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ổ
Cơ Quan Quản Lý Giao Thông Vận Tải Santa Clara 
 Valley (VTA) phối hợp với Thành Phố Cupertino  
và Bộ Giao Thông California (Caltrans) đề xuất sửa  
đổi nút giao thông đường Wolfe Road trên Xa Lộ  
Liên Tiểu Bang 280 (I-280) tại Thành Thố Cupertino. 
 

ụ
Mục đích của dự án này là để cải thiện hoạt động  
giao thông và cơ sở hạ tầng cho các loại hình giao  
thông vận tải đa dạng bao gồm xe đạp, người đi bộ  
và việc sử dụng phương tiện chở nhiều người trên  
xa lộ liên tiểu bang I-280 và đường Wolfe Road ở  
thành phố Cupertino. 
 

ặ ể ủ ự T 

Các cải tiến đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn, các vấn đề sau: 
 

• Mở rộng cầu vượt hiện có hoặc xây dựng một cầu vượt mới nối Đường 
Wolfe với Xa Lộ Liên Bang I-280 
 

• Sửa đổi các làn đường ra vào đường cao tốc hiện có 
 

• Sửa đổi các giao lộ địa phương hiện có và và nâng cấp các cơ sở hạ tầng 
dành cho xe đạp và người đi bộ dọc theo đường Wolfe 

 

• Xây dựng tường chắn và tường cách âm khi cần thiết 
 

ố ỹ ự
Chi phí dự án ước tính khoảng từ 55 đến 70 triệu đô la Mỹ, phụ thuộc vào quyết định 
cuối cùng về những cải tiến chưa được xác định. Dự án được đề xuất sẽ được tài trợ 
bởi sự kết hợp Biện Pháp B năm 2016 của VTA và các quỹ địa phương. 
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