Nghiên Cứu Khả Thi Nắp I-5
Nắp là một cấu trúc kiểu cầu bao phủ trên đỉnh của đường cao tốc để cung cấp thêm đất trống để sử
dụng hoặc cải thiện khả năng tiếp cận hoặc kết nối.
Thành phố hiện đang thực hiện một nghiên cứu khả thi để xác định xem việc xây dựng Nắp trên I-5
thông qua một phần của trung tâm thành phố có khả thi hay không.

Tại sao nghiên cứu cơ hội Nắp?
Seattle là một thành phố đang phát triển chóng khanhanh. Thu hồi đất ở một vị trí trung tâm có thể
mang lại lợi ích xã hội, môi trường, văn hóa và kinh tế. Các nắp đậy địa phương bao gồm Trung tâm Hội
nghị Bang Washington và Công viên Freeway, Tháp Thành phố Seattle và Công viên Aubrey Davis ở Đảo
Mercer.
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I-5 Lid Study Area, Denny Way / E Barbara Bailey Way to Madison Street

Một nghiên cứu khả thi là gì?
Một nghiên cứu khả thi là một phân tích trung lập về việc một dự án có thể được thực hiện bằng cách
phác thảo các hạn chế và cơ hội tài chính và kỹ thuật. Các diện tích (khu vực) hiện đang được nghiên
cứu kéo dài khoảng 0.8 dặm và đại diện cho 18.5 mẫu đất.

Ý kiến cộng đồng
Thành phố đang hỏi ý kiến cộng đồng liên quan đến khái niệm Nắp I-5 này. Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn
về các cơ hội và mối quan tâm mà dự án này có thể trình bày cho tất cả những người có khả năng bị ảnh
hưởng bởi dự án.

Để biết thêm thông tin hoặc cung cấp phản hồi của cộng đồng:
Trang web nghiên cứu khả thi Nắp I-5, www.seattle.gov/opcd/ongoing-initiatives/lid-i-5-feasibility-study
Danielle Friedman, Danielle.friedman@seattle.gov, 206-256-5973
Monisha Harrell, mharrell@ruleseven.com

