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Ang Light Maintenance Facility (LMF) ay isang kritikal na bahagi ng sistema ng California High-Speed 
Rail na gagamitin para linisin, magserbisyo, at mag-imbak ng mga tren. Ang LMF ay magsisilbi 
bilang base para sa mga miyembro ng mga tauhan ng operasyon sa Northern California at isa sa 
tatlong naiplanong pasilidad ng pagmementina ng tren sa estado na susuporta sa mga operasyon 
ng napakabilis na tren. Sinuri ng California High-Speed Rail Authority (tatawaging “Awtoridad”) ang 
ilang potensyal na lugar ng LMF at tinukoy ang dalawang opsyon sa Brisbane upang higit pang 
suriin sa Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement (EIR/EIS, Ulat ng Epekto sa 
Kapaligiran/Pahayag ng Epekto sa Kapaligiran). Higit pang impormasyon tungkol sa paghahanap ng 
site para sa LMF ang maaaring matagpuan sa Factsheet ng Northern California LMF.

Inihanda ng Awtoridad ang sangguniang ito upang sagutin ang mga madalas itanong tungkol sa 
iminumungkahing Northern California LMF sa Brisbane. Maaaring magbigay ng mga karagdagang 
tanong sa pamamagitan ng email sa san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov o sa pamamagitan ng  
telepono sa 1-800-435-8670.

MGA OPERASYON
Anong mga operasyon ang 
isasagawa sa LMF?
Gagamitin ang LMF para linisin, magserbisyo, at mag-
imbak ng mga napakabilis na tren. Isasama sa mga 
operasyon ng pagmementina ang paglilinis sa labas at 
loob ng tren, truing (pagbabalik sa tamang kondisyon) 
ng gulong, pagsusuri, at mga inspeksyon. Dagdag dito, 
magsisilbi ang LMF bilang puntong pagseserbisyuhan 
para sa anumang napakabilis na tren na mangangailangan 
ng mga pang-emerhensyang pagkukumpuni. 
Magsusuplay ito ng mga tren at tauhan sa San Francisco 
terminal station sa simula ng bawat araw ng kita.

Ano ang magiging karaniwang 
iskedyul ng paggawa sa LMF?
Patatakbuhin ang LMF ng 24 na oras sa isang araw. 
Mag-iiba-iba ang mga shift depende sa antas ng aktibidad, 
kung saan pinakaaktibo ang shift na panggabi para sa mga 
aktibidad ng pagmementina ng tren. Makikita sa ibaba ang 
kumakatawang iskedyul ng mga operasyon at higit pa itong 
pahuhusayin sa hinaharap.

Mga Abalang 
Oras sa Umaga

6:00 am 
hanggang 
2:00 pm

Inihahanda ng mga tauhan ang tren para sa 
pag-alis nito.

Mga Abalang 
Oras sa Tanghali 
at Gabi

2:00 pm 
hanggang 
10:00 pm

Mga abalang oras sa tanghali at gabi. 
Babalik ang mga tauhan ng tren sa LMF. 
Maaaring magkaroon ng mga paghahatid sa 
pamamagitan ng riles o daan.

Pagmementina 
sa Gabi

10:00 pm 
hanggang  
6:00 am

Seserbisyuhan ng mga tauhan ang mga 
tren. Maglalabas-pumasok sa shop ang mga 
tren para sa paglilinis, paglalagay muli ng 
tubig, inspeksyon at gawaing pagmementina. 
Pumupunta ang mga tren sa mga riles ng 
imbakan bago mapalabas para sa simula ng 
serbisyong kumikita sa susunod na araw.

