NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ CƠ SỞ
BẢO TRÌ HẠNG NHẸ BẮC CALIFORNIA
Cơ sở bảo trì hạng nhẹ (Light Maintenance Facility, LMF) là một thành phần quan trọng
của hệ thống Đường sắt cao tốc California. Cơ sở này sẽ được sử dụng để vệ sinh, bảo
trì và lưu giữ các đoàn xe lửa. LMF sẽ là căn cứ của ban nhân viên hoạt động tại Bắc
California và là một trong ba cơ sở bảo trì xe lửa được dự tính thiết lập trong tiểu bang
để hỗ trợ các hoạt động đường sắt cao tốc. Cơ quan đường sắt cao tốc California (gọi tắt
là Cơ quan) đã đánh giá một số địa điểm LMF có khả năng được chọn và xác định hai
địa điểm tại Brisbane để phân tích thêm trong Báo cáo về ảnh hưởng môi trường/Tuyên
bố về ảnh hưởng môi trường cuối (Environmental Impact Statements/Environmental
Impact Reports, EIR/EIS). Thông tin chi tiết về tiến trình tìm địa điểm để thiết lập LMF
được trình bày trong Bảng thông tin về LMF ở Bắc California.
Cơ quan chuẩn bị tài liệu này để trả lời những câu hỏi thường gặp về cơ sở LMF tại Bắc California
được đề nghị đặt tại Brisbane. Những câu hỏi nào khác của công chúng có thể gửi qua email
tại san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov hoặc qua điện thoại theo số 1-800-435-8670.

HOẠT ĐỘNG
Những hoạt động nào sẽ thực hiện
tại LMF?

LMF có tạo ra tiếng ồn trong lúc hoạt
động không?

LMF sẽ được sử dụng để vệ sinh, bảo trì và giữ các đoàn
xe lửa đường sắt cao tốc. Hoạt động bảo trì sẽ bao gồm
vệ sinh bên trong, bên ngoài xe lửa, thay bánh xe, kiểm
tra và giám sát. LMF sẽ là điểm phục vụ cho tất cả các xe
lửa đường sắt cao tốc cần sửa chữa khẩn cấp. Cơ sở này
sẽ cung cấp xe lửa và nhân viên cho ga San Francisco
vào đầu mỗi ngày doanh thu.

Hầu hết mọi tiếng ồn tại LMF sẽ xảy ra trong khoảng từ
10 giờ tối đến 7 giờ sáng. Các hoạt động bảo trì xe lửa sẽ
diễn ra bên trong tòa nhà bảo trì và công việc lan ra các
khu vực xung quanh sẽ ở mức tối thiểu. Tiếng ồn tạo ra
từ các đoàn xe lửa điện di chuyển ra vào LMF sẽ ở mức
không đáng kể (thấp hơn tiếng ồn do các đoàn xe lửa
chạy dầu diesel hiện đang hoạt động trên hành lang
đường sắt).

Lịch trình làm việc điển hình tại LMF
như thế nào?

Mức độ tiếng ồn tại LMF sẽ thấp hơn mức ảnh hưởng
nghiêm trọng trong Hướng dẫn đánh giá ảnh hưởng
của độ ồn và độ rung của các phương tiện vận chuyển
đường bộ cao tốc của Cơ quan Quản lý đường sắt liên
bang (Federal Railroad Administration, FRA).

LMF sẽ hoạt động 24/24. Các ca làm việc sẽ có mức độ
hoạt động khác nhau, trong đó ca đêm có mức hoạt
động cao nhất vì công việc bảo trì xe lửa. Lịch trình hoạt
động tiêu biểu được trình bày bên dưới và sẽ được hoàn
bị trong tương lai.
Giờ cao điểm
buổi sáng

6 giờ sáng đến Ban nhân viên xe lửa chuẩn
2 giờ trưa
bị cho xe lửa để khởi hành.

Giờ cao điểm
buổi trưa và
buổi tối

2 giờ trưa đến
10 giờ tối

Giờ cao điểm buổi trưa và buổi
tối. Xe lửa trở lại LMF. Việc giao
xe lửa có thể thực hiện bằng
đường sắt hoặc đường bộ.

Bảo trì ban đêm 10 giờ tối đến
6 giờ sáng

Nhân viên bảo trì xe lửa. Xe lửa
di chuyển ra vào xưởng để vệ
sinh, châm nước, giám sát và bảo
trì. Xe lửa di chuyển đến đường
rầy khu lưu trữ trước khi được
gửi ra để khởi hành cho ngày bắt
đầu dịch vụ doanh thu hôm sau.

