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Chúng tôi đang cộng tác với Metro Quận King để bổ sung thêm
bảy tuyến RapidRide mới trên khắp Seattle cho đến năm 2024.
Cộng tác là cách tốt nhất để chúng tôi có thể nhận định những
cải tiến đường phố nhằm hỗ trợ một hệ thống RapidRide đáng
tin cậy và các kết nối giữa người đi bộ và đi xe đạp.

Queen
Anne

Streetcar and
RapidRide
Connection

D

E

METRO RAPIDRIDE TUYẾN H

PR

•

Cái tiến tình trạng lót đường
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Cái tiến vỉa hè và lối đi cho người đi bộ và người đi xe đạp
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Tăng thêm xe buýt vào ban đêm và vào cuối tuần cho người đi
làm ngoài giờ 9 đến 5, đi mua sắm hoặc tiếp cận các địa điểm và
dịch vụ cộng đồng
Nâng cấp các trạm xe buýt RapidRide với đèn sáng, thông tin xe
đến bằng thời gian thực và nhiều nữa
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Tăng cường phục vụ để có chuyến mỗi 10 phút, hay ngắn hơn
cho cả ngày; lúc cao điểm càng nhiều chuyến hơn nữa

•

Central
District

3rd Avenue
Transit Spine

RR

•

Capitol
Hill

G

Vào năm 2020, Metro Tuyến 120 sẽ trở thành RapidRide Tuyến H đi
từ Trung tâm Seattle tới Delridge tới Burien. Tuyến 120 là một trong
10 tuyến đông nhất của Metro, nhưng lại có ít chuyến nhất trong
7 tuyến đang được bổ sung ở Seattle. Nâng cấp Tuyến 120 thành
RapidRide Tuyến H sẽ giúp cho sự di chuyển bằng cách:
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Trung tâm Seattle đến Delridge đến Burien
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RAPIDRIDE TUYẾN H – TRUNG TÂM
SEATTLE ĐẾN DELRIDGE ĐẾN BURIEN
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Không Theo Tỉ Lệ
Nguồn Dữ Liệu: Thành Phố Seattle, Quận King

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH & LIÊN LẠC

Dawn Schellenberg, SDOT
RapidRide@Seattle.gov hay (206) 684-5189
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NHỮNG LOẠI CẢI TIẾN NÀO CHÚNG TÔI ĐANG XEM XÉT?
Vào tháng 3 2017, chúng tôi đã công bố hai lựa chọn cho khu phố góp ý. Các lựa
chọn này đưa ra những cách khác nhau để tổ chức Delridge Way SW cho có lợi
ích cho tất cả du khách, dù là đi xe buýt, xe hơi, đi bộ hoặc đi xe đạp.
LỰA CHỌN 1 tập trung vào việc cái tiến vận tốc và độ tin cậy của xe buýt
trong hành lang bằng cách thêm các làn dành riêng cho xe buýt, cả ngày và vào
giờ cao điểm. Một đường đi bộ mở rộng sẽ đủ cho người đi xe đạp và đi bộ dọc
theo các phần chính của hành lang cộng thêm vào các tuyến đường trong khu
phố xanh, chạy song song với đường Delridge Way SW.
LỰA CHỌN 2 sẽ thêm các làn dành riêng cho xe buýt ở phía bắc của hành
lang giữa cầu West Seattle Bridge và đường SW Alaska St. Cũng sẽ thêm
khoảng 3 dặm làn xe đạp được bảo vệ dọc theo đường Delridge Way SW
giữa đường SW Alaska và đường SW Orchard.

Ayúdenos a mejorar el servicio de
autobuses. Para obtener información
llame al 206.684.5189

Giúp chúng tôi làm xe buýt phục vụ
tốt hơn. Gọi 206.684.5189 để biết
thông tin.
Nagu caawi sidii aannu adeegga baska
u hagaajin laheyn. Wac 206.684.5189
warar dheeri ah

LỰA CHỌN 3 tập trung vào việc cái tiến vận tốc và độ tin cậy của xe buýt
trong hành lang bằng cách thêm các làn dành riêng cho xe buýt, cả ngày và vào
giờ cao điểm. Cũng sẽ thêm khoảng 2 dặm về hướng Nam làn xe đạp được bảo
vệ dọc theo Delridge Way SW giữa SW Graham và SW Cambridge.
Cả ba lựa chọn sẽ hợp nhất, hoặc loại bỏ lên tới 9 trạm để điểm dừng xe
buýt được gần hơn những chỗ băng qua đường có tín hiệu, cửa hàng, khu
đông dân cư và cho phép xe buýt có vận tốc và độ tin cậy tốt hơn.

Lựa Chọn 1

Lựa Chọn 2

Lựa Chọn 3

• 1,4 dặm làn BAT cả ngày từ
West Seattle Bridge đến SW
Alaska
• 1,2 dặm làn BAT chỉ vào giờ
cao điểm từ SW Graham St
đến SW Holden St

• 1,4 dặm làn BAT cả ngày từ
West Seattle Bridge đến SW
Alaska St

• 1,4 dặm làn BAT cả ngày từ
West Seattle Bridge đến SW
Alaska St
• 1,2 dặm làn BAT chỉ vào giờ
cao điểm từ SW Graham St
đến SW Holden St

Cải tiến thời
gian xe buýt

• Lên tới 9–16% nhanh hơn

• Lên tới 8–12% nhanh hơn

• Lên tới 9–16% nhanh hơn

Làn xe đạp
được bảo vệ

• 0,3 dặm về hướng Nam
từ SW Graham St đến SW
Holden St

• 2,9 dặm về hướng Bắc và về
hướng Nam từ SW Alaska St
đến SW Orchard St

• 2,1 dặm về hướng Nam
từ SW Graham St đến SW
Cambridge St

Ðậu xe trên
đường phố

• Một số chỗ đậu xe cả ngày
đổi sang đậu xe ngoài giờ
cao điểm
• Thêm chỗ đậu xe ngoài giờ
cao điểm mới

• Lên tới 73% số chỗ đậu xe
được giữ lại pha lẫn đậu cả
ngày và ngoài giờ cao điểm

• Lên tới 71% số chỗ đậu xe
được giữ lại pha lẫn đậu cả
ngày và ngoài giờ cao điểm

Cảnh quan
giữa đường

• 2,5 dặm

• 1,8 dặm

• 1,9 dặm

Làn dành riêng
cho xe buýt

TÌM HIỂU THÊM VÀ GIỮ LIÊN LẠC
Ghé trang mạng và ghi danh để nhận email cập nhật ở
seattle.gov/transportation/RapidRideExpansion.htm
Gửi email cho chúng tôi: RapidRide@seattle.gov