Lilikha ba ng ingay ang LMF sa 
panahon ng mga operasyon?
Karamihan sa ingay na malilikha sa LMF ay maririnig sa 
pagitan ng mga 10:00 pm at 7:00 am. Ang mga aktibidad 
ng pagmementina ng tren ay isasagawa sa loob ng gusali 
ng pagmementina na may kaunting pagkalat ng ingay sa 
mga nakapaligid na lugar. Ang ingay na magmumula sa 
mga de-kuryenteng tren habang pumapasok at lumalabas 
ng LMF ay magiging katamtaman (mas mahina sa ingay na 
nagmumula sa diesel na tren na kasalukuyang pinatatakbo 
sa koridor).

Ang antas ng ingay sa LMF ay magiging mas mahina kaysa 
sa malulubhang antas ng epekto sa High Speed Ground 
Transportation Noise and Vibration Impact Assessment 
Guideline (Gabay sa Pagtatasa ng Epekto ng Ingay at 
Pagyanig ng Napakabilis na Panlupang Transportasyon) 
ng Federal Railroad Administration (FRA, Pederal na 
Pangasiwaan para sa Sistema ng Tren).

Paano mapapangasiwaan ng LMF 
ang mga mapanganib na materyal sa 
panahon ng mga operasyon?
Ang mga regular na aktibidad ng pagmementina ng tren 
ay gagamit ng mga kemikal, lubricant, fuel, metal filing, 
hydraulic fluid, at produktong panlinis. Ang mga materyal at 
kemikal na ito ay gagamitin at itatabi sa loob ng itinalagang 
gusali kung saan isasagawa ang pagmementina sa 
karamihan sa mga tren. Ang mga nagpapatakbo ng LMF ay 
susunod sa mga naaangkop na pang-estado at pederal na 
regulasyon upang maiwasan at mapigilan ang aksidenteng 
paglalabas ng mga mapanganib na materyal o basura sa 
panahon ng paglipat, paggamit, o pagtatapon.
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Opsyong LMF East (Alternatibo A)

LMF West Option (Alternative B)

youtube.com/CAHighSpeedRailfacebook.com/CaliforniaHighSpeedRail

Workshop sa 
Pagmementina

ng Pasilidad

Sistema ng Alkantarilya

Sistern
Lugar ng Pangongolekta

Paradahan
ng Sasakyan

Paglipat ng
Tunnel Avenue

Mapupuntahang
Daan

SIMBOLONG GINAMIT

Paghahanay mula San Francisco hanggang San Jose

Mga Plataporma sa Bayshore
Light Maintenance Facility
(Pasilidad sa Magaan na Magmementina)
Right-of-Way sa Daan

SIMBOLONG GINAMIT

Paghahanay mula San Francisco hanggang San Jose

Mga Plataporma sa Bayshore
Mga Iminumungkahing
Light Maintenance Facility
Right-of-Way sa Daan

Sistema ng Alkantarilya

Sistern

Workshop sa
Pagmementina
ng Pasilidad

Lugar ng Pangongolekta

Paradahan ng
Sasakyan

TRAPIKO AT PARADAHAN  
NG SASAKYAN
Paano maaapektuhan ng LMF  
ang trapiko?
Ang mga pagbabago ng shift sa LMF, malamang na sa 
bandang 6:00 am, 2:00 pm, at 10:00 pm, ay magdudulot 
ng trapiko ng sasakyan.  Sa mga oras na ito, inaasahan 
ng Awtoridad ang dagdag na trapiko na malapit sa LMF. 
Dalawang lokasyon sa silangan ng US 101 ang maaaring 
makaranas ng potensyal na pagsikip ng trapiko sa mga 
abalang kondisyon sa gabi (Harney Way/Thomas Mellon Circle 
at Geneva Extension sa mga rampa ng US 101 patungong 
hilaga sa hinaharap). Hihikayatin ang mga empleyado ng LMF 
na gamitin ang serbisyo ng Caltrain sa Bayshore Station o iba 
pang mga opsyon ng pampublikong transportasyon.

Paano makikipag-ugnayan ang  
LMF sa mga nakapaligid na daan at 
pasilidad ng bisikleta?