LMF sẽ giải quyết vấn đề vật liệu nguy
hiểm như thế nào trong tiến trình
hoạt động?
Các hoạt động bảo trì xe lửa thông thường sẽ sử dụng
nhiều hóa chất, chất bôi trơn, nhiên liệu, mạt kim loại,
chất lỏng thủy lực và các sản phẩm tẩy rửa. Những vật
liệu và hóa chất này sẽ được sử dụng và lưu trữ bên
trong một tòa nhà được chỉ định, nơi hầu hết các hoạt
động bảo trì xe lửa được thực hiện. Ban quản trị và điều
hành LMF sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của tiểu
bang và liên bang nhằm tránh cũng như ngăn chận các
trường hợp vô tình thải các vật liệu hoặc chất thải nguy
hiểm trong tiến trình vận chuyển, sử dụng hoặc thải bỏ
chất thải nguy hiểm.
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XE CỘ LƯU THÔNG &
TÌNH TRẠNG ĐẬU XE

Địa điểm LMF phía Đông
(Giải pháp thay thế A)

LMF sẽ ảnh hưởng thế nào đến tình
trạng xe cộ lưu thông?

Hệ thống nước thải
Bể chứa nước
Điểm thu
Máy phát điện
Trạm biến áp

Đậu xe
Xưởng bảo trì cơ sở
Dời đại lộ
Tunnel Avenue

Đường ra vào

Cầu vượt đại lộ
Tunnel Avenue
CHÚ THÍCH

Giờ đổi ca tại LMF, khoảng 6 giờ sáng, 2 giờ chiều và 10 giờ
tối, sẽ khiến mức xe cộ lưu thông tăng nhiều. Trong những
thời điểm đó, Cơ quan dự đoán gần trong khu vực của
LMF sẽ có nhiều xe cộ hơn. Hai địa điểm phía đông của
xa lộ US 101 có thể bị kẹt xe trong những giờ cao điểm vào
buổi tối (Đường Harney/Thomas Mellon Circle và đường sát
nhập xa lộ US 101 đi về phía bắc của Đường Geneva nối dài
trong tương lai). Nhân viên của LMF sẽ được khuyến khích
sử dụng dịch vụ Caltrain tại Ga Bayshore hoặc các phương
tiện giao thông công cộng khác.

LMF sẽ phù hợp với các con đường
xung quanh và các phương tiện xe đạp
như thế nào?
■

Việc dời Trạm cứu hỏa Brisbane do việc dời Đại lộ
Tunnel để giữ thời gian ứng phó khẩn cấp hiện tại.
Việc dời này sẽ còn tùy theo việc chọn địa điểm
Brisbane nào. Nhiều giải pháp đưa ra, bao gồm dời
tòa nhà cách vị trí hiện tại 600 feet về phía nam trong
Giải pháp thay thế A, hoặc 150 feet về phía nam của vị
trí hiện tại trong Giải pháp thay thế B.

■

Thiết lập làn đường dành cho xe đạp Cấp II dọc theo
Đại lộ Tunnel và Đường Lagoon đã được tái cấu trúc.

Tuyến đường từ San Francisco đến San Jose
Các sân ga Bayshore
Cơ sở bảo trì hạng nhẹ
Đường lộ ưu tiên

Địa điểm lựa chọn LMF phía Tây
(Giải pháp thay thế B)

LMF có ảnh hưởng đến tình trạng đậu
xe tại các bãi công cộng ở khu vực
xung quanh không?
Hệ thống nước thải
Máy phát điện
Trạm biến áp
Bể chứa nước
Điểm thu

Đậu xe
Xưởng bảo trì cơ sở

Nhân viên LMF và khách không có vẻ gì sẽ sử dụng bãi
đậu xe công cộng xung quanh. Nhân viên và khách của
cơ sở sẽ được đậu xe ngay trong khuôn viên của cơ sở
và bãi đậu xe đủ để đáp ứng nhu cầu. Vì LMF sẽ không
phục vụ công chúng, Cơ quan không dự đoán là LMF
sẽ làm tăng nhu cầu về bãi đậu xe công cộng ở khu vực
xung quanh.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉT
VỀ MÔI TRƯỜNG
Cầu vượt đại lộ
Tunnel Avenue
CHÚ THÍCH
Tuyến đường từ San Francisco đến San Jose

