Tổng quan về dự án
Dự án cải tiến đường hành lang 23rd Avenue
Mùa đông 2013

Mô tả về dự án
Bắt đầu từ mùa thu 2014, Sở Giao Thông Seattle (SDOT) dự kiến khởi công
các công trình cải tiến đường hành lang trên đường
23rd Avenue. Dự án được chia thành ba giai đoạn, bao gồm lát lại mặt đường,
nâng cấp đèn tín hiệu giao thông, và các công trình cải tiến khác để phục vụ hệ
thống chuyên chở công cộng, khách bộ hành và người đi xe đạp. SDOT có
được $22 triệu ngân quỹ; tuy nhiên, sở đang cố gắng tìm thêm ngân quỹ để
hoàn tất các công trình cải tiến dự kiến cho Giai đoạn 2 và 3.
Dự án mang lại các lợi ích sau đây:
•
Vỉa hè mới
•
Cải tiến nâng cấp lối đi bộ
•
Cải tiến nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng
•
Tăng độ tin cậy của hệ thống chuyên chở công cộng
•
Cải tiến nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông
•
Các công trình nghệ thuật công cộng
Hiện đang thiết kế cho từng giai đoạn. Công trình cho Giai Đoạn 1 sẽ bắt đầu
ngay từ mùa thu 2014. Tùy thuộc vào nguồn ngân quỹ bổ sung, công trình cho
Giai Đoạn 2 và 3 sẽ bắt đầu ngay từ mùa đông 2015.

Thiết kế ba làn đường mới

Để cân đối nhu cầu của tất cả những người sử dụng và để giải quyết vấn đề an
toàn trong đường hành lang, SDOT sẽ thiết kế một con đường có ba làn đường
trong Giai Đoạn 1 và 2 - mặc dù một số giao lộ chính vẫn sẽ có bốn làn đường.
Thiết kế ba làn đường bao gồm các công trình cải tiến an toàn cho người lái xe,
người đi bộ và đi xe đạp, cũng như tăng tốc độ và mức độ tin cậy của dịch vụ
chuyên chở công cộng.

Thông tin liên lạc về dự án
Maribel Cruz, Trưởng Ban Truyền Thông Dự Án
Maribel.cruz@seattle.gov, (206) 684-7963
Để biết thêm thông tin đã chuyển ngữ, vui lòng gọi số (206) 733-9990.
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