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EAST BAY BRT 
الثورة الجديدة يف النقل العام

خدمة حافالت جديدة ومبتكرة يف طريقها إىل إيست 
)BRT( باي: نقل الحافالت الرسيع

عادة ما يطلق عىل نقل الحافالت الرسيع اسم “السكة الخفيفة عىل عجالت” بسبب توفريه 
انتظام وسالمة وموثوقية السكة الخفيفة لراكب الحافلة. سيعمل نقل الحافالت الرسيع 

عىل خط املمر 9.5 من مركز أوكالند إىل النقل الرسيع يف منطقة الخليج يف سان ليوناردو. 
وسيعمل نقل الحافالت الرسيع عىل إحداث ثورة يف النقل العام يف إيست باي بفضل 

تسخريه ألفضل تجارب النقل من حول العامل.

فوائد نقل الحافالت الرسيع
منتظم وموثوق – هذا األسطول من الحافالت الجديدة الهجينة-الكهربائية سيصل كل 7 

دقائق عىل األقل يف أوقات الذروة، مام يقلل من فرتات االنتظار! وسينتج عن تنقله عىل 
مسار خاص بالحافالت فقط تحسني رسعة النقل.  سيكون للمستجيبني للطوارئ إمكانية 

الوصول إىل املسارات الخاصة بالحافالت طوال الوقت.

سهل الوصول – رضية الحافلة ومنصة املحطة عىل نفس املستوى، وذلك لتسهيل الركوب 
لألشخاص يف املقاعد املتحركة أو مع عربات أطفال.  ستخفض املحطات الوسطى من مسافة 

قطع الطريق.

مبتكر – تساعد تقنية إشارة النقل تدفق الحافالت واملواصالت. سترسع قارئات بطاقات 
كليرب املثبتة يف املنصات عىل ترسيع عملية الركوب. الحافالت هجينة كهربائية ومنخفضة 

االنبعاثات. سيتمتع راكبو الدراجات مبسارات دراجات جديدة عىل طول ممر خطوط 
الدراجات عند محطات الحافالت ومبخزن الدراجات عىل الحافلة

آمن – سيتمتع ركاب نقل الحافالت الرسيع واملشاة عىل طول املمر باملميزات اإلضافية 
من أضواء طريق محسنة، وأنظمة الكامريا الحديثة، واملحطات الوسطى ذات املناظر 

الخالبة، وممرات امليش، وممرات العبور واضحة الرؤية والرصيف الجديد.

محطة رصيف
محطة وسطى

نقل الحافالت الرسيع - أفضل تجارب النقل من حول العامل يف خدمة واحدة.



(510) 891-5478

brt.actransit.org

3322A International Blvd

brt@actransit.org
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ميزات نقل الحافالت الرسيع
إضاءة محطة معززة لتحسني السالمة   1

قارئات بطاقات كليرب عىل املنصات لترسيع الركوب   2
مستوى ركوب جديد لدخول أسهل إىل الحافلة  3
محطات وسطى تقلل من مسافة قطع الطريق  4

مسارات مخصصة للحافالت تحسن من انتظام النقل  5
ممرات ميش عالية الرئية تعزز السالمة   6

تقنية جديدة تساعد عىل التقليل من حاالت التأخر  7

يبدأ اإلنشاء الرئييس لنقل الحافالت الرسيع يف خريف 2016

يف محاولة للحد من اإلزعاجات للمجتمع، تم تحديد املصارف تحت األرض 
وخدمات املرافق مسبًقا. سيتم اإلنشاء الجديد عىل امتداد املمر عىل مدار 

ست مراحل زمنية منفصلة. للمساعدة عىل الحد من االزدحام املروري، 
أعدنا تصميم تقاطع جادة فروتفيل وشارع سان ليوناردو وبنينا موقفي 

سيارات يف ضواحي إملهريست وفروتفيل

خطوتنا التالية هي بناء محطات نقل الحافالت الرسيع. ستكون هناك 21 محطة وسطى و12 محطة 
رصيف أخرى. ستقدم كل محطة عماًل فنيًا بارزًا، رصيًفا جديًدا، ممرات ميش ومنظرًا طبيعيًا أصليًا. ستحفر 
طواقم العمل وتركب حوايل 10 أميال من حواف األرصفة السوداء التي من املتوقع أن تدوم حتى 20 عاًما. 

مسارات نقل الحافالت الرسيع املحسنة تعني مسارات أفضل إىل املنازل واألعامل. يفيد نقل الحافالت 
الرسيع املجتمع املحيل ويوفر فرص عمل لألفراد ولألعامل املحلية أثناء بناء املرشوع وأثناء عمل نقل 

الحافالت الرسيع.

سيتم إبالغ املقيمني وأصحاب األعامل عىل طول املسار مقدًما بكل أنشطة البناء يف محيطهم. ملعرفة 
brt.actransit.org :املزيد

للمزيد من املعلومات

وصول املجتمع لنقل الحافالت 
الرسيع هو أولوية لدى

AC Transit. للمزيد من 
املعلومات، يرجى االتصال بنا:

هذا االستثامر بقيمة 174 مليون دوالر أمرييك يف املجتمع سيعزز من التواصل اإلقليمي وسيخفف من االزدحام املروري مع 

إعادة إحياء أحد أكرث مسارات إيست باي تنوًعا ثقافيًا.

Alameda County Measure B/ صناديق ،Federal Transit Administration Small Starts Grant بتمويل رئييس من صناديق
 California STIP، Prop 1B ،منطقة الخليج/MTC التابعة لسلطة رسوم العبور يف Regional Measure 2 رسوم الجسور ،BB

 Bay Area وصناديق ،Federal Highway Administration CMAQ وصناديق ،Cap & Trade وصناديق ،Infrastructure Bond
.AC Transit وصناديق رؤوس أموال ،Air Quality Management District Transportation For Clean Air
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