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Chia sẻ thông tin:

• Các mục tiêu an toàn của

thành phố

• Mô tả về tuyến đường

Neighborhood greenway

Thông tin khái quát về tài liệu

26th Avenue SW Delridge Greenway
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Nhận phản hồi:

• Tuyến đường được khuyên sử
dụng

• Các cải thiện về mặt an toàn

• Thiết kế đạt các tiêu chuẩn về
bảo tồn tính lịch sử



Mục tiêu của Seattle: Đến năm 2030, không có trường hợp tử vong hoặc chấn

thương nặng nào vì tai nạn giao thông

Các vụ va chạm với người đi bộ hoặc đi xe đạp chiếm 8% tổng số các vụ va
chạm, nhưng lại chiếm tới 50% số lượng người tử vong. Chúng tôi muốn
làm cho các đường phố của chúng ta trở nên an toàn hơn cho mọi người
bất kể họ đi bằng phương tiện nào.

Tập trung vào những người dễ bị tổn

thương: kế hoạch Vison Zero 
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Số người tử vong vì tai nạn giao thông trên các đường phố Seattle

Tổng cộng

Người đi bộ

Người đi xe đạp

Xe máy

Tuyến tính (Tổng cộng)



Neighborhood Greenway là gì?

• Nó là: một đường phố khu dân cư an toàn và yên tĩnh hơn

• Nó không phải là: các làn đường kẻ sọc dành cho người đi xe

đạp, khu vực không dành cho ô tô qua lại



Các vị trí tốt nhất

Các phố với:

• Các tốc độ và lưu lượng giao thông thấp

• Ít các đồi dốc

• Các sự kết nối tốt với các trường học, công viên, thư viện và cửa

hàng

Hing Hay Park
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Lam’s Seafood Market

Photo credit: Still Life Blog Photo credit: Ethnic Business Coalition



Các đặc điểm của Neighborhood 

Greenway: Slow speeds

• Giảm tốc độ của người lái xe và những người đi xe đạp

• Các tài xế có thể dừng xe lại và tránh các vụ va chạm

một cách tốt hơn
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• Trong một số trường hợp, chúng ta có thể sử dụng các thiết bị chuyển hướng

giao thông để giảm mật độ giao thông và lượng phương tiện giao thông đi

vào đường tắt

• Hạn chế việc quay đầu xe hoặc hạn chế các xe ô tô và xe tải đi vào

• Đảm bảo khả năng tiếp cận của phương tiện cấp cứu và xe đạp

Các đặc điểm của Neighborhood Greenway: Các thiết bị

làm giảm mật độ giao thông (thiết bị chuyển hướng giao

thông)

NW 58th Street Greenway
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• Làm cho các tuyến đường greenway trở nên dễ nhận biết và có tính trực

giác cao

• Chỉ dẫn mọi người đi vào và đi dọc tuyến đường greenway

• Giúp cho người lái xe nhận biết sự có mặt của những người xung quanh

Các đặc điểm của Neighborhood 

Greenway: Các biển hiệu và các vạch kẻ
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• Giúp cho người cao tuổi và trẻ

em sang đường dễ dàng hơn

• Làm cho người lái xe chú ý tới

người đi bộ và đi xe đạp

Các đặc điểm của Neighborhood Greenway: 

Các khu vực sang đường an toàn hơn tại

các tuyến phố đông
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Các đặc điểm của Neighborhood Greenway: Các

biển dừng xe, các vị trí sửa chữa và các cơ hội mở

rộng không gian công cộng

• Sửa chữa một số chi tiết nhỏ ở vỉa hè và đường phố

• Giảm lượng xe cộ đi vào hoặc đi qua tuyến đường greenway

• Cơ hội để quý vị biến tuyến đường greenway thành đường
phố của chính mình 10



Những ý kiến chúng tôi nhận được tới

thời điểm này

• Mong muốn có các các tuyến đường đi bộ dễ dàng hơn

• Mong muốn cải thiện sự an toàn công cộng

• Chỗ đậu xe trên đường là quan trọng

• Xem xét cách làm thế nào để khuyến khích người đi xe đạp dừng lại

và vào mua hàng

• Kết nối các khu vực lân cận bị chia cắt bởi đường cao tốc I-5 để tiện

lợi người đi bộ

• Giúp cho việc sang đường ở Đại lộ Rainier Ave S dễ dàng hơn

• Mong muốn gắn kết với các nỗ lực khác ví dụ việc phát triển khu vực

nằm dưới cao tốc I-5, kế hoạch tạo diện mạo đường phố cho Little 

Saigon, mở rộng công viên Hing Hay Park, các hoạt động phát triển

hoạt động công và tư, v.v.

• Đưa các cộng đồng Judkins Park và Chinatown/Khu Quốc Tế lại với

nhau để cùng thảo luận về bản thiết kế cuối cùng

SPS rendering of 

Eagle Staff Middle School



Đề Xuất Quỹ Đường Phố Khu Vực:

Dự Án Tăng Cường Tuyến Đường Greenway

• Hồ sơ đăng ký do Interim CDA và Living Future đệ trình

• Tập trung vào phố King St nằm giữa Đại lộ 8th và 10th Ave S

• Đề xuất bao gồm: làm việc với cộng đồng và quy trình cải

thiện diện mạo đường phố Little Saigon để thiết kế và xây

dựng vỉa hè, khu vực trồng cây phía trước nhà, các khu vực

nghệ thuật công cộng và chỗ nghỉ chân trên đường

• Các dự án do Ủy Ban Giám Sát Move Seattle lựa chọn vào

Tháng Mười 2016



Lựa chọn các tuyến đường
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• Lắng nghe ý kiến của

cộng đồng để biết

được tuyến đường nào

làm việc tốt nhất

• Thu thập dữ liệu và

đánh giá dựa trên các

đơn vị đo lường đã

được thiết lập



Các lựa chọn về tuyến đường

Shaded blue box represents Little Saigon Streetscape Concept Plan extents



Lượng xe cộ đi lại là bao nhiêu?
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1-500

501-1000

1001-1500

1501-2000

2001 và nhiều hơn

Không có dữ liệu



Tốc độ xe cộ đi lại như thế nào?
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Các đồi có độ dốc như thế nào?
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0-5%

6-9%

10% và cao hơn



Next steps

Ngày Hoạt động

Mùa Xuân/Thu 2016 Public input, site visits and 

conceptual design

Mùa Đông

2016/Mùa Xuân

2017

Public input and final design

2017 Construct transportation 

improvements



Dawn Schellenberg

(206) 684-5189  

Dawn.Schellenberg@Seattle.gov

Summer Jawson

(206) 684-8264

Summer.Jawson@seattle.gov

Xin cảm ơn!

http://www.seattle.gov/transportation/greenways.htm

mailto:Dawn.Schellenberg@Seattle.gov
mailto:Emily.Ehlers@seattle.gov

