TỜ THÔNG TIN: Đường Cao Tốc
Dự Án Cải Thiện Đường Cao Tốc US 101/Đường Zanker Road
Tổng Quan Dự Án

Bản Đồ Vị Trí Dự Án

Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Santa Clara Valley (VTA), hợp tác với
Thành Phố San Jose và Sở Giao Thông Vận Tải California (Caltrans),
đề xuất cải thiện hoạt động giao thông, độ an toàn và tăng cường
khả năng đi lại cho người đi bộ và xe đạp trong khu vực dự án như
được thể hiện trên bản đồ vị trí dự án. Dự án sẽ hỗ trợ Kế Hoạch
Chung San Jose và Chính Sách Phát Triển Khu Vực Bắc San Jose
bằng cách thực hiện việc cải thiện dọc theo đường cao tốc US 101,
đường Zanker Road, đường Skyport Drive và đường 4th Street nằm
giữa đường cao tốc US 101/đường 1st Street và các điểm giao nhau
của đường cao tốc US 101/đường cao tốc I-880 trong Thành Phố
San Jose.

Mục Tiêu Dự Án
• Tăng cường mạng lưới giao thông trong khu vực dự án để đáp
ứng sự tăng trưởng theo kế hoạch như dự kiến trong Kế Hoạch
Chung Tầm Nhìn San Jose 2040 đã được thông qua.
• Cải thiện các phương tiện dành cho người đi bộ và xe đạp trong
khu vực dự án.
• Cải thiện độ an toàn và hoạt động giao thông tại các dốc đường vào, ra và trục
đường chính của đường cao tốc US 101 trong giới hạn dự án.
• Cải thiện khả năng đi đến/đi từ Sân Bay Quốc Tế Mineta San Jose

Tiêu Chí Dự Án
Dự án đề xuất giải quyết các mục tiêu của dự án theo ba cách chính:

Chi Phí Dự Án
Tổng chi phí dự án ước tính khoảng
$240 triệu phụ thuộc vào quyết định
cuối cùng của việc cải thiện.

Đối Tác Dự Án

• Xây dựng một cây cầu vượt phía trên đường cao tốc US 101 mà sẽ kết nối
đường Zanker Road ở phía bắc với đường 4th Street và đường Skyport Drive ở
phía nam.
• Thay thế các nhánh đường không đạt tiêu chuẩn hiện có trên đường cao tốc US
101 đi về hướng bắc tại Đường Cao Tốc Old Bayshore và đường Brokaw Road
bằng các nhánh đường mới tại Bering Drive đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế
hiện tại.
• Kết hợp các phương tiện dành cho người đi bộ và xe đạp vào thiết kế dự án.

Lịch Trình Dự Án
Phân Tích Giải Pháp Thay Thế/
Kỹ Thuật Sơ Bộ

Mùa Hè 2016 – Mùa Đông 2020 (đã hoàn thành)

Phê Duyệt Môi Trường

Mùa Xuân năm 2021 – Mùa Xuân năm 2023

Hoàn Thành Thiết Kế*

Mùa Xuân năm 2023 – Mùa Đông năm 2025

Xây Dựng Dự Án*

Mùa Đông năm 2025 – Mùa Hè năm 2028

Làm Thế Nào để Tiếp Cận
Chúng Tôi
VTA’s Community Outreach
(408) 321-7575
(408) 321-2330 TTY
www.vta.org
community.outreach@vta.org
* Nguồn vốn đầy đủ cho giai đoạn này
của dự án vẫn chưa được xác định.
Thiết kế và xây dựng một phần của
dự án tổng thể có thể xảy ra tùy thuộc
vào kinh phí. Để biết lịch trình gần đây
nhất, hãy truy cập trang web của dự án:
www.vta.org/101zanker
101ZankerVI-083021