 ■ Paglipat ng Brisbane Fire Station dahil sa paglipat ng 
Tunnel Avenue upang mapanatili ang mga kasalukuyang 
oras ng pagresponde sa emerhensya. Ang paglipat 
ay magdedepende sa kung aling Brisbane site ang 
pipiliin sa huli. Kabilang sa mga opsyon ang paglipat 
ng gusali 600 talampakan sa timog ng kasalukuyang 
lokasyon ng Alternatibo A o 150 talampakan sa timog ng 
kasalukuyang lokasyon para sa Alternatibo B.

 ■ Paglalagay ng mga Class II lane para sa bisikleta sa hanay 
ng na-reconfigure na Tunnel Avenue at Lagoon Road.

Maaapektuhan ba ng LMF ang 
pagkakaroon ng paradahan ng 
sasakyan sa nakapaligid na lugar?
Malamang na hindi gamitin ng mga tauhan at bisita ng LMF 
ang nakapaligid na pampublikong paradahan ng sasakyan. 
Ang paradahan para sa empleyado at bisita para sa pasilidad 
ay nasa site at sapat para mabigyan ng akomodasyon ang 
pangangailangan. Dahil hindi paglilingkuran ng LMF ang 
pangkalahatang publiko, hindi inaasahan ng Awtoridad 
ang LMF na magdagdag ng pangangailangan para sa 
pampublikong paradahan sa nakapaligid na lugar.

MGA KONSIDERASYON  
PARA SA KAPALIGIRAN
Itatayo ba ang LMF upang 
matugunan ang mga mithiin sa 
pagpapanatili ng kapaligiran?
Alinsunod sa Sustainability Policy (Patakaran sa 
Pagpapanatili), ipatutupad ng Awtoridad ang mga gawain 
sa pagpapanatili para sa pagpaplano, pagtatakda ng lugar, 
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pagdidisenyo, konstruksyon, mitigasyon, operasyon, at 
pagmementina ng LMF. Ang Awtoridad ay nakatuon sa:

 ■ Net zero na greenhouse gas at mga pamantayan sa 
mga emisyong nagdudulot ng polusyon sa panahon ng 
konstruksyon.

 ■ Ganap na pagpapatakbo ng sistema ng napakabilis na 
tren gamit ang renewable na enerhiya.

 ■ Pagdidisenyo, pagpapatayo, at pagpapatakbo ng isang 
LEED© Gold Certified na pasilidad ng pagmementina.

 ■ Pagpaplano at pagdidisenyo para sa pag-aakma at 
katatagan sa pagbabago ng klima.

 ■ Pagsunod sa mga batas, regulasyon, at mga 
pamantayang gawain para sa industriya.

Paano maaapektuhan ng  
LMF ang kalidad ng hangin?
Pagbubutihin ng proyektong napakabilis na tren ang kalidad 
ng hangin. Pinapatakbo ng kuryente ang mga napakabilis 
na tren, kung kaya hindi ito naglalabas ng mga emisyon. 
Inaasahan sa mga panrehiyong pag-aaral sa kalidad ng 
hangin na babawasan ng sistema ng napakabilis na tren 
ang mga nagdudulot ng polusyon sa hangin, partikular na 
dahil ang mga konsumidor ay magtatransisyon mula sa mga 
sasakyan at eroplanong nagdudulot ng polusyon patungo sa 
mga de-kuryenteng tren na walang emisyon.

Sa panahon ng konstruksyon, ipatutupad ng mga kontratista 
ang mga hakbang ng pag-iwas at pagbawas sa epekto sa 
pamamagitan ng pagkontrol ng makalat na alikabok, pagpili 
ng mga coating upang mapababa ang mga emisyon, gamit 
ang renewable na diesel para sa mga sasakyan at kagamitan, 
gamit ang kagamitan humihila sa trak na tumutugon 
sa Baitang 4 na iniaatas sa makina. Sa panahon ng mga 
operasyon, hindi magkakaroon ng negatibong epekto ang 
pagpapanatili ng tren sa LMF sa kalidad ng hangin: ang 
paglilinis ng tren, truing ng gulong, pagsusuri, at pagpapalit 
ng mga piyesa ay hindi lumilikha ng polusyon sa hangin.

