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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct

Legend
San Francico to San Jose Project Section

HSR Stations

San Jose to Merced Project Section

Downtown Extension
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PANGKALAHATANG KAALAMAN
Ang koridor ng tren sa pagitan ng San Francisco at 
San Jose ay sumasailalim sa isang pagbabago. Sa 
isang makasaysayang kasunduan noong 2012, ang 
Caltrain at ang California High-Speed Rail Authority 
(tatawaging Awtoridad) ay nagkasundo na isailalim 
sa elektripikasyon ang kasalukuyang koridor ng 
Caltrain, pagbahaginan ang mga daanan ng tren, 
at panatilihin ang koridor bilang pangunahing riles 
na may dalawang daanan ng tren. Ang plano na 
pagbahaginan ang mga daanan ng tren para sa 
parehong komyuter ng rehiyon at ng mga sistema 
ng napakabilis na tren ng estado ay tinukoy bilang 
Blended System. 
Kasunod ng napagkasunduan noong 2012, ang 
Caltrain ay nabigyan na ng pahintulot para sa 
kapaligiran at sa ngayon ay bumubuo na ng sistema 
ng elektripikasyon (dagdagan ang kaalaman sa 
Calmod.org) habang tinatapos ng Awtoridad 
ang proseso ng pagsusuri ng kapaligiran na 
kakailanganin upang makapagdagdag ng serbisyo 
ng napakabilis na tren sa koridor. 

DRAFT EIR/EIS 
Sinusuri ng Draft EIR/EIS ng Awtoridad ang mga 
epekto ng at pakinabang sa paglulunsad ng 
napakabilis na tren sa pagitan ng San Francisco at 
San Jose. Ang Draft EIR/EIS ay naglalarawan din kung 
paano maiiwasan, mababawasan, o mapapagaan 
ang mga epekto ng proyekto.
Dalawang alternatibo, kasama ng opsyon na hindi 
magtatayo, ang sinuri sa Draft EIR/EIS para sa 
Seksyon ng Proyekto mula San Francisco patungong 
San Jose. Ang mga pangunahing katangian ng mga 
naturang alternatibo ay inilarawan sa dokumentong 
ito. Ang mga alternatibo ay binuo sa loob nang 
nakaraang dekada sa pamamagitan ng ekstensibong 
pagtutulungan ng lokal na komunidad at ng 
ahensiya, sa mga pagpupulong ng mga kasosyo, at 
mga opinyon ng publiko.
Ang Draft EIR/EIS ay inihanda ng Awtoridad bilang 
pangunahing ahensiya ng California Environmental 
Quality Act (CEQA) at bilang pangunahing ahensiya 
sa ilalim ng National Environmental Policy Act (NEPA) 
para sa proyekto ng napakabilis na tren alinsunod sa 
23 U.S.C. 327. Ipapakita ng Awtoridad ang Draft EIR/
EIS sa publiko para sa isang minimum na 45 araw na 
panahon ng pagsusuri at pagbibigay ng komento 
bilang pagsunod sa mga iniaatas ng CEQA at NEPA 
bilang pangunahing ahensiya ng CEQA at NEPA.
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Ang Draft EIR/EIS at ang mga kaugnay  
na dokumento ay ipapakita sa publiko  
sa Hulyo 10, 2020.
Suriin ang Draft EIR/EIS:

 �  Bisitahin ang www.hsr.ca.gov para sa 
karagdagang impormasyon.

Dagdagan ang kaalaman sa isang Public 
Open House o sa Staff Office Hours, na 
pansamantalang nakatakda sa mga sumusunod:

 �San Francisco, Hulyo 20, 2020 | 4:00-7:00 pm 
 Bay Area Metro Center, 375 Beale St.

 �Redwood City, Hulyo 30, 2020 | 4:00-7:00 pm 
 American Legion Post 105, 651 El Camino Real

 �Santa Clara, Agosto 5, 2020 | 4:00-7:00 pm 
 Santa Clara Marriott, 2700 Mission College Blvd.

