
TỜ THÔNG TIN: Dự Án Nối Dài BART Silicon Valley Giai Đoạn II 
của VTA

Tổng Quan
Dự Án BART Silicon Valley Giai Đoạn II của VTA là đoạn nối dài sáu dặm với bốn trạm, sẽ đưa dịch vụ xe điện BART từ 
Berryessa/Bắc San José qua khu trung tâm thành phố San José đến Thành Phố Santa Clara. Dự Án Giai Đoạn II sẽ bao gồm 
một đường hầm dài khoảng năm dặm, hai trạm thông hơi giữa đường hầm, một trạm bảo trì và sân lưu trữ, ba trạm xe điện 
ngầm (Alum Rock/28th Street, Khu Trung Tâm San José, Diridon), và một trạm trên mặt đất (Santa Clara). Đường hầm xe điện 
ngầm sẽ nằm trong một đường hầm có đường kính lớn.
Khu trung tâm San José có hơn 250 nhà hàng, 9 rạp chiếu phim, phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng và là nơi diễn ra 
nhiều lễ hội độc đáo cũng như các sự kiện đặc biệt. Khu vực Trung Tâm Thành Phố có Trường Đại Học Tiểu Bang San Jose, 
Khu SoFA giàu tính nghệ thuật, San Pedro Square và các chương trình nghệ thuật biểu diễn đa dạng của Khu Văn Hóa và Hội 
Nghị. Trạm Khu Trung Tâm San José dự kiến sẽ nằm dọc đường East Santa Clara Street, giữa Market Street và 3rd Street.
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Vài Nét về Trạm Trung Tâm Thành Phố San José
• Dự kiến sẽ có 24,300 hành khách đi lại hàng ngày vào năm 2035
• Trạm ngầm dưới mặt đất phía dưới đường East Santa Clara Street
• Sân ngầm dưới đất và các tầng sân ga nơi hành khách lên xe
• Các công trình cảnh quan đường phố được đề xuất dọc theo East/West Santa Clara Street
• Đề Án Cùng Phát Triển Chú Trọng đến Phương Tiện Giao Thông Công Cộng, là công trình đa dụng và có thể đi bộ 

được, nằm gần hệ thống giao thông công cộng
• Các lối vào trên đường phố nằm ở khu vực xa công lộ
• Lối vào chính nằm trên VTA Block, giữa Market Street và 1st Street, ở phía bắc East Santa Clara Street


