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1. Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon là gì? 

Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon (Kế Hoạch Định Hướng) là nỗ lực hợp tác giữa bốn cơ quan 

đối tác nhằm lên kế hoạch mở rộng và thiết kế lại Ga Diridon San José. Trong tương lai, dịch vụ Caltrain, 

BART, và Đường Sắt Cao Tốc sẽ bổ sung thêm cho các chuyến tàu, xe buýt và đường sắt tải trọng nhẹ 

hiện đang sử dụng ga - mang theo nhiều hành khách hơn. Để đảm bảo phối hợp các khoản đầu tư này, 

Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California (CHSRA), Caltrain, Thành Phố San José và Cơ Quan Giao Thông 

Vận Tải Thung lũng Santa Clara (VTA) - gọi chung là Các Cơ Quan Đối Tác - đã cùng tham gia phát triển 

bản Kế Hoạch Định Hướng. Kế Hoạch Định Hướng sẽ xác định rộng rãi bố trí không gian của ga tương lai 

và sự hòa hợp của ga với cộng đồng xung quanh, cũng như cấu trúc quản lý để thực hiện tầm nhìn 

chung cho ga. 

2. Ga Diridon San José là gì? 

Ga Diridon San José là một ga tàu mang tính lịch sử nằm ở rìa phía tây của trung tâm thành phố San José, 

đây là thành phố lớn thứ 10 của cả nước với dân số hơn 1 triệu người. Ga Diridon mở cửa vào năm 1935 và 

đã phát triển thành một trung tâm trung chuyển chính cho Khu Vực Vịnh, với khoảng 17.000 hành khách mỗi 

ngày. Nhiều hệ thống vận chuyển phục vụ ga, bao gồm Caltrain, Amtrak, Capitol Corridor, Altamont Corridor 

Express (ACE), đường sắt tải trọng nhẹ VTA, dịch vụ xe buýt VTA và các dịch vụ xe buýt khác. Một số dự án 

vận chuyển đang được tiến hành sẽ giúp tăng các dịch vụ vận chuyển và đưa hơn 100.000 hành khách đến 

Ga Diridon mỗi ngày vào năm 2040 (dựa trên ước tính sơ bộ). Ga được đặt tên theo tên của một quan chức 

địa phương, cựu Ủy Viên Giám Sát Quận Santa Clara, ông Rod Diridon. 

3. Các kế hoạch cải thiện vận chuyển và sử dụng đất theo nào ảnh hưởng đến Ga Diridon 

San José? 

• Caltrain hiện đang xây dựng Dự Án Điện Khí Hóa, lắp đặt cơ sở hạ tầng cần thiết từ San Francisco 

đến Ga Tamien ở San José và lắp ráp các đoàn tàu điện mới thay thế đội tàu chạy dầu đang 

xuống cấp. Dự Án Điện Khí Hóa, dự kiến hoàn thành vào năm 2022, sẽ giúp tăng dịch vụ đi lại 

hàng ngày của Caltrain và cải thiện chất lượng không khí trong khu vực. 
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• Caltrain cũng đang phát triển Kế Hoạch Kinh Doanh để nắm bắt nhu cầu vận chuyển trong tương 

lai của khu vực và xác định các cơ hội và chiến lược sẽ cho phép Caltrain giúp đáp ứng các nhu 

cầu đó. Kế Hoạch Kinh Doanh sẽ bao gồm tầm nhìn dịch vụ trong dài hạn cho hành lang Caltrain, 

xác định cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ tầm nhìn dịch vụ đó, và xác định các cơ chế cấp vốn 

tiềm năng để thực hiện các cải tiến này. 

• Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California (CHSRA) đang trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng 

một hệ thống đường sắt cao tốc trên toàn tiểu bang để phục vụ Ga Diridon. CHSRA hiện đang 

chuẩn bị các hồ sơ môi trường cấp dự án cho Phần Dự Án từ San Jose đến Merced. Giải phóng 

mặt bằng môi trường dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020.  

• Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thung Lũng Santa Clara (VTA) đang nỗ lực mở rộng dịch vụ Vận 

Chuyển Nhanh Khu Vực Vịnh (BART) đến San José và Santa Clara, bao gồm một điểm dừng tại Ga 

Diridon, như một phần của dự án Mở Rộng BART của Thung Lũng Silicon (Giai đoạn II - Berryessa 

tới Santa Clara). Dự kiến quá trình xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2020, với dịch vụ chở khách bắt 

đầu vào năm 2026. VTA chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng phần mở rộng BART này, nhưng 

sau khi hoàn thành, cơ quan BART sẽ vận hành và bảo trì hệ thống theo thỏa thuận với VTA. 

• Ngoài các cải tiến vận chuyển theo kế hoạch, Thành Phố San José đang cập nhật và triển khai Kế 

Koạch Khu Vực Ga Diridon (DSAP) thông qua các cải thiện về cơ sở hạ tầng đô thị và đánh giá về 

các đề xuất phát triển tư nhân của Google và các tổ chức khác. DSAP, Kế Hoạch Chung và Chiến 

Lược Trung Tâm Thành Phố của Thành Phố tất cả đều kêu gọi phát triển hàng ngàn nhà ở mới và 

hàng triệu foot vuông diện tích dành cho thương mại mới tại Khu Vực Ga Diridon để hỗ trợ sử 

dụng vận chuyển trong khu vực. 

4. Mục Đích Của Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon là gì? 

Những cải thiện vận chuyển theo kế hoạch, cùng với sự phát triển sử dụng đất trong tương lai, sẽ làm 

tăng số lượng người tới và qua Ga Diridon San José. Để đáp ứng hiệu quả tất cả các hoạt động theo kế 

hoạch này và đảm bảo tính thân thiện với người sử dụng, ga phải được mở rộng và sắp xếp lại để hoạt 

động như một nhà ga đa dụng đa phương thức. Thay vì triển khai các dự án vận chuyển riêng lẻ từng 

phần, Các Cơ Quan Đối Tác (CHSRA, Caltrain, Thành Phố San José và VTA) sẽ chuẩn bị một Kế Hoạch 

Định Hướng phối hợp, duy nhất.  

Chuyển đổi Ga Diridon là cơ hội đời người có một nhằm tăng công suất nhà ga, đảm bảo trải nghiệm 

liền mạch cho người sử dụng nhà ga và cải thiện tính lưu động trong khu vực. Đây cũng là một cơ hội 

lớn để đem lại sức sống mới cho khu vực xung quanh Diridon, tạo ra một trung tâm cộng đồng sôi động 

và cải thiện kết nối giao thông với trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Các Cơ Quan Đối Tác 

nhận ra tiềm năng này, cũng như sự cần thiết phải phối hợp với các dự án riêng lẻ của họ. 
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5. Tại sao một ga xe lửa được thiết kế lại lại đóng vai trò quan trọng như vậy đối với 

tương lai của San José, Khu Vực Vịnh và California?  

• Thách Thức: Thành Phố San José, cũng như Khu Vực Vịnh và California, đang đối mặt với nhiều 

thách thức liên quan đến nhà ở, tắc nghẽn giao thông và cơ sở hạ tầng giao thông đang xuống 

cấp. Để giải quyết những thách thức có liên quan đến nhau này, chúng ta cần một mạng lưới giao 

thông hiệu quả, vừa khả năng chi trả, an toàn, và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. 

Theo đó, Các Cơ Quan Đối Tác, cùng với các bên liên quan của Khu Vực Vịnh và Tiểu Bang, đang 

đầu tư vào hệ thống vận chuyển đa dụng, công suất cao.  

 

• Lợi Ích Địa Phương: Với mức đầu tư công theo kế hoạch cao tại Diridon, ga phải được thiết kế 

để tối đa hóa lợi ích cho các cư dân của San José - về mặt xã hội, môi trường và kinh tế. Nhà ga 

đa dụng sẽ mang lại lợi ích cho cư dân Thành Phố bằng cách tăng cường mạnh mẽ khả năng tiếp 

cận việc làm và nhà ở, hỗ trợ sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng và thu hút hoạt động 

kinh tế. Ở cấp độ khu vực xung quanh, các cải thiện đối với ga sẽ nâng cao kết nối, không gian 

công cộng và cảm giác nơi chốn. 

 

• Lợi Ích Khu Vực Và Toàn Tiểu Bang: Kế Hoạch Định Hướng là một dự án có ý nghĩa khu vực và 

toàn tiểu bang, vì Ga Diridon San Jose sẽ trở thành một trong những trung tâm vận chuyển đa 

phương thức tấp nập nhất ở California khi BART, đường sắt cao tốc và Caltrain điện khí hóa bắt 

đầu phục vụ tại ga. Ga về cơ bản sẽ cung cấp kết nối cho những hành khách đến và đi từ San 

Francisco, Vịnh Phía Đông, phía nam California và Thung Lũng Trung Tâm – liên kết các trung tâm 

kinh tế lớn trong tiểu bang. Việc hỗ trợ di chuyển hiệu quả đến và qua ga sẽ ngày càng quan 

trọng khi nền kinh tế Khu Vực Vịnh tiếp tục thu hút mọi người đến sống và làm việc trong khu 

vực. Ga Diridon đa dụng sẽ hỗ trợ vận chuyển hiệu quả và đáng tin cậy, đặc biệt là việc vận 

chuyển vào và ra khỏi trung tâm thành phố San José. Đường sắt điện khí hóa và các dịch vụ vận 

chuyển gia tăng nói chung cũng sẽ giúp giảm thiểu các tác động môi trường liên quan đến đi lại 

và có lợi cho chất lượng không khí của địa phương, khu vực và toàn cầu.  

6. Tầm nhìn ban đầu cho Ga Diridon San Jose trong tương lai là gì? 

Tầm nhìn ban đầu là xây dựng một trung tâm vận tải đẳng cấp thế giới, đem lại trải nghiệm liền mạch 

cho khách hàng khi chuyển đổi phương thức đi lại trong ga và tới các khu vực xung quanh và trung tâm 

thành phố San José.  

Các Cơ Quan Đối Tác sẽ sử dụng tuyên bố tầm nhìn cấp cao này để hướng dẫn lập Kế hoạch Định 

Hướng. Kế hoạch Định Hướng sẽ dẫn đến một tầm nhìn hoàn chỉnh tạo thành nền tảng cho công việc 

tiếp theo và cuối cùng là hoàn thành dự án. 
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7. Phạm Vi của Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Dirido là gì? 

Kế Hoạch Định Hướng sẽ bao gồm hai thành phần:  

1) bố cục không gian thể hiện cách các thành phần đường đi và ga sẽ ăn khớp với nhau và kết nối 

với khu vực xung quanh (công việc kỹ thuật) 

2) một cơ cấu tổ chức để thực hiện hiệu quả tầm nhìn chung cho ga (công việc tổ chức) 

Công việc kỹ thuật sẽ chủ yếu tập trung vào ga và bề mặt của ga với cấu trúc đô thị, tập trung vào chức 

năng, thay vì diện mạo kiến trúc của ga. Các yếu tố chính bao gồm: 

• Điều chỉnh đường ray  

• Bố trí sân ga 

• Vị trí và cách bố trí hành lang nhà ga, bao gồm cả khu đại sảnh 

• Tiếp cận ga bằng nhiều tùy chọn giao thông khác nhau (như đi bộ và xe buýt) 

• Các không gian công cộng 

• Kết nối đô thị (cụ thể là đường phố và các lối đi giao với đường ray) 

Các giai đoạn sau của công việc kỹ thuật sẽ bao gồm các bản vẽ thi công, kiến trúc và đánh giá môi 

trường. Kế Hoạch Định Hướng không có kế hoạch sử dụng đất cụ thể hoặc các tòa nhà trong khu vực 

xung quanh ga. Thành Phố San José có thẩm quyền điều tiết phát triển ở khu vực xung quanh và sẽ tiến 

hành các hoạt động tham gia riêng biệt liên quan đến các dự án sử dụng đất trong tương lai. 

Công việc tổ chức sẽ giải quyết cách Các Cơ Quan Đối Tác cần tự tổ chức để thúc đẩy và thực hiện dự án 

ga. Các yếu tố khác nhau sẽ bao gồm các cơ chế tài chính tiềm năng, quản lý rủi ro, lịch trình và trách 

nhiệm đối với việc hoàn thành dự án. Công việc này cũng sẽ xem xét cơ cấu tốt nhất cho quyền sở hữu, 

quản lý, vận hành và bảo trì dài hạn của ga. 

8. Ai sẽ lập Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon? 

Bốn cơ quan đã cùng nhau lập Kế Hoạch Định Hướng: Cơ Quan Đường Sắt Cao Tốc California (CHSRA), 

Caltrain, Thành Phố San José và Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thung Lũng Santa Clara (VTA). Các Cơ 

Quan Đối Tác này đã ký Thỏa Thuận Hợp Tác nhằm thiết lập một khuôn khổ cho việc lập và thực hiện Kế 

Hoạch Định Hướng. Mỗi Cơ Quan Đối Tác sẽ đóng góp nguồn lực và thời gian của nhân viên. 

Các Cơ Quan Đối Tác đã thuê một đội tư vấn gồm các nhà thiết kế và kỹ sư đô thị gồm Arcadis và 

Benthem Crouwel Architects lập Kế Hoạch Định Hướng. Trước đây, họ cũng đã đã hợp tác thực hiện 

nhiều ga trung chuyển giành được các giải thưởng, bao gồm Ga Chính ở Amsterdam, Ga Chính 

ở Rotterdam, Ga Chính ở Utrecht, cũng như Sân Bay Quốc Tế Schipol Amsterdam của Amsterdam, một 

dự án bao gồm một trung tâm ga đường sắt.  
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9. Quy trình hoàn thành Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon là gì? 

Quy trình của Kế Hoạch Định Hướng được chia thành nhiều giai 

đoạn. Giai đoạn 1 của Kế Hoạch Định Hướng bao gồm nhiều mốc 

quan trọng cho công việc kỹ thuật (cụ thể là phát triển bố cục 

không gian). Ban đầu, mỗi Cơ Quan Đối Tác cung cấp một danh sách 

các tham vọng và yêu cầu, bao gồm nhu cầu cơ sở hạ tầng vận hành 

và dài hạn của các nhà khai thác vận chuyển để đáp ứng các mục tiêu 

nhu cầu và dịch vụ trong tương lai. Công việc ban đầu này đã thông 

báo Các Mục Tiêu Chính thúc đẩy tiến trình của Kế Hoạch Định 

Hướng (xem bản thông tin Tầm Nhìn Sơ Bộ và Mục Tiêu Chính).  

Tiếp theo là phát triển nhiều Bố Trí Mặt Bằng và đánh giá các Bố Trí Mặt Bằng này dựa trên các Mục Tiêu 

Chính. Các Bố Trí Mặt Bằng sẽ thể hiện các kết hợp tiềm năng của tất cả các thành phần của ga, được mô 

tả trong câu hỏi 7 ở trên. Bước cuối cùng của công việc kỹ thuật Giai đoạn 1 là phát triển Tùy Chọn Ưu 

Tiên Duy Nhất cho bố cục không gian. Sản phẩm cuối cùng cho Giai Đoạn 1 sẽ là một thỏa thuận giữa 

Các Cơ Quan Đối Tác cho một Bố Trí Mặt Bằng để chuyển sang giai đoạn phân tích tiếp theo. 

Trong Giai Đoạn 2 của tiến trình Kế Hoạch Định Hướng, Các Cơ Quan Đối Tác sẽ tinh chỉnh một Bố Trí 

Mặt Bằng để xác định hình dạng và quy mô của ga và để lập 10% bản vẽ thi công và thiết kế. Giai đoạn 

này cũng có thể liên quan đến các hoạt động như ước tính chi phí và chọn thời điểm xây dựng, bao gồm 

cả chương trình phân chia giai đoạn tiềm năng.  

Công việc tổ chức (ví dụ như thiết lập một khung tổ chức để thực hiện tầm nhìn cho ga) sẽ diễn ra song 

song với công việc kỹ thuật. Giai Đoạn 1 liên quan đến việc khám phá các lựa chọn cho các thành phần 

quản lý khác nhau, trong khi Giai Đoạn 2 sẽ liên quan đến việc tinh chỉnh và thúc đẩy một khung tổ chức. 

Sản phẩm cuối cùng của Giai Đoạn 2 sẽ là Kế Hoạch Định Hướng phác thảo tầm nhìn chung đầy đủ cho 

ga và khuôn khổ đề xuất để thực hiện tầm nhìn đó. 

10. Mốc thời gian để hoàn thành Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon là gì? 

Giai đoạn 1 của tiến trình Kế Hoạch Định Hướng bắt đầu vào tháng 9 năm 2018 và sẽ kéo dài đến mùa 

thu năm 2019. Các Cơ Quan Đối Tác dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai của Kế Hoạch Định Hướng vào 

cuối năm 2019, đầu năm 2020. 

11. Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon sẽ có chi phí bao nhiêu và ai sẽ trả tiền? 

Chi phí cho Giai Đoạn 1 của Kế Hoạch Định Hướng vào khoảng 3,7 triệu đô la Mỹ, và chi phí cho Giai 

đoạn 2 ước tính vào khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Bốn Cơ Quan Đối Tác sẽ chia sẻ chi phí này. Các Cơ Quan 

Đối Tác cũng đã đảm bảo các khoản tài trợ từ Caltrans và Ủy Ban Giao Thông Vận Tải Đô Thị (MTC) với 

Tham Vọng/Mục Tiêu 

Phát Triển/Đánh Giá 

Bố Trí Mặt Bằng 

Cải Tiến Bố Trí Mặt Bằng 

Quy Trình Làm Việc Kỹ Thuật 
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tổng trị giá 1,3 triệu đô la Mỹ. Các quỹ này sẽ được sử dụng để tài trợ cho Giai Đoạn I của Kế Hoạch Định 

Hướng. Các Cơ Quan Đối Tác sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội cấp vốn và tài trợ khác trong Giai Đoạn 2, 

bao gồm cả khả năng sử dụng quỹ Biện Pháp Khu Vực 3 (Regional Measure 3). 

Ngoài những nỗ lực lập kế hoạch ban đầu này, các chi phí còn lại cần thiết để hoàn thành ga mới, mở 

rộng tới giai đoạn xây dựng vẫn chưa được xác định tại thời điểm này. Mục tiêu của nỗ lực Kế Hoạch 

Định Hướng là giúp Các Cơ Quan Đối Tác và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về phạm vi, quy mô và 

chi phí của một ga trung chuyển mới. Kế Hoạch Định Hướng cũng sẽ thông báo về cơ cấu tổ chức và các 

cơ chế cấp vốn tiềm năng.  

12. Ai là người ra quyết định cho Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon? 

Đội tư vấn sẽ dẫn dắt hàng loạt các hội thảo lặp đi lặp lại với các nhân viên kỹ thuật từ mỗi Cơ Quan Đối 

Tác, với sự chỉ đạo và giám sát từ các giám đốc và Giám Đốc Điều Hành của Cơ Quan Đối Tác. Các cơ 

quan chính sách của Cơ Quan Đối Tác về cơ bản có thẩm quyền ra quyết định đối với Kế Hoạch Định 

Hướng và các hành động liên quan, chẳng hạn như chỉ đạo chọn một Bố Trí Mặt Bằng được phát triển 

trong Giai Đoạn 1. Các cơ quan chính sách này bao gồm: Hội Đồng Quản Trị Cơ Quan Đường Sắt Cao 

Tốc California, Ủy Ban Quyền Lực Chung Hành Lang Bán Đảo (Caltrain), Hội Đồng Thành Phố San José và 

Hội Đồng Quản Trị VTA. Các Cơ Quan Đối Tác cũng đã lấy ý kiến phản hồi từ Ban Cố Vấn Chính Sách Chung 

Diridon (JPAB) trong suốt quá trình này. 

