
 
 

Tờ Thông Tin: Đường Cao Tốc 
Nút Giao Thông ở Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 – Giai Đoạn 1 

 
Tổng quan 
Nút giao thông ở Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 hiện tại, nằm ở phía nam Gilroy thuộc Quận Santa Clara, đã hơn 
ba mươi tuổi. Nút giao thông này không còn đáp ứng nhu cầu giao thông do sự gia tăng nhanh chóng trong 
giao thông đi lại, thương mại và giải trí qua khu vực này. Tình trạng này, cùng với tốc độ di chuyển cao, đã 
dẫn đến tỷ lệ tai nạn trung bình cao hơn ở khu vực nút giao thông và kẹt xe trên đường vào Xa Lộ US 101 về 
hướng nam. 
 
Dự án Giai Đoạn 1 này tạo tiền đề cho việc thực hiện tái cấu trúc trong tương lai toàn bộ nút giao thông hơi 
hướng về phía bắc nút giao thông hiện tại. Giai đoạn 1 sẽ đáp ứng những cải tiến trên xa lộ US 101, SR 25, 
SR 152 trong tương lai và cung cấp điểm nối kết tại nút giao thông khi Đại Lộ Santa Teresa Boulevard được 
mở rộng tới Đường Castro Valley Road trong tương lai. 

 
Mục Tiêu 
• Cải thiện kết nối giữa Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25 

 
• Cải thiện các hoạt động giao thông dọc theo Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25, bổ sung tín hiệu và khả năng chứa của 

đường dốc 
 

• Tăng cường sự an toàn ở khu vực nút giao thông bằng cách giảm kẹt xe ở đoạn đường dẫn vào Xa Lộ US 101 về 
hướng nam và cung cấp đường vào được cải thiện nhằm sáp nhập giao thông an toàn hơn 

 

• Hỗ trợ toàn bộ cấu trúc nút giao thông trong tương lai, bao gồm mở rộng Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 25 và cải tiến 
Xa Lộ SR 152 giữa Xa Lộ US 101 và Xa Lộ SR 156 trong tương lai 

 
Các Đặc Điểm Dự Án 
Giai đoạn 1 sẽ xây dựng lại nút giao thông Xa Lộ US 101/Xa Lộ SR 25 hơi hướng về phía bắc nút giao thông 
hiện tại. 
 

• Thay thế cầu vượt Xa Lộ SR 25 hai làn đường bằng cầu vượt bốn làn đường chạy suốt Xa Lộ US 101 
 

• Tăng chiều dài đường ra khỏi xa lộ US 101 về hướng nam để đi đến xa lộ SR 25 nhằm giảm kẹt xe trên đường vào 
xa lộ US 101 

 

• Nâng cấp các đường dốc trên xa lộ US 101 về hướng bắc nhằm cải thiện hoạt động ra và vào xa lộ 
 

• Cài đặt tín hiệu giao thông mới tại các giao lộ ở đường dốc để cải thiện lưu lượng giao thông 
 

Khi nguồn tài trợ bổ sung có sẵn, các giai đoạn cải thiện nút giao thông trong tương lai sẽ được lên lịch. Việc 
nâng cấp trong tương lai sẽ bao gồm chuyển đổi nút giao thông sang cấu hình đường dốc vòng xoay hoặc 
hình thoi với khả năng nối kết trực tiếp, những con đường dọc xa lộ để đi đến các khu vực địa phương hay 
đường dành cho xe đạp, và phân cách Xa Lộ SR 25 với Đường Sắt Union Pacific Railroad nằm về phía đông 
Xa Lộ US 101. 
 
Dự án tổng thể được bao gồm trong Chương Trình Đường Cao Tốc 2040 Kế Hoạch Giao Thông Valley (VTP). 

 
 

Tiếp tục

 Project Partners 

 



 

 

 

 
Kinh Phí 
T Tổng chi phí cho Giai Đoạn 1 ước tính khoảng $100 triệu để thiết kế, cập nhật môi trường, thu mua bất 
động sản được quyền ưu tiên, và xây dựng. Dự án sẽ được tài trợ với sự kết hợp giữa các quỹ của Dự 
Luật B VTA 2016, quỹ Tiểu Bang SB-1 và các quỹ địa phương. 

 
Lịch Trình 

Thiết Kế:   Mùa Thu 2019 - Đông 2022 
Cập Nhật Môi Trường:  Mùa Thu 2019 - Hè 2021 

Xây Dựng:   Xuân 2023 - Hè 2025 

 

Làm Thế Nào để Liên Lạc với Chúng Tôi 
Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng gọi cho Ban Tiếp Vụ Cộng Đồng theo số (408) 321-7575, 

(TTY) 408-321-2330, hoặc community.outreach@vta.org. Trang web của dự án www.vta.org/sr25. 

http://www.vta.org/sr25

