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Chương trình Bờ Nước Seattle của thành phố Seattle sẽ biến 
đổi bờ nước trung tâm của Seattle để tạo ra một “Bến Nước 
cho Tất cả.” Với việc loại bỏ Cầu cạn Alaska vào năm 2019, 
bến nước mới sẽ có các công viên, chỗ nhìn cảnh đẹp, nghệ 
thuật công cộng, lợi ích môi trường và các kết nối với vỉa hè, 
đường phố và xe đạp từ Belltown đến Pioneer Square.

Bờ nước trong tương lai sẽ bao gồm:

   Xây dựng lại đường Alaska và đường Elliott mới để phục 
vụ tất cả các phương thức di chuyển và cung cấp lối qua 
đường dành cho người đi bộ rõ ràng và an toàn cũng như 
các giao lộ có báo hiệu.

   Một con đường đi bộ rộng, có cảnh quan và tuyến đường 
xe đạp hai chiều riêng biệt dọc theo nước cho cả người đi 
làm và gia đình thưởng thức.

   Một bến tàu công viên được xây dựng lại, nơi mọi người 
có thể đi dạo, ngắm cảnh, tiếp cận với nước.  
Mở cửa vào cuối năm 2019!

   Một kết nối lối đi bộ hoàn toàn có thể tiếp cận giữa Chợ 
Pike Place và bờ nước, bao gồm các địa điểm để xem, ăn, 
mua sắm và thư giãn.

   Các đường đi bộ được cải thiện ở Pionier Square, dọc 
theo các đường Pike và đường Pine và trên các đường 
đông-tây được chọn giữa đường Alaska Ave và đường 
Western Ave.

@WaterfrontSEAWaterfront Seattle



Luôn được cập nhật về xây dựng bờ  
nước bằng cách đăng ký email hàng tuần 
của chúng tôi tại   
www.waterfrontseattle.org/construction
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LỊCH TRÌNH XÂY DỰNG
Dự án liên quan
Bờ Nước Seattle  

CẦU ĐƯỜNG MARION 
Dự án chung giữa thành phố và tiểu 
bang; tiến độ thi công là gần đúng

KẾT NỐI ĐÔNG/TÂY 
Bell Street, Union Street, Pioneer Square Street Cải tiến và 
Cải thiện cảnh quan Đường Pike and Pine

LỐI ĐI BỘ TRÊN CAO

CÔNG VIÊN BỜ NƯỚC

LƯU Ý: Ngày xây dựng có thể thay đổi

ĐƯỜNG ALASKAN MỚI VÀ ĐƯỜNG DẠO MÁT

Đường Alaska mới mở 

AQUARIUM OCEAN PAVILION

Tiềm năng việc căn bản Hoàn tất 
tiềm năng

2020

NHỮNG VIỆC CƠ BẢN
Di chuyển các tiện ích

GỠ BỎ CẦU CẠN ALASKAN WAY

 XÂY LẠI PIER 62/63 & CẢI TIẾN MÔI TRƯỜNG SỐNG

TRƯỚC CHỢ PIKE PLACE

XÂY LẠI SEAWALL 

Đường hầm SR 99 mở

XÂY CẦU TÀU COLMAN

XÂY DỰNG BỜ NƯỚC 
TƯƠNG LAI   
Công việc trên bờ nước bắt đầu vào năm 
2017 khi việc xây dựng Cầu tàu 62 bắt đầu. 
Vào mùa hè năm 2019, công việc sẽ bắt đầu 
trên đường Alaska Way mới, khi Cầu cạn đã 
được gỡ bỏ. 