13. Vai trò của cộng đồng trong tiến trình Kế Hoạch Định Hướng là gì?  

Các Cơ Quan Đối Tác đồng ý rằng tiến trình lập kế hoạch ga điều hợp phải bao gồm hoạt động tiếp xúc 

cộng đồng mạnh mẽ. Mục đích tổng thể là để đảm bảo Các Cơ Quan Đối Tác hiểu và xem xét các hy 

vọng, mối quan tâm và lợi ích của tất cả các bên liên quan. Theo đó, Các Cơ Quan Đối Tác sẽ thu hút 

cộng đồng trong nhiều giai đoạn tiếp xúc tương ứng với các mốc quan trọng của Kế Hoạch Định Hướng 

và sẽ xem xét ý kiến của cộng đồng trong suốt quá trình phát triển Kế Hoạch Định Hướng.  

Mỗi Cơ Quan Đối Tác sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động tiếp xúc và tham vấn cộng đồng cho Kế 

Hoạch Định Hướng, với Thành Phố San José đóng vai trò dẫn dắt trong việc quản lý các nỗ lực tiếp xúc 

cộng đồng. Mỗi Cơ Quan Đối Tác cũng sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp xúc của riêng họ cho các dự án và tiến trình 

lập kế hoạch tương ứng của họ (ví dụ như Kế Hoạch Kinh Doanh của Caltrain và đánh giá phát triển của 

Thành Phố). Các Cơ Quan Đối Tác cam kết thực hiện những nỗ lực đó có phối hợp với tiến trình Kế 

Hoạch Định Hướng. Để biết thêm chi tiết về tiếp xúc cộng đồng, hãy tham khảo Chiến Lược Tiếp Xúc 

Cộng Đồng hoàn chỉnh cho Kế Hoạch Định Hướng. 
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14. Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến? 

Trong suốt tiến trình của Kế Hoạch Định Hướng, quý vị sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu về dự án và chia sẻ 

suy nghĩ của mình. Để tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi vui lòng thực hiện một trong các cách 

sau: www.diridonsj.org; gọi cho Lori Severino, Quản Lý Chương Trình Tham Vấn Công Dân Khu Vực Ga 

Diridon theo số 408-535-3537, hoặc gửi email tới diridonsj@gmail.com. 

15. Điều gì xảy ra sau khi hoàn thành Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon? 

Kế Hoạch Định Hướng sẽ tạo cơ sở cho việc lập các hồ sơ thiết kế và thi công sớm hơn và chi tiết hơn. 

Các công việc cần thiết khác trước khi vận hành toàn bộ ga có thể bao gồm rà soát môi trường, hoàn 

thành các hồ sơ xây dựng, xác định nguồn vốn, mua lộ quyền, chuẩn bị mặt bằng và xây dựng. 

16. Kế Hoạch Định Hướng Ga Đa Dụng Diridon liên quan đến các dự án cải thiện vận 

chuyển theo kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất như thế nào?  

Các Cơ Quan Đối Tác đang phối hợp làm việc liên quan Kế Hoạch Định Hướng với các quy trình lập kế 

hoạch và các dự án cải tiến vận chuyển sau đây.  

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Và Phát Triển Trong Tương Lai: Thành phố đã thông qua Kế Hoạch Khu Vực Ga 

Diridon (DSAP) vào năm 2014, bao gồm các ý tưởng về một nhà ga mở rộng dựa trên thông tin dự án có 

được vào thời điểm đó. Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIR) đã đưa ra đánh giá ở cấp chương trình về 

những sửa đổi nhà ga giả định này. Thành Phố dự định cập nhật DSAP, cùng với đánh giá về đề xuất quy 

hoạch tổng thể của Google (đã bắt đầu vào năm 2019). DSAP đã cập nhật sẽ kết hợp và phản ánh Kế 

Hoạch Định Hướng. 

Mở Rộng Giai Đoạn II BART của VTA: Năm 2018, VTA đã nhận được giải phóng mặt bằng môi trường của 

tiểu bang và liên bang để mở rộng BART Giai Đoạn II xuyên qua khu trung tâm Thành Phố San José đến 

Santa Clara và đang thúc đẩy thiết kế để xin cấp vốn từ liên bang vào mùa Xuân năm 2020. VTA là cơ 

quan đứng đầu về lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng phần mở rộng BART của Thung Lũng Silicon và 

BART sẽ vận hành và bảo trì phần mở rộng sau khi được xây dựng. Dịch vụ BART Giai Đoạn II hiện được 

kiến sẽ khai trương vào năm 2026. Dự án được phê duyệt bao gồm một nhà ga BART nằm dưới Đường 

Santa Clara gần Ga Diridon hiện nay. Công việc của Kế Hoạch Định Hướng và dự án BART Giai Đoạn II sẽ 

diễn ra có cộng tác để đem lại một tiện ích đa phương thức và đa dụng. 