Paano ididisenyo ang pasilidad 
ng LMF para umakma sa klima, sa 
katatagan, at sa pagtaas ng dagat? 
Idinisenyo ang LMF upang tugunan ang pag-akma sa 
klima, katatagan at pagtaas ng dagat. Malalampasan ng 
pasilidad ang mga inaasahang pagbabago sa taas ng dagat 
sa inaasahang 100 taong itatagal nito. Kukumpletuhin ng 
Awtoridad ang pagsusuri sa panganib na partikular sa lugar 
para sa mga indibidwal na gusaling LMF na may potensyal 
na matataas na kahihinatnan ng pagbaha upang malaman 
kung kailangang gumawa ng mga karagdagang hakbang 
upang magpatatag para sa nagbabagong klima. Upang 
matugunan ang mga emerhensya, makakapag-imbak ang 
LMK ng hanggang 10 araw ng nakapirming tubig upang 
mapanatiling nakahiwalay ang pinagmumulan ng tubig sa 
anumang balon o sistema ng tubig ng lungsod.

PAG-UUGNAY
Pinag-uugnay ba ng High-Speed Rail 
Authority ang pagpaplano nito ng 
LMF sa ibang mga proyekto sa lugar?
Sa panahon ng pagpapaunlad ng LMF, nakipag-ugnayan 
ang Awtoridad sa Lungsod ng Brisbane, Baylands 
Development Inc., sa San Francisco County Transportation 
Authority at San Francisco Municipal Transportation Agency 
(sa Geneva Avenue Extension), Caltrain, Kinder Morgan, at 
Recology. Ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya, may-
ari ng ari-arian, at mga tagapagtaguyod ng iba pang mga 
nasa karatig na proyekto ay nagsisilbi upang maiwasan o 
mapahupa ang mga potensyal na kaguluhan.

 ■ Pinahihintulutan ng Pangkalahatang Plano ng 
Lungsod ng Brisbane ang pagtuon sa pampublikong 
transportasyong tirahan, trabaho, at kumikitang 
paggamit, sa mga residensyal na paggamit na limitado 
sa kanluran ng right-of-way ng Caltrain sa hilagang-
kanlurang quadrant ng lugar ng Baylands.

 ■ Isinumite ng Baylands Development Inc. ang 
Espesipikong Plano sa Lungsod upang magtayo 
ng hanggang 2,200 residensyal na yunit at pitong 
milyong talampakang kuwadrado ng pangkomersyong 
pagpapaunlad sa Baylands. Naghahanda ang Lungsod 
ng Brisbane ng isang Environmental Impact Report  
(Ulat ng Epekto sa Kapaligiran) para sa iminumungkahing 
Espesipikong Plano. Nagpulong ang Awtoridad at 
developer upang magbahagi ng impormasyon tungkol 
sa proyekto, mga timeline, at saklaw ng pagsusuring 
pangkapaligiran.

 ■ Ang SFCTA ay nagplano ng ekstensyon ng Geneva 
Avenue mula sa kasalukuyan nitong terminus sa Bayshore 
Blvd. hanggang sa lugar ng Baylands upang kumonekta 
sa Harney Avenue. Pinaplano ng SFMTA na magdagdag 
ng serbisyo ng Bus Rapid Transit (BRT) at isang 
koneksyon sa Bayshore Caltrain Station. Nakipagpulong 
ang Awtoridad sa SFCTA at SFMTA upang pag-ugnayin 
ang mga paraan para maisakatuparan sa lugar ng 
Baylands ang Geneva Extension, serbisyo ng BRT, at mga 
koneksyon sa LMF.