LMF có được xây dựng để đáp ứng các
mục tiêu bền vững môi trường không?
Theo Chính sách về bền vững của Cơ quan, Cơ quan sẽ
thực thi các thông lệ bền vững để lập kế hoạch, chọn địa

Các sân ga Bayshore
Các cơ sở bảo trì hạng nhẹ được đề nghị
Đường lộ ưu tiên
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điểm, thiết kế, xây dựng, giảm thiểu vấn đề, hoạt động
và bảo trì cơ sở LMF. Cơ quan cam kết:

PHỐI HỢP

■

Không phát ra hay thải khí nhà kính và tiêu chuẩn về
gây ô nhiễm trong tiến trình xây dựng.

■

Điều khiển hoạt động hệ thống đường sắt cao tốc
hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Cơ quan đường sắt cao tốc có phối
hợp lập kế hoạch LMF với các công
trình khác trong khu vực không?

■

Thiết kế, xây dựng và điều hành một cơ sở bảo trì
được chứng nhận LEED © Vàng.

■

Lập kế hoạch và thiết kế nhằm thích ứng và chống
chịu với biến đổi khí hậu.

■

Tuân theo luật pháp, quy định và các thông lệ tiêu
chuẩn của ngành.

Trong tiến trình phát triển và xây dựng LMF, Cơ quan
đã phối hợp với Thành phố Brisbane, Công ty Baylands
Development Inc., Cơ quan Giao thông Quận San
Francisco và Cơ quan Giao thông Thành phố San
Francisco (liên quan đến việc nối dài Đại lộ Geneva),
Caltrain, Kinder Morgan và Recology. Phối hợp với các
cơ quan, chủ bất động sản và những người ủng hộ các
công trình lân cận nhằm tránh hoặc giảm thiểu các
xung đột có thể xảy ra.

LMF sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất
không khí như thế nào?
Dự án đường sắt cao tốc sẽ cải tiến phẩm chất không
khí. Xe lửa cao tốc chạy bằng điện, do đó không tạo ra
khí thải. Các nghiên cứu về phẩm chất không khí trong
khu vực dự đoán là hệ thống đường sắt cao tốc sẽ giảm
thiểu ô nhiễm không khí, nhất là khi người tiêu dùng
chuyển từ xe hơi và máy bay gây ô nhiễm sang xe lửa
điện không phát thải.
Trong tiến trình xây dựng, các nhà thầu sẽ thi hành
những biện pháp tránh và giảm thiểu ảnh hưởng bằng
cách kiểm soát bụi bay ra, chọn lớp phủ có lượng khí
thải thấp, sử dụng dầu diesel tái tạo cho xe cộ và thiết
bị, sử dụng thiết bị vận chuyển bằng xe tải mới nhất và
sử dụng thiết bị xây dựng đáp ứng các yêu cầu về động
cơ Cấp 4. Trong tiến trình hoạt động, công việc bảo trì
xe lửa của LMF sẽ không mang lại ảnh hưởng xấu đến
phẩm chất không khí: vệ sinh xe lửa, thay bánh, kiểm tra
và thay các bộ phận không gây ô nhiễm không khí.

■

Kế hoạch phát triển tổng quát của Thành phố
Brisbane cho phép sử dụng đất làm nhà ở cho dân
cư nơi có các phương tiện chuyên chở công cộng, nơi
phát triển việc làm và tạo thu nhập, với các mục đích
sử dụng đất làm nhà ở cho dân cư giới hạn ở phía tây
của phần đất Caltrain có quyền ưu tiên, trong phần
góc tư phía tây bắc của khu vực Baylands.

■

Công ty Baylands Development Inc. đã đệ trình một
Kế hoạch cụ thể cho Thành phố để xây đến 2,200
đơn vị dân cư và một diện tích là 7 triệu square feet
cho các cơ sở thương mại tại Baylands. Thành phố
Brisbane đang chuẩn bị Báo cáo về ảnh hưởng môi
trường cho Kế hoạch cụ thể được đề nghị này. Cơ
quan và công ty xây dựng đã họp với nhau để trao
đổi thông tin về công trình, tiến trình và phạm vi của
công việc phân tích môi trường.

