
Mga Madalas na Katanungan sa Line 97 Improvement Project 

Mga Elemento at Disenyo ng Proyekto  

Hindi ako sumasakay ng bus. Paano ako makikinabang sa proyekto?  

Isang modernong signal system ay ikakabit na may kakayahang maangkop sa mga pabago-
bagong kondisyon ng trapiko. Ang pagpapagandang ito ay magbabawasan sa mga pagkakahuli 
sanhi ng masikip na trapiko sa parehong mga driver at pasahero ng bus.  

Mapapahusay ba ng Intelligent Signal System ang pagaandar ng trapiko? 

Oo, aayusin ng Intelligent Signal System ang oras ng signal batay sa aktuwal na pattern sa 
trapiko sa aktuwal na oras.  Ang system ay maaaring ma-update para maayos ayon sa demand 
ng trapiko dahil madalas na nagbabago ang mga kondisyon. 

Ano ang Transit Signal Priority (TSP) System? 

Ang Transit Signal Priority System ay makakatugon sa isang bus na humihiling ng mas matagal 
na oras ng paglabas ng berdeng light signal o maagang pag-ilaw ng green light habang 
papalapit ito sa isang intersection.  Ang signal controller na tumatanggap ng kahilingan ay 
maaaring magbigay o tumanggi sa kahilingan. Ang TSP system ay hindi magpapaiksi sa oras 
na naka-ilaw ang green light para sa mga pedestrian.   

Ang “far side”  (mas malayo sa likuan) ba na pagbabago ng lokasyon ng bus 

stop ay mag-aalis sa kasalukuyang paradahan? 

Kapag binabago ang lokasyon ng mga bus stop mula sa far-side, ang kawalan ng paradahan ay 
karaniwang tinutugunan sa pamamagitan ng pagkukuha ng mga parking space mula sa mga 
dating near side na bus stop. Ang isang near-side (mas malapit sa likuan) bus stop ay 
karaniwang nangangailangan ng mas mahabang curb space upang makahinto ang bus sa bus 
stop. Ang bus ay gagamit ng isang interseksyon para makahinto sa far-side na bus stop.  Sa 
gayon, ang far-ride stop ay kailangang mas maiksi kaysa sa near-side bus stop.  

Paano mababawasan ng “far side” ang mga oras ng pagbiyahe ng transit?  

Kapag ang mga bus stop ay nasa near side ng isang intersekyon na may traffic signal, ang mga 
bus ay kailangan huminto bago umabot sa hintuan sanhi ng posibleng pagkasikip ng trapiko. At, 
makalipas na makasakay ang mga pasahero, ang mga bus na humihinto sa near-side na 
hintuan ay kailangang makapunta muli sa trapiko at maaaring maabutan ang ang susunod na 
red light. Dagdag pa dito, ang mga far-side na hintuan ay nagpapahintulot sa mga bus na 
gamitin ang transit signal priority para sa mas mabilis na pagbihaye sa may mga signal na 
interseksyon. 



Ang pagpapahaba ba gn mga bus stop ay mag-aalis sa mga kasalukuyang 

paradahan? 

Ang pagpapahaba ng mga bus stop ay magtanggal sa ilang mga paradagan sa buong corridor. 
Mangyari lang tingnan ang Line 97 Project Improvement na pahina sa AC Transit website para 
sa mga detalye ng iminungkahing pagbabago at mga epekto ng paradagan sa mga tiyak na 
lokasyon.   

Paano ninyo mailalarawan ang mga pagpapahusay sa mga bus stop? 

Ang mga pagpapaunlad sa mga bus stop ay kinabibilangan ng pagpapalawak ng mga sidewalk, 
paglalagay ng mga dirt planter strip, at muling pag-aayos ng mga curb ramp.  Ang 
iminumungkahing mga pagbabago para sa pagpapaunlad ay makakatulong na matugunan ang 
mga kahilhingan sa kaligtasan ng pasahero at mga bus stop.  Mangyari lang tingnan ang Line 
97 Project Improvement na pahina sa AC Transit website para sa mga detalye ng 
iminungkahing pagpapaganda sa mga tiyak na lokasyon.   

Mga Epekto ng Konstruksyon 

Paano maaapektuhan ang schedule ng bus? 

Ang mga bus ay tatakbo sa regular na schedule, gayunman, ang pagsasara sa mga bus ay 
maaaring maganap malapit sa mga site kung saan may konstruksyon. Ang mga petsa at 
lokasyon ng mga site na ito ay ilalagay sa website dalawang linggo bago simulan o sa 
sandaling ipaalamng mga vendor at contractor sa AC transit.  

Mayroon bang mga alternatibong bus stop habang may konstruksyon?  

Ang mga bus ay tatakbo sa aming regular na schedule, gayunman, ang pagsasara sa mga bus 
ay maaaring maganap malapit sa mga site kung saan may konstruksyon. Ang mga petsa at 
lokasyon ng mga site na ito ay ilalagay sa website ng AC Transit.  

Ano ang Transit Signal Priority? 

Ang Transit Signal Priority ay isang pandagdag sa mga traffic signal ng computer controller. 
Pinapahintulutan sa signal ang mga bus na ipahayag ang kanilang pagdating at ang signal ay 
makakapagkaloob ng ilang mga segundo ng dagdag na green light para mabawasan ang oras 
ng paghihintay kapag naka-ilaw ang mga red light. 

Paano ko malalaman kung saan magkakaroon ng konstruksyon at gaano 

katagal? 

Ang mga abiso ng konstruksyon at mga abiso sa trapiko ay ilalagay sa website o sa sandaling 
ang mga vendor at contractor ay magsabi sa AC Transit. Ang mga may-ari ng negosyo at mga 



residente na makakaharap ang mga gawaing may kinalaman sa konstruksyon ay aabisuhan ng 
humigit kumulang sa dalawang linggo bago ang iminumungkahing mga aktibidad sa 
konstruksyon.   

Impormasyon 

Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon sa iminumungkahing 

proyekto? 

Ang mga detalye ng iminungkahing proyekto ay nakalagay sa Line 97 Improvement Project na 
pahina.  Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon o mga tanong, mangyari lang 
makipag-ugnayan sa amin sa planning@actransit.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa 510-
891-4854. 

 