 ■ Nakikipag-ugnayan ang Awtoridad sa Caltrain tungkol 
sa kumpigurasyon ng mga plataporma at pag-akses 
ng pedestriyan sa Bayshore Station. Ang platapormang 
southbound (papuntang timog) ay ililipat sa timog at ang 
above-grade na tawiran ng pedestriyan ay muling itatayo 
upang mabigyan ng akomodasyon ang lead track sa LMF.

 ■ Nakipagpulong ang Awtoridad sa Recology at 
nakumpirma na ang LMF ay isang pisikal na hiwalay 
na proyekto mula sa naiplanong pagsasamoderno at 
pagpapalawak ng pasilidad ng Recology Tunnel Avenue. 
Ipagpapatuloy ng Awtoridad at Recology ang patuloy 
nilang komunikasyon bilang dalawang magkabukod  
na proyekto.
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KONSTRUKSYON
Paano matutugunan ng 
konstruksyon ng LMF ang potensyal 
na settlement ng landfill?
Ang bahagi ng Preferred Alternative, ang Alternatibo A ay 
matatagpuan sa nakasarang landfill. Ang landfill ay may 
kabuuang laki na 364 acres at nag-iiba ang lalim mula 35 
hanggang 40 talampakan. Ang konstruksyon ng LMF ay 
mangangailangan ng paghuhukay sa landfill, pati na rin ang 
paglalagay ng mga estruktura sa mga lugar ng natitirang 
landfill. Ang mga estrukturang nagdadagdag ng bigat sa 
ibabaw ng mga nakasarang landfill ay maaaring magdulot 
ng pag-compress ng basura, na maaaring pagunawin ang 
lupa sa ibabaw. Ang subsidence (paglubog) ay maaaring 
makasira sa mga estruktura at/o paglabas ng gas sa landfill, 
na maaaring maging isang panganib na sunog.

Susunod ang mga estruktura sa mga pinakabagong California 
Building Code (Kodigo para sa Gusali ng California) na  
nag-aatas sa mga kontratistang isaalang-alang ang ground 
settlement (pababang paggalaw ng lupa) na nagreresulta 
sa kompresyon o pagkabulok ng basura sa landfill. Ang 
mga kontratista ay maaaring gumamit ng mga teknik na 
magpapabuti sa lupa gaya ng preloading upang mabawasan 
ang ground settlement sa hinaharap o gumamit ng malalalim 
na sistema ng pundasyon gaya ng mga pilote upang mailipat 
ang bigat ng gusali sa lupa/bato sa ibaba ng basurang landfill.

Mayroong ilang halimbawa ng konstruksyon sa mga landfill 
sa Bay Area, kabilang ang Oyster Point na kasalukuyang 
itinatayo, at ang pagpapaunlad sa Santa Clara ng Related na 
kasalukuyang nasa yugto ng pagpaplano.

Paano maaapektuhan ng mataas 
na antas ng tubig sa lupa ang 
konstruksyon ng LMF?
Sa Visitacion Valley Groundwater Basin, ang antas ng tubig 
sa ilalim ng lupa ay karaniwang nasa 20 talampakan na 
mababa sa ibabaw. Ang antas ng tubig sa ilalim ng lupa na 
ito ay itinuturing na mataas kumpara sa ibang mga basin. 
Ang matataas na antas ng tubig sa ilalim ng lupa ay maaaring 
gawing mapanganib ang paghuhukay para sa konstruksyon. 
Lilimitahan ng Awtoridad ang potensyal na panganib sa 
konstruksyon na ito sa pamamagitan ng paggamit ng 
mga pump o well sa loob ng lugar na hinuhukay upang 
makuha ang tubig sa ilalim ng lupa. Bukod dito, maaaring 
gumamit ang Awtoridad ng malalalim na pundasyon ng 
pilote — kongkreto o bakal na haligi sa ilalim ng lupa — upang 
suportahan ang estruktura sa presensya ng mataas na 
kalagayan ng tubig sa ilalim ng lupa.