■

SFCTA có kế hoạch nối dài Đại lộ Geneva từ nhà ga
cuối, hiện tại đang nằm trên Bayshore Blvd., thông
qua khu vực Baylands để kết nối với Đại lộ Harney.
SFMTA đang có kế hoạch đưa dịch vụ Xe buýt tốc
hành (Bus Rapid Transit, BRT) vào hoạt động và kết
nối với Ga Bayshore Caltrain. Cơ quan đã họp với
SFCTA và SFMTA để phối hợp cách thức công trình
Nối dài Đại lộ Geneva, dịch vụ BRT và các đường nối
kết với LMF đều có thể được thực hiện trong khu
vực Baylands.

■

Cơ quan đang phối hợp với Caltrain về kết cấu của
các sân ga Bayshore và lối đi cho người đi bộ. Sân
ga hướng nam sẽ dời về phía nam và lối đi dành cho
người đi bộ phía trên, cao hơn mặt đường, sẽ được
xây dựng lại để đáp ứng với nhu cầu xây đường rầy
chánh dẫn vào LMF.

■

Cơ quan đã họp với Recology và xác nhận rằng LMF
là một công trình riêng biệt về phương diện cơ sở
vật chất, không liên quan đến công trình hiện đại
hóa và mở rộng cơ sở tại Recology Tunnel Avenue
mà kế hoạch đã được thiết lập. Cơ quan và Recology
sẽ tiếp tục trao đổi với hai công trình vẫn tiến hành
một cách độc lập.

Cơ sở LMF sẽ được thiết kế như thế
nào để thích ứng với khí hậu, khả năng
chịu đựng và mực nước biển dâng?
LMF đã được thiết kế để giải quyết vấn đề thích ứng với
khí hậu, khả năng chịu đựng và mực nước biển dâng?
Cơ sở sẽ có thể chịu được những thay đổi dự báo của
mực nước biển của suốt 100 năm dự đoán. Cơ quan sẽ
thực hiện một phân tích về các vấn đề nguy cơ cho địa
điểmcụ thể cho từng tòa nhà LMF có khả năng dễ bị lụt
để xác định xem có cần thi hành thêm những biện pháp
nào khác để xây dựng với khả năng phục hồi khi khí hậu
thay đổi hay không. Để giải quyết các trường hợp khẩn
cấp, LMF, một cách độc lập, có khả năng dự trữ nước sử
dụng đến 10 ngày, để giữ cho có nguồn nước độc lập
đối với bất cứ hệ thống nước giếng hoặc đối với bất cứ
thành phố nào.
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XÂY DỰNG
Việc xây dựng LMF sẽ giải quyết như
thế nào tình trạng đất lún có thể xảy
ra của các bãi rác?

con người và cấu trúch, tuân theo Bộ luật Xây dựng
California và các hướng dẫn và tiêu chuẩn địa kỹ thuật
liên quan. Các giải pháp kỹ thuật sử dụng được có thể
bao gồm xây những cột đá, nén động lực sâu, trộn đất
sâu với xi măng, phụt vữa và đào và thay thế đất có thể
bị sụp bằng vật liệu nhân tạo bằng kỹ thuật.

Giải pháp thay thế được chọn, Giải pháp thay thế A, nằm
một phần trên một bãi rác đã lấp, không còn sử dụng.
Bãi rác này có tổng số diện tích là 364 mẫu Anh và có
chiều sâu từ 35 đến 40 feet. Việc xây dựng LMF sẽ đòi
hỏi phải đào bãi rác lên cũng như phải đặt nhiều cấu
trúc trong các khu vực còn lại của bãi rác. Những cấu
trúc này làm tăng trọng lượng đè lên các bãi rác không
còn sử dụng, có thể làm cho rác nén lại, tình trạng này
có thể làm cho bề mặt của mặt đất lún xuống hoặc lắng
xuống. Sự sụt lún có thể làm hư các cấu trúc và/hoặc
khiến cho bãi rác thải ra khí, gây nguy hiểm hỏa hoạn.

Vật liệu nguy hiểm sẽ được giải
quyết như thế nào trong tiến trình
xây dựng LMF?
Cả hai địa điểm LMF ở phía Đông và phía Tây Brisbane
đều có thể phải sửa chữa để giải quyết vấn đề vật liệu
nguy hiểm có thể đang có.

