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Air District (Địa Hạt Không Khí) phân bổ $3 triệu cho dự án điện khí
hóa Caltrain
SAN FRANCISCO – Hôm nay, Ban Giám Đốc của Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng
Vịnh đã phê chuẩn việc phân bổ $3 triệu để hỗ trợ việc điện khí hóa hành lang Caltrain giữa San
Francisco và San Jose.
Vào năm 2015, Air District đã cam kết trợ cấp $20 triệu cho dự án này trong khoảng thời gian 5
năm. Các khoản phân bổ cho đến nay bao gồm $13 triệu vào năm 2016, $3 triệu vào năm 2017 và
$3 triệu vào năm 2018.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, “Một khi được hoàn tất, việc chuyển sang
các đầu máy xe lửa chạy điện sẽ đem lại lợi ích cho hành lang lưu thông Caltrain theo hai
cách." “Thứ nhất, nó loại bỏ khí thải đi-ê-zen nhiễm bẩn từ tuyến đường xe lửa; và thứ hai, việc cải
thiện tốc độ và số lượng hành khách đi xe lửa sẽ làm cho xe lửa trở thành một lựa chọn tốt hơn cho
nhiều người, giảm bớt lượng xe hơi trên xa lộ."
Việc chuyển sang các xe lửa chạy điện sẽ không tạo ra khí thải tại địa phương và loại trừ tình trạng
thải ra hơn 315 tấn hạt đi-ê-zen mỗi năm tại các cộng đồng lân cận. Việc tiếp xúc với khí thải đi-êzen có thể gây kích ứng ở mắt, mũi, cổ họng và phổi, đồng thời còn đưa đến những tác động nghiêm
trọng hơn cho sức khỏe theo thời gian.
Các lợi ích khác gắn liền với việc điện khí hóa đường xe lửa giữa San Francisco và San Jose bao gồm
việc giảm khí thải nhà kính, tăng cường tần xuất và tốc độ của dịch vụ xe lửa, giảm tiếng ồn của động
cơ, và giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông do lượng xe hơi dọc theo US 101 và Interstate 280.
Chậm nhất vào mùa xuân 2022, Caltrain dự kiến sẽ bắt đầu cho hoạt động các xe lửa chạy điện.
Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ
chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook
và YouTube.
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