 �  Staff Office Hours sa Northern California 
Regional Office (ang adres ay nasa ibaba) 
Hulyo 22, 2020 | 11:00 am-2:00 pm 
Hulyo 29, 2020 | 11:00 am-2:00 pm 
Agosto 12, 2020 | 11:00 am-2:00 pm

Ang mga nakasulat na komento ay tatanggapin 
sa pagitan ng Hulyo 10 at Agosto 24, 2020:

 �Email: san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov
 �  Sa Pamamagitan ng Koreo: Ipadala at hingin 
ang pansin ng Northern California Regional 
Office (nasa ibaba ang adres).
 �  Nang Personal: Sa Northern California Regional 
Office (nasa ibaba ang adres) sa mga oras na 
may trabaho.
 �   Nang Personal: Sa mga Public Open House 
(nakalista sa ibaba ang mga petsa at lokasyon).

Ang mga nakasulat at pasalitang komento ay 
tatanggapin sa Pampublikong Pagdinig para sa 
Draft EIR/EIS, na pansamantalang nakatakda sa 
sumusunod:

 �  San Francisco, Agosto 19, 2020 | 3:00-8:00 pm 
Bay Area Metro Center, 375 Beale St.

Northern California Regional Office 
California High-Speed Rail Authority  
100 Paseo De San Antonio, Suite 300
San Jose, CA 95113

May mga tanong? Tawagan kami sa 800-435-8670.

SEKSYON NG PROYEKTO MULA SAN 
FRANCISCO PATUNGONG SAN JOSE 

IMPORMASYON TUNGKOL SA 
DRAFT EIR/EIS

COVID-19 UPDATE
Sa pagsasaalang-alang ng kaligtasan ng publiko at 
ng mga iniaatas kaugnay ng coronavirus, ang mga 
personal na pagpupulong para sa Draft EIR/EIS 
 ay maaaring kailanganing baguhin at gawing 
online at/o sa mga teleconference na pagpupulong. 
Ang mga direktiba kaugnay ng kalusugan at 
kaligtasan ay maaari ring makabawas sa mga araw/
oras ng mga tanggapan ng Awtoridad. Mangyaring 
sumangguni sa website ng Awtoridad (www.hsr.gov) 
para sa karagdagang impormasyon.



Ang mga Alternatibo A at B para sa Seksyon ng Proyekto mula San 
Francisco patungong San Jose ay malawakang magpapatakbo 
ng mga serbisyo sa loob ng kasalukuyang right-of-way ng Caltrain 
sa pagitan ng Istasyon ng 4th & King Street sa San Francisco at sa 
Istasyon ng San Jose Diridon. 
Kabilang sa parehong alternatibo ang mga sumusunod:

 e Tatakbo ang Caltrain at mga napakabilis na tren sa mga 
pinagbahaginang daanan ng tren 

 e Konstruksyon ng isang Pasilidad para sa Magaan na 
Pagmementina (LMF) sa Brisbane.

 e Pagtutuwid ng mga kurbada sa mga daanan ng tren
 e Mga modipikasyon sa kasalukuyang mga istasyon ng Caltrain.
 e Paglalagay ng mga pagpapabuti para sa pagpapaigting ng 

kaligtasan sa koridor ng riles ng tren at mga tore para sa 
komunikasyong pang-radyo.

Ang mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang alternatibo ay 
ipinapakita sa ibaba.
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Mga Operasyon Kaugnay ng Napakabilis na Tren

Mga Katangian ng Alternatibo A

• Opsyong Silangan na Pasilidad para sa Magaan na Pagmementina

• Walang Karagdagang Daraanan na mga Riles

• Walang Dadaanang Viaduct patungong Istasyon ng Diridon

Mga Katangian ng Alternatibo B

• Opsyong Kanluran na Pasilidad para sa Magaan na Pagmementina

• May Karagdagang Daraanan na mga Riles

• Opsyon na may Mahabang Viaduct

• Opsyon na may Maiksing Viaduct

Legend

Seksyon ng Proyekto mula San Francisco patungong San Jose

Mga Istasyon ng HSR

Seksyon ng Proyekto mula San Jose patungong Merced

Ekstensyon sa Downtown

INISYAL NA OPERASYON
Bilis: 79 mph

2 na tren kada pinaka-abalang oras, 
kada direksyon

GANAP NA OPERASYON
Bilis: 110 mph

4 na tren kada pinaka-abalang oras, 
kada direksyon

Mga Paghaharang sa Daan
Mga Modipikasyon Kaugnay ng Kaligtasan

Channelization
Pagbabakod ng Perimeter 
Pagtuklas ng mga Pumapasok nang 
Walang Pahintulot

•
•
•
•
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A Light Maintenance Facility is where 
trains are cleaned, serviced, and stored 
for supply to HSR terminal stations at 
the start of the revenue day. 

