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Tiếp theo

TỜ THÔNG TIN: Đường Xa Lộ
Dự Án Cải Tạo Nút Giao Thông trên Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 101)/
Đường Blossom Hill  

Tổng quát
Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Santa Clara (VTA), hợp tác với Thành Phố San José và Bộ Giao Thông Vận Tải 
California (Caltrans), đề xuất điều chỉnh nút giao thông tại đường Blossom Hill trên Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 
101) tại Thành Phố San Jose.

Mục tiêu 
Mục đích của dự án này là:

•  Giảm ùn tắc và cải thiện các hoạt động giao thông trên xa lộ và các con đường địa phương trong khu 
vực lân cận với nút giao thông trên Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 101)/Đường Blossom Hill; và

•  Cải thiện đường kết nối cho xe đạp và người đi bộ dọc theo Đường Blossom Hill và các khu vực xung 
quanh.  

Đặc Điểm Dự Án
Các cải tiến được đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điểm sau đây: 

•  Xây dựng cấu trúc cầu trên Quốc Lộ 101 (US 101) giữa hai sàn cầu hiện có trên Đường Blossom Hill để 
cung cấp thêm một làn đường giao thông ở mỗi hướng cộng với một làn đường dành riêng cho hướng 
đông dẫn đến đường nối xa lộ về hướng bắc

•  Mở rộng dốc ra khỏi Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 101) hiện có về hướng bắc để cung cấp hai làn đường rẽ 
trái, một làn đường đi thẳng và một làn đường rẽ phải

•  Định cấu hình lại cách tiếp cận về hướng đông đến nút giao thông Đường Blossom Hill /dốc ra khỏi xa lộ 
về hướng bắc/Đường Coyote để cung cấp hai làn đường rẽ trái và hai làn đường đi thẳng và điều chỉnh 
tín hiệu giao thông hiện có tại nút giao thông này

•  Mở rộng dốc ra khỏi Quốc Lộ 101 (US 101) hiện có về hướng nam để cung cấp ba làn đường rẽ phải và 
một làn đường rẽ trái và điều chỉnh tín hiệu giao thông hiện có tại nút giao thông này

•  Sắp xếp lại các lối vào đường kết nối hiện có với Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 101) về hướng nam và hướng 
bắc

•  Định cấu hình lại Đường Monterey đến đoạn đường kết nối trên Đường Blossom Hill về hướng đông để 
tăng khoảng cách giữa Đường Monterey và đường nối vào Quốc Lộ Hoa Kỳ 101 (US 101) về hướng nam

•  Lắp đặt đường dành cho Xe Đạp/Người Đi Bộ Hạng I từ Ngã Tư Xander tại Đường Monterey cho đến 
Đường Mòn Coyote Creek.

Chi Phí Vốn/Tài Trợ Dự Án 
Thành phố đã tài trợ chi phí cho giai đoạn thiết kế sơ bộ và thiết kế cuối cùng của dự án. Giai đoạn xây dựng 
của dự án được tài trợ bởi sự kết hợp quỹ của Dự Luật B VTA 2016 và quỹ của Thành Phố.

Đối Tác Dự Án 
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Lịch Trình Dự Án
Phân Tích Các Lựa Chọn Thay Thế và Kỹ Thuật Sơ Bộ:  Tháng 4 năm 2016 (Đã hoàn thành)
Phê Duyệt Môi Trường:       Tháng 5 năm 2018 (Đã hoàn thành)
Hoàn Tất Thiết Kế:      Tháng 3 năm 2020 (Đã hoàn thành)
Xây Dựng Dự Án (bao gồm cả cảnh quan Năm thứ nhất): Tháng 7 năm 2020 - 2023

Làm Thế Nào để Liên Lạc với Chúng Tôi
Để biết thêm thông tin về dự án này, vui lòng gọi cho Ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng của VTA theo số  
(408) 321-7575, (TTY) (Điện Thoại dành cho Người Khiếm Thính) 408-321-2330. Bạn cũng có thể truy cập 
trang web của chúng tôi tại www.vta.org hoặc gửi email cho chúng tôi tại community.outreach@vta.org
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