Các cấu trúc này sẽ được xây đúng theo Bộ luật Xây
dựng mới nhất của California, đòi hỏi các nhà thầu phải
tính độ lún của nền đất vì bị nén hoặc vì rác tại bãi rác
bị phân hủy. Các nhà thầu có thể sử dụng các kỹ thuật
nâng cấp mặt đất như gia cố trước để giảm độ lún của
mặt đất trong tương lai, hoặc sử dụng hệ thống móng
cọc sâu để chuyển trọng lượng của một tòa nhà xuống
lớp đất/lớp đá bên dưới bãi rác.
Có nhiều thí dụ về việc xây dựng trên các bãi rác ở Vùng
Vịnh, kể cả Oyster Point, đang được xây dựng và công
trình phát xây dựng Related’s Santa Clara hiện đang
trong giai đoạn lập kế hoạch.

Mực nước ngầm cao ảnh hưởng đến
việc xây dựng LMF như thế nào?

■

LMF phía Đông sẽ được xây dựng một phần trong
một bãi rác đã đóng, không còn sử dụng. Việc xây
dựng đòi hỏi phải đào và đắp đất, có khả năng gây ô
nhiễm khi làm dấy lên các chất ô nhiễm như các loại
kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, hydrocacbon dầu lửa,
thuốc trừ sâu và các sản phẩm asbestos. Công cuộc
xây dựng cũng sẽ cần giải quyết những nguy hiểm
có thể xảy ra về khí bãi rác. Việc xây dựng có thể làm
cho khí bãi rác phát ra, là nguy cơ gây hỏa hoạn.

■

Địa điểm LMF phía Tây nằm trên Sân ga Bayshore
trước đây, là nơi từng phục vụ các hoạt động vận tải
hàng hóa đường sắt. Việc xây dựng sẽ đòi hỏi phải
đào và đắp đất, có khả năng làm dấy lên các chất ô
nhiễm như các loại kim loại, dầu lửa và những hợp
chất hữu cơ khác.

Các nhà thầu của LMF sẽ tuân theo Kế hoạch quản lý
xây dựng trong đó có các hướng dẫn về cách giải quyết
vấn đề nước ngầm và đất bị ô nhiễm được khai thác
hoặc đào lên từ khu vực công trình. Họ sẽ áp dụng các
phương pháp quản lý hữu hiệu nhất do Cơ quan đề ra để
tuân thủ các quy định về vận chuyển, sử dụng và lưu trữ
vật liệu nguy hiểm nhằm giảm thiểu việc vô tình thải ra
các vật liệu nguy hiểm. Cơ quan sẽ yêu cầu các nhà thầu
phát triển và thực thi một kế hoạch ngăn chận, kiểm
soát và đối phó với trường hợp chất nguy hiểm bị đổ
hay tràn ra, để bảo đảm (1) cho việc thu dọn mọi vật liệu
nguy hiểm bị thải ra; (2) bảo quản một cách phù hợp các
vật chứa chứa các vật liệu nguy hiểm; và (3) giải quyết
một cách thích hợp các vật liệu nguy hiểm, để cách xa
các nguồn nước tự nhiên, cống thoát nước mưa và các
nơi tiếp nhận nhạy cảm khác. Nếu địa điểm LMF ở phía
Đông Brisbane được chọn, công trình sẽ sử dụng thiết
bị an toàn và chống cháy nổ, kiểm tra khí phát ra thường
xuyên và lắp đặt hệ thống theo dõi khí và hệ thống
thông gió để theo dõi khí bãi rác.

Trong Lưu vực nước ngầm của Thung lũng Visitacion,
mực nước ngầm thường thấp hơn bề mặt khoảng 20
feet. Mực nước ngầm này được coi là tương đối cao so với
các lưu vực khác. Mực nước ngầm cao có thể khiến cho
việc đào đất để xây dựng nguy hiểm. Cơ quan sẽ hạn chế
nguy cơ xây dựng có thể xảy ra này bằng cách sử dụng
máy bơm hoặc giếng trong khu vực đào để hút nước
ngầm xuống. Ngoài ra, Cơ quan có thể sử dụng móng
cọc sâu — đặt bê tông hoặc cột thép dưới lòng đất — để
hỗ trợ các cấu trúc trong điều kiện nước ngầm cao.

Có thể xây dựng LMF trong khu vực dễ
bị sụp vì động đất không?
Bản đồ nguy cơ địa chấn cho thấy địa điểm LMF phía
Đông Brisbane có nguy cơ cao bị sụp trong các trận
động đất. Nhà thầu sẽ đánh giá các điều kiện địa kỹ
thuật để xác định mức độ nguy hiểm và đề nghị những
giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu mức ảnh hưởng đến
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