• Quad Gates
• Channelization
• Perimeter Fencing

ALIGNMENT ALTERNATIVE FEATURES

High-Speed Rail Operations

Alternative A Features
• East Option Light Maintenance Facility

• No Additional Passing Tracks

• No Viaduct Approach to Diridon Station

Alternative B Features
• West Option Light Maintenance Facility

• Additional Passing Tracks

• Long Viaduct Option

• Short Viaduct
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ANU-ANO ANG MGA SINURING ALTERNATIBO SA DRAFT EIR/EIS?

Alternatibo B
 ePasilidad para sa Magaan na 
Pagmementina (LMF) sa kanluran 
ng koridor ng Caltrain.
 eAnim na milyahe ng mga 
karagdagang daraanan ng 
riles ng tren sa pagitan ng 
mga lungsod ng San Mateo at 
Redwood City.
 eMga opsyon na viaduct 
patungong Istasyon ng Diridon.

MGA PINAPLANONG ISTASYON NG NAPAKABILIS NA TREN
 eSa ilalim ng parehong alternatibo, ang mga istasyon ng 
napakabilis na tren ay nakaplano sa 4th & King Street sa San 
Francisco (hanggang sa magawa na ang koneksyon papuntang 
Salesforce Transit Center), sa Millbrae (na seserbisyuhan din 
ang SFO) at sa San Jose Diridon. Ang lahat ng tatlong istasyon 
ay sasailalim sa mga pagpapabuti upang masuportahan ang 
napakabilis na tren, kabilang ang mga modipikasyon para sa 
mga kasalukuyang daanan ng tren at mga plataporma. 
 eSa San Francisco, ang Salesforce Transit Center ang magiging 
kanlurang terminus ng sistema. Ang Center ay itinayo at 
ikokonekta sa kasalukuyang koridor ng tren sa pamamagitan ng 
proyektong Ekstensyon sa Downtown (DTX): 

 eAng DTX ay nabigyan na ng pahintulot para sa kapaligiran at 
ipinatutupad na ng Transbay Joint Powers Authority (TJPA). 
Ang DTX ay hindi sinusuri sa Draft EIR/EIS.
 ePinaplano ng Awtoridad na gamitin ang Salesforce Transit 
Center sa lalong madaling panahon kapag magagamit na ito. 
 eAng Istasyon ng 4th & King ay sinusuri bilang isang 
pansamantalang terminus sa Draft EIR/EIS upang matiyak 
ang serbisyo ng napakabilis na tren sa San Francisco 
hanggang sa makumpleto ang DTX.

PINAPLANONG PASILIDAD PARA SA MAGAAN NA 
PAGMEMENTINA (LIGHT MAINTENANCE FACILITY, LMF)
Ito ay isang pasilidad kung saan ang mga tren ay nililinis, 
siniserbisyuhan at itinatabi upang maitustos sa mga terminal ng 
istasyon ng napakabilis na tren sa pagsisimula ng araw. Ang mga 
Alternatibo A at B ay parehong mayroong isang LMF sa Brisbane 
(alinman ng sa silangan o kanlurang bahagi ng mga daanan).

MGA BLENDED NA OPERASYON KASAMA ANG CALTRAIN
 eAng Caltrain at ang serbisyo ng nakapakabilis na tren ay 
magpapatakbo ng isang blended timetable para sa parehong 
komyuter at serbisyo sa mga lungsod. 
 eAng mga napakabilis na tren ay gagamit ng katulad na mga 
daanan at imprastrakturang gaya ng sa Caltrain, kabilang ang 
elektripikasyon na kasalukuyang ginagawa. 
 eMayroong ilang bahagi ang Caltrain na may apat na daanan ng 
tren kung saan maaaring daanan ng tren ang bawat isa. Ang 
mga karagdagang daraanan na mga riles (pinag-aaralan pa sa 
Alternatibo B) ay makakapagbawas ng konting panahon lamang 
sa pagbiyahe subalit hindi naman kailangan upang makamit ang 
iniaatas na kapasidad upang mapatakbo ang sistemang blended.
 eHindi hahadlangan ng napakabilis na tren ang Caltrain Business 
Plan o ang planong pagpapaunlad nito sa hinaharap. 

Alternatibo A
 e Tinukoy bilang Preferred 
Alternative ng Lupon ng mga 
Direktor ng Awtoridad.
 ePasilidad para sa Magaan na 
Pagmementina (LMF) sa silangan 
ng koridor ng Caltrain.
 eWalang karagdagang daraanan 
na mga riles.
 eWalang viaduct patungong 
Istasyon ng Diridon.

Ang pag-aaral ng kapaligiran, konsultasyon, at iba pang mga aksyong iniaatas ng 
mga naaangkop na batas pederal ukol sa kapaligiran para sa proyektong ito ay 
ginagawa ng o ginawa na ng Estado ng California alinsunod sa 23 U.S.C. 327 at sa 
isang Memorandum of Understanding na may petsang Hulyo 23, 2019 at ipinatupad 
ng Federal Railroad Administration at ng Estado ng California.

Paggawa sa 
Caltrain at mga 
napakabilis 
na tren na 
magkaagapay na 
gagana sa isang 
blended na 
konpigurasyon 
ng daanan ng 
tren sa San 
Mateo
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Aerial Isang paghahanay kung saan may mga 
daraanan ng tren na naka-angat sa ere (hal., sa 
isang tulay o viaduct)..

At-grade Isang paghahanay sa lupa.

Awtoridad California High-Speed Rail Authority: Ahensiya 
ng estado na responsable para sa pagpaplano, 
pagdidisenyo, pagtatayo, at pagpapatakbo ng 
unang sistema ng napakabilis na tren sa US.

Blended Isang sistema ng riles na pagbabahaginan sa 
pagitan ng dalawa o higit pang mga operator 
(halimbawa, riles ng napakabilis na tren at 
Caltrain).

CEQA California Environmental Quality Act: Isang batas 
sa California na nag-aatas sa estado at sa mga 
lokal na ahensiya na tukuyin ang mahahalagang 
epekto sa kapaligiran ng kanilang mga aksyon 
at upang maiwasan o mabawasan ang mga 
naturang epekto, kung maisasagawa.

Daanan na mga 
riles

Isang seksyon ng daanan na mga riles na 
kahilera ng isang daanang linya at konektado sa 
parehong dulo sa pamamagitan ng mga switch, 
na nagpapahintulot sa isang tren na lampasan 
ang isang bahagi ng pangunahing linya ng riles.

Dokumentong 
pang-kapaligiran

Pinagsamang dokumentong EIR/EIS.

EIR Ulat ukol sa Epekto sa Kapaligiran 
(Environmental Impact Report): Isang 
dokumento na iniaatas ng CEQA para sa 
ilang mga partikular na aksyon na maaaring 
magresulta ng mga makabuluhang epekto; 
inilalarawan nito ang mga epekto ng, at ang 
iminumungkahing mitigasyon para sa isang 
iminumungkahing proyekto.

EIS Pahayag ukol sa Epekto sa Kapaligiran 
(Environmental Impact Statement): Isang 
dokumentong iniaatas ng NEPA para sa ilang 
mga partikular na aksyon na makabuluhang 
makaka-apekto sa kalidad ng kapaligiran 
ng tao; inilalarawan nito ang mga epekto sa 
kapaligiran ng isang iminumungkahing aksyon.

EIR/EIS na 
Programa ng 
Buong Estado

Pinal na Programang EIR/EIS para sa 
Iminumungkahing Sistema ng Napakabilis na 
Tren sa California: Ang dokumentong ito, na 
inilabas noong 2005, ay nagtukoy na ang isang 
sistema ng napakabilis na tren ang preferred 
alternative upang matugunan ang mga 
pangangailangan sa pagbiyahe sa mga lungsod 
sa hinaharap at naglatag ng daan para sa 
karagdagang pagsusuri ng paghahanay at mga 
lokasyon ng istasyon.

FRA Federal Railroad Administration: Ahensiyang 
pederal na nagsasaayos ng pagbibiyahe ng 
pasahero at kargamento sa US sa pamamagitan 
ng tren.

Grade-separated Katangian ng daanan ng napakabilis na tren na 
patayong nakahiwalay mula sa dinadaanang 
kalsada o mga tawiran sa highway upang 
mapagana ang malayang pagpapatakbo.

LMF Pasilidad para sa Magaan na Pagmementina 
(Light Maintenance Facility): Kung saan ang 
mga tren ay nililinis, siniserbisyuhan at itinatabi 
upang maitustos sa mga terminal ng istasyon 
ng napakabilis na tren sa pagsisimula ng araw 
ng pagkita.

Maselang 
tagatanggap 
(Sensitive 
receptor)

Mga lugar kung saan ang mga naninirahan ay 
madaling maaapektuhan ng mga taliwas na 
epektong dulot ng pagkalantad sa ingay, tulad 
ng mga tirahan, ospital, hotel, paaralan, aklatan, o 
mga bulwagang pang-konsiyerto.

Nakatuon Isang imprastraktura na eksklusibong gagamitin 
ng mga napakabilis na tren.

NEPA National Environmental Policy Act: Isang batas 
pederal na nag-aatas sa mga ahensiya na suriin 
ang mga epekto sa kapaligiran ng kanilang mga 
panukalang aksyon bago magdesisyon.

NOA Pabatid ng Pagkakaroon (Notice of Availability): 
Anunsiyo na ang isang dokumento ukol sa 
kapaligiran ay maaari nang basahin.

NOD Pabatid ng Pagpapasiya (Notice of Determination): 
Ang pinakahuling hakbang sa prosesong pang-
kapaligiran.

NOI Pabatid ng Nilalayon (Notice of Intent): Isang 
pormal na pag-aanunsiyo na nilalayong ihanda ang 
isang EIS; ang unang hakbang sa proseso ng NEPA.

NOP Pabatid ng Preparasyon (Notice of Preparation): 
Isang dokumento na nagsasabi na ang EIR ay 
ihahanda para sa isang partikular na proyekto; ang 
unang hakbang sa proseso ng CEQA.

Pagdidike 
(Embankment)

Isang istrakturang pangunahing yari sa lupa na 
nag-aangat ng mga daanang riles ng tren sa 
ibabaw ng lupa.

Patakarang  
hold-out

Iniaatas ng Caltrain na kung ang isang tren 
ay huminto para sa mga pasahero, ang isang 
parating na tren sa kabilang direksyon sa kabilang 
riles ay kailangang maghintay sa labas ng istasyon 
kung ang mga pasahero ay maaaring tumatawid 
sa mga riles.

Preferred 
Alternative

Ang napagpasiyahang alternatibo na siyang 
pinakamahusay na makapagbabalanse ng mga 
pagpapalitan sa pagitan ng mga posibleng 
epektong pang-kapaligiran o pang-komunidad at 
sa paggana ng sistema ng napakabilis na tren pati 
na ang mga salik na may kaugnayan sa gastos sa 
isang batayang dulo-hanggang-dulo.

Programang  
EIR/EIS mula  
Bay Area 
patungong 
Central Valley

Ang Programang EIR/EIS, na napagpasiyahan sa 
pagitan ng 2008 at 2012, ang nagtukoy ng koridor 
na magkokonekta ng riles na magseserbisyo sa 
napakabilis na tren sa San Francisco peninsula 
kasama ang koridor ng Central Valley na tinukoy 
ng EIR/EIS na Programa ng Buong Estado.

PTE Permisong Makapasok (Permission to Enter): 
Proseso kung saan ang Awtoridad ay kumuha 
ng pahintulot upang makapag-akses ng ari-arian 
upang maisagawa ang mga pang-kapaligirang 
pag-aaral.

ROD Ulat ng Desisyon (Record of Decision): Ang 
pinakahuling hakbang sa prosesong pang-
kapaligiran.

ROW Right-of-Way: Mga lupaing reserbado upang 
magamit para sa mga riles ng tren.

Viaduct Isang uri ng paghahanay na gumagamit ng mga 
istrukturang katulad ng sa tulay upang maiangat 
mula sa lupa ang mda daanan ng nakakabilis na 
tren.

Mga Akronim, Pagdadaglat, at mga Pangunahing Kataga