Đường Sắt Cao Tốc: Ngoài ra, CHSRA đã chứng nhận một hồ sơ môi trường cấp chương trình phân tích 

tác động của việc điều chỉnh đường sắt cao tốc tiềm năng chạy xuyên qua San José ở cấp độ cao. Hiện 

tại, họ đang chuẩn bị hồ sơ môi trường cho Phần Dự Án từ San José đến Merced, dự kiến hoàn thành vào 

năm 2020. Khi cả Kế Hoạch Định Hướng và công tác môi trường của CHSRA đều tiến triển trong năm 2019 

và 2020, sự phối hợp sẽ là điều cần thiết để đảm bảo rằng các kế hoạch cho nhà ga hợp nhất đúng cách. 

http://www.diridonsj.org/
mailto:diridonsj@gmail.com
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Caltrain: Cuối cùng, Caltrain cũng đang cập nhật Kế Hoạch Kinh Doanh để hiểu rõ hơn về nhu cầu vận 

chuyển trong tương lai của khu vực và xác định các cơ hội và chiến lược để Caltrain giúp đáp ứng các 

nhu cầu đó. Kế Hoạch Kinh Doanh sẽ bao gồm tầm nhìn dịch vụ dài hạn cho tàu có hành lang thông, xác 

định cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ tầm nhìn dịch vụ đó và xác định các cơ chế cấp vốn tiềm năng để 

thực hiện các cải tiến này. Điều này bao gồm thông báo công suất đầu cuối và nhu cầu hoạt động tại Ga 

Diridon và tại khu vực xung quanh. Kế Hoạch Kinh Doanh sẽ phối hợp với tiến trình Kế Hoạch Định Hướng 

Ga Đa Dụng Diridon để phát triển thông tin đầu vào cho nỗ lực của Kế Hoạch Định Hướng bao gồm 

chương trình về yêu cầu và nhu cầu sân ga, đường đi và tiện ích hỗ trợ cho dịch vụ Caltrain. Chi tiết về các 

yêu cầu cơ sở hạ tầng tại và xung quanh Ga Diridon sẽ được phát triển và tinh chỉnh lặp lại nhiều lần có 

tham khảo tiến trình Kế Hoạch Định Hướng và Các Cơ Quan Đối Tác riêng lẻ. 

Tiến trình Kế Hoạch Định Hướng sẽ xem xét các kế hoạch đã được phê duyệt trước đó, nhưng nhằm mục 

đích tạo ra một bố cục không gian mới tích hợp tất cả các phương thức hiện tại và tương lai theo cách 

đáp ứng tốt nhất các mục tiêu chính. Thông qua Thỏa Thuận Hợp Tác, Các Cơ Quan Đối Tác đã cam kết 

thực hiện Kế Hoạch Định Hướng Cuối Cùng tới các giai đoạn xây dựng cuối cùng sau khi hoàn thành kế 

hoạch. Ngoài ra, tiến trình tiếp xúc cộng đồng cho Kế Hoạch Định Hướng sẽ phối hợp với các nỗ lực lập 

kế hoạch khác này. 

17. Ga tương lai sẽ lớn như thế nào? Nó sẽ đi đâu? 

Ga Diridon hiện đang có diện tích khoảng 15 mẫu Anh. Có khả năng ga mới sẽ cao hơn, rộng hơn và dài 

hơn so với nhà ga hiện nay. Ước tính sơ bộ về kích thước tòa nhà và diện tích của ga sẽ có khi một Bố Trí 

Mặt Bằng được lập vào cuối năm 2019.  

Các Cơ Quan Đối Tác dự kiến diện tích của các tiện ích của ga sẽ tập trung giữa Đường Santa Clara và 

Đường San Fernando kế cận nhà ga hiện có.  


