
 
 

TỜ THÔNG TIN: Đường Cao Tốc  
 
 

Tổng Quan 
Cơ Quan Giao Thông Santa Clara Valley (VTA), hợp tác với Thành Phố San Jose và Bộ Giao Thông Vận Tải 

California (Caltrans), đề xuất xây dựng lại nút giao thông US 101/Trimble Road và mở rộng đường Trimble 

Road giữa đại lộ De La Cruz Boulevard/Seaboard Avenue và Central Expressway ở Thành Phố San Jose và 

Thành Phố Santa Clara.  

 
Mục Tiêu 
Mục đích của dự án này là cải thiện giao thông và tăng cường an toàn cho các phương tiện giao thông khi 

sáp nhập vào hướng nam xa lộ US 101 từ nút giao lộ De La Cruz Boulevard/Trimble Road ở Thành Phố San 

Jose, và cải thiện khả năng di chuyển và tăng cường an toàn cho người đi xe đạp và người đi bộ qua giao lộ. 

 
Đặc Điểm Dự Án 
Các cải tiến được đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 

 
• Thay thế cầu vượt US 101 hiện tại để cung cấp thêm làn đường và đường 

dành cho xe đạp và người đi bộ; 

• Mở rộng đường Trimble Road thành sáu làn đường qua các giới hạn của nút giao 

thông; 

• Xây dựng lại lối ra về hướng nam thành một phần giao lộ được thiết kế có vòng xoay và 

kết hợp với giao lộ mới trên đại lộ De La Cruz Boulevard; 

• Định cấu hình cải tiến nút giao thông và bề mặt đường cho việc sử dụng đa phương 

thức, bao gồm cho cả người đi bộ và người đi xe đạp; 

• Xây dựng lại giao lộ De La Cruz De La Cruz Boulevard/Trimble Road và Central 

Expressway nhằm cung cấp làn đường dành cho xe đạp cũng như bổ sung thêm 

làn rẽ và làn chạy thông suốt. 

 
Chi Phí Vốn/Tài Trợ Dự Án 
Chi phí dự án sơ bộ được ước tính là từ 50 triệu đến 70 triệu đô la, tùy thuộc vào quyết định cải tiến cuối cùng. 

Dự án sẽ được tài trợ bởi sự kết hợp giữa Dự Luật B 2016 của VTA và quỹ địa phương. 

 
 
Tiếp theo ở mặt sau 

 
 

 
Đối Tác Tài Trợ Dự  

 
 

 
 



 
 

 
 

Lịch Trình Dự Án (đang chờ tài trợ) 
Phân tích các giải pháp thay thế và kỹ thuật sơ bộ   Tháng 11 năm 2012 (Đã hoàn thành) 
Phê duyệt môi trường       Tháng 3 năm 2016 (Đã hoàn thành) 
Hoàn thành thiết kế       Tháng 3 năm 2021 (Đã hoàn thành) 
Xây dựng dự án (bao gồm Cảnh quan năm thứ nhất)   Tháng 8 năm 2021 - Mùa hè năm 2025 

 

Liên Lạc với Chúng Tôi Như Thế Nào 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Dự Án Cải Thiện Nút Giao Thông US 101/De La Cruz 

Boulevard/Trimble Road, vui lòng gọi cho Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng VTA theo số (408) 321-

7575, (TTY) cho người khiếm thính (408) 321-2330. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của 

chúng tôi tại www.vta.org/trimbleimproference hoặc gởi email cho chúng tôi theo địa chỉ 

community.outreach@vta.org. 
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