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Để biết thêm thông tin
Truy cập KeepSanDiegoMoving.com/CentralAvenueBikeway hoặc 
liên hệ với Quản lý Dự án, Chris Carterette, theo số (619) 699-7319 hoặc 
chris.carterette@sandag.org để được thêm vào danh sách gửi thư của dự án.

Nguồn:

1 Trang 25, Đường dành cho xe đạp được bảo vệ là vấn đề thực sự nghiêm túc bikewalkalliance.org
2 Cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và xe đạp: Một nghiên cứu quốc gia về tác động của việc làm

Theo Đạo luật về Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, 
ADA), tài liệu này cũng được cung cấp dưới các định dạng khác khi liên hệ 
với Điều phối viên SANDAG ADA, Giám đốc Đa dạng và Công bằng, theo số 
(619) 699-1900 hoặc (619) 699 -1904 (TTY).

Tháng 3 năm 2020

Lịch trình
• Kỹ thuật sơ bộ:

2014 - 2016

• Thiết kế cuối cùng: 
2016 - 2021

• Xây dựng: 
2021 - 2022

Kinh phí
• Tổng chi phí của dự án 

ước tính khoảng 1,4 triệu 
đô la và được tài trợ bởi 
TransNet, thuế doanh 
thu nửa xu khu vực cho 
vận tải do SANDAG 
quản lý

ĐƯỜNG XE ĐẠP TRÊN CENTRAL AVENUELỢI ÍCH KÈM THEO

Lối sống lành mạnh hơn

Tạo việc làm

Sự an toàn

Đường dành riêng cho xe đạp và các điều 
kiện được cải thiện tại các giao lộ sẽ nâng 
cao an toàn cho những người đi xe đạp, 
đi bộ và lái xe.

Thực hiện các biện pháp giảm mật độ 
giao thông và giảm lưu lượng giao thông 
sẽ giúp giảm tốc độ phương tiện và tạo 
ra một môi trường thoải mái và cuốn hút 
hơn cho mọi người đi xe đạp và đi bộ.

Trung bình, cứ 1 triệu đô la chi cho cơ sở 
hạ tầng xe đạp đã giúp tạo ra 11,4 việc  
làm so với 7,8 việc làm đối với cơ sở hạ 
tầng chỉ có đường cho xe cơ giới.2

Có tới 32% người đi xe đạp có ít ngày 
ốm hơn.

Lên đến 55% có chi phí y tế thấp hơn.

Lên đến 52% cho thấy sự gia tăng năng 
suất.1

ĐƯỜNG XE ĐẠP TRÊN CENTRAL AVENUE ba đường xe đạp khu vực đông tây (Đường 
Xe đạp North Park | Mid-City) sẽ kết nối các 
cộng đồng của North Park, Mid-City và La 
Mesa.

Đường xe đạp sẽ giúp mọi người ở mọi lứa 
tuổi và khả năng đi xe đạp và đi bộ đến các 
điểm đến trong khoảng và giữa Kensington 
và City Heights an toàn và dễ dàng hơn. 
Cải tiến của dự án bao gồm các bùng binh 
trong khu phố, giao lộ thân thiện với người 
đi bộ và xe đạp, mở rộng lề đường, lối băng 
qua đường và biển báo.

Bối cảnh
Dự án sẽ giúp thực hiện tầm nhìn được đưa 
ra trong Kế hoạch Đi xe đạp Khu vực San 
Diego, hướng đến làm cho việc đi xe đạp trở 
thành một lựa chọn an toàn và thuận tiện 
hơn cho việc đi lại hàng ngày. Đường Xe 
đạp trên Central Avenue là một phần quan 
trọng của mạng lưới xe đạp khu vực, GO by 
BIKE, và một dự án ưu tiên cao được tài trợ 
thông qua Chương trình Hành động Sớm 
của Kế hoạch Xe đạp Khu vực. 

Hoạt động tiếp cận cộng đồng sâu rộng 
đã được khởi động khi bắt đầu dự án. Ý 
kiến của công chúng xung quanh sự liên 
kết, thẩm mỹ và các tính năng của Đường 
Xe đạp trên Central Avenue đã giúp định 
hướng quy trình thiết kế để đảm bảo tất 
cả các thành viên cộng đồng được hưởng 
lợi từ dự án. Năm bài thuyết trình cộng 
đồng đã được tổ chức cho các thành viên 
cộng đồng để tìm hiểu về dự án và cung 
cấp thông tin đầu vào về các tùy chọn và 
đặc điểm tuyến đường trong giai đoạn 
2017-2019. Buổi lấy ý kiến ở Kensington, 
buổi lấy ý kiến công chúng và bảng câu hỏi 
thẩm mỹ cũng được sử dụng để thu thập 
ý kiến từ các thành viên cộng đồng. Để 
tham gia hay để tìm hiểu thêm về dự án, 
hãy truy cập KeepSanDiegoMoving.com/
CentralAvenueBikeway.

Xây dựng
Việc xây dựng Đường Xe đạp trên Central 
Avenue dự kiến sẽ được bắt đầu vào năm 
2021. Để đăng ký thông tin cập nhật về dự 
án, hãy truy cập KeepSanDiegoMoving.com/
SubscribeGObyBIKE.

Tổng quan
Đường Xe đạp trên Central Avenue là đường 
xe đạp dài 1,2 dặm bắt đầu từ Kensington 
tại Adams Avenue và tiếp tục về phía nam, 
song song với SR 15, dọc theo Terrace Drive 
và Central Avenue đến Landis Street. Đường 
Xe đạp trên Central Avenue sẽ đem đến kết 
nối an toàn đến nhiều điểm đến trong cộng 
đồng Kensington và City Heights của San 
Diego, bao gồm ba hành lang kinh doanh 
chính, hai công viên, khu trượt ván, trung 
tâm cộng đồng và ba trường học.

Dự án này sẽ mở rộng về phía nam từ 
Đường Xe đạp SR 15 Commuter và cải thiện 
đáng kể sự kết nối giữa Mