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NORTHERN CALIFORNIA
LIGHT MAINTENANCE FACILITY

Ang Northern California Light Maintenance Facility (LMF) ay isa 
sa tatlong pasilidad ng pagmementina ng tren na susuporta sa 
pangkalahatang California High-Speed Rail System. Ang dalawang 
iba pa ay (1) isang pasilidad ng mabigat na pagmementina sa 
Central Valley at (2) isang pasilidad ng magaan na pagmementina 
sa lugar ng Los Angeles.

Ang LMF ay magsisilbi bilang isang lokasyon kung saan ang 
mga tren ay lilinisin, seserbisyuhan, at iiimbak. Ito rin ang 
magiging puntong seserbisyuhan para sa anumang mga tren 
na nangangailangan ng mga pang-emerhensyang serbisyong 
pagkukumpuni. 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. Magsusuplay 
ito ng mga tren at tauhan sa San Francisco terminal station sa 
simula ng araw. Sa tatlong nagpapatong na shift sa trabaho, 
ang mga aktibidad ay isasagawa ng 24 na oras sa isang araw. 
Karamihan sa mga aktibidad ng pagmementina ay magdamagang 
gagawin sa pagitan ng 10:00 pm at 6:00 am. Ito ay didisenyuhan, 
itatayo, at patatakbuhin na may LEED® Gold Certifi cation — ito ay 
magiging episyente sa enerhiya at mapagmalasakit sa kapaligiran.

Halimbawa ng isang modernong pasilidad 
ng pagmementina para sa tren: LEED® Silver 
ACE na pasilidad ng pagmementina ng tren 
ng Stockton na binuksan noong 2015. 
(Mga Larawan: San Joaquin Regional 
Rail Commission)
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Opsyong East Brisbane LMF

Opsyong West Brisbane LMF

SIMBOLONG GINAMITPreferred Alternative
Sinuri ng Authority ang 13 site (kabilang ang 
dalawang konsepto sa timog ng Gilroy) sa 
buong rehiyon para sa lokasyon ng bagong 
pasilidad na LMF. Sinuri ang mga site 
batay sa mga sumusunod na pamantayan: 
mga konsiderasyon sa operasyon gaya 
ng pagiging malapit sa mga pangunahing 
riles at terminal station, laki ng site, at mga 
double-ended lead track; at pagkakaroon ng 
site; at mga konsiderasyon sa kapaligiran
kabilang ang mga epekto sa sirkulasyon, 
mga komunidad, mapagkukunang 
pangkultura, biyolohikal na mapagkukunan 
at iba pa. Dalawang site lamang ang 
napagpasyahang posible —  Brisbane East 
at Brisbane West. Kasama ang Brisbane East 
sa Preferred Alternative dahil mas kaunti 
ang mga epekto nito sa komunidad at likas 
na kapaligiran kaysa sa Brisbane West.
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Mapang tumutukoy sa lokasyon ng dalawang posibleng LMF site

Pagbibigay ng konsepto ng East Brisbane LMF site
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Paghahanay mula San Francisco hanggang San Jose
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Light Maintenance Facility
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Right-of-Way sa Daan

Ang East Brisbane LMF ay ang Preferred Alternative. Binabawasan nito ang mga epekto ng 
naiplanong mixed-use development kung saan hanggang 2,200 residensyal yunit ang naiplano, 

may mas kaunting permanenteng epekto sa wetlands, at iniiwasan ang walong acre na tirahang 
pangkalikasan para sa nanganganib na uri ng paru-paro sa Icehouse Hill. Muling ihahanay 
ang Tunnel Avenue sa silangan ng LMF at ang overhead crossing ng Tunnel Avenue 
ay ililipat upang gumawa ng panibagong interseksyon sa Valley Drive at Bayshore 
Boulevard. Sa Bayshore Caltrain Station, ang southbound na plataporma ay 
pahahabain ng tinatayang 600’ sa timog. Ang East Brisbane LMF ay 
matatagpuan sa kasalukuyang landfi ll site, na mangangailangan ng 
remediation para sa mapanganib na materyal bago ang konstruksyon. 
Ang mga gastos dito ay isasaalang-alang sa kabuuang gastos sa LMF.

Hindi maaapektuhan ng West Brisbane LMF ang lokasyon ng Tunnel Avenue. 
Ngunit, kakailanganin nito ang paglipat ng overhead crossing at isang bagong 

interseksyon sa Valley Drive at Bayshore Boulevard. Sa Bayshore Caltrain Station, ang 
southbound na plataporma ay ililipat sa tinatayang 600’ sa timog. Ang West Brisbane 
LMF ay matatagpuan sa dating Southern Pacifi c Rail Yard, kung saan ang mga 
mapanganib na materyal ay mangangailangan ng remediation bago ang konstruksyon.
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Mga posibleng lugar ng LMF

Mga istasyon ng HSR

Paghahanay ng HSR 
(Preferred Alternative)

West
Millbrae LMF

   

   

    

    

     

    

    

   

  

   

Mga Lugar na Inalis sa
Proseso ng Pagsusuri

Mga Kakulangan
sa Operasyon

Pagkakaroon
ng Lugar

Mga Epekto sa Kapaligiran

Mga Epekto 
ng Sirkulasyon

Paggambala 
sa Komunidad

Mga Biyolohikal 
na Epekto

Mga Epekto sa 
Mapagkukunang 

Pangkultura

Iba pang mga 
Epekto sa 

Kapaligiran

 1 San Francisco Yard
  sa Caltrain 4th and King Station/Terminal

 2 Port of San Francisco Mga Pier 90-94

 3 Cow Palace East-West Site

 4 Cow Palace North-South Site

 5 Georgia Pacific Site South San Francisco, 
  silangan ng 101, hilaga ng Colma Creek

 6 Hilagang Panig ng San Francisco 
  International Airport (SFO)

 7 Hayward Yard
  San Mateo silangan ng Caltrain ROW, hilaga ng SR92

 8 Redwood City Wye timog ng 5th Ave.

 9 Newhall Yard hilaga ng I-880, silangan ng 
  Caltrain ROW

 10 & 11 Gilroy dalawang konsepto ng LMF

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa LMF, i-click dito para 
buksan ang Mga Madalas Itanong Tungkol sa LMF.

https://www.meethsrnorcal.org/uploads/1/8/9/8/18984305/hsr_lmf_faq_03162022_tgl.pdf