Posible ba ang konstruksyon ng LMF 
para sa lugar na may liquefaction?
Natagpuan sa pagmamapa ng panganib ng pagyanig ang 
mataas na panganib ng East Brisbane LMF site sa liquefaction 
sa panahon ng mga lindol. Tatasahin ng kontratista ang 

mga heoteknikal na kondisyon upang malaman ang abot 
ng panganib at mairekomenda ang mga solusyong pang-
inhinyeriya upang mabawasan ang mga epekto sa mga tao 
at estruktura, alinsunod sa California Building Code at mga 
nauukol na patnubay at pamantayang pangheoteknikal. 
Maaaring kasama sa mga potensyal na solusyong pang-
inhinyeriya ang konstruksyon ng mga batong haligi, malalim 
na dynamic compaction, paghahalo ng semento at deep soil, 
jet grouting at paghuhukay at pagpapalit ng liquafiable na 
lupa ng engineered fill.

Paano mapangangasiwaan ang mga 
mapanganib na materyal sa panahon 
ng konstruksyon ng LMF?
Ang parehong East at West Brisbane LMF site ay maaaring 
mangailangan ng remediation upang matugunan ang mga 
potensyal na mapanganib na materyal.

 ■ Itatayo ang bahagi ng East LMF sa loob ng nakasarang 
landfill. Ang konstruksyon ay mangangailangan 
ng paghuhukay, gawaing panlupa na potensyal na 
makakagambala sa mga nagdudulot ng kontaminasyon 
kabilang ang mabigat na metal, organikong compound, 
petroleum hydrocarbon, pestisidyo, at mga produktong 
asbestos. Kakailanganin ding tugunan sa konstruksyon 
ang mga potensyal na panganib ng gas sa landfill. Sa 
konstruksyon maaaring mailabas ang gas sa landfill, na 
potensyal na nasusunog na panganib.

 ■ Ang West LMF site sa dating Bayshore Yard, na nagseserbisyo 
sa mga operasyon ng tren na pangkargamento. Ang 
konstruksyon ay mangangailangan ng paghuhukay, 
gawaing panlupa na potensyal na makakagambala sa 
mga nagdudulot ng kontaminasyon kabilang ang metal, 
petrolyo, at iba pang mga organikong compound.

Susundin ng mga kontratista ng LMF ang Plano ng 
Pangangasiwa sa Konstruksyon na magbibigay ng 
gabay sa pangangasiwa sa tubig na mula sa lupa na may 
kontaminasyon at lupang kinuha o hinukay mula sa lugar ng 
proyekto. Gagamitin nila ang pinakamahuhusay na gawain sa 
pangangasiwa na isinaad ng Awtoridad upang sundin ang mga 
regulasyon para sa paglipat, paggamit, at pag-iimbak ng mga 
mapanganib na materyal upang mabawasan ang aksidenteng 
paglabas ng mga mapanganib na materyal. Aatasan ng 
Awtoridad ang mga kontratista na bumuo at mapatupad 
ng plano ng pag-iwas, pagkontrol, at hakbang kontra sa 
pagkakatapon ng mapanganib na materyal upang matiyak 
ang (1) paglilinis sa anumang mga inilabas na mapanganib na 
materyal; (2) tamang pag-iimbak ng mga pinaglalagyan ng 
mga mapanganib na materyal; at (3) tamang pangangasiwa 
sa mga mapanganib na materyal na malayo sa mga likas na 
daluyan ng tubig, alulod, at iba pang mga sensitibong receptor. 
Kung pinili ang East Brisbane LMF site, ang proyekto ay gagamit 
ng kagamitang ligtas at hindi sumasabog, regular na susuriin 
ang mga gas, at maglalagay ng mga sistemang pansubaybay 
at pasingawan para sa gas sa landfill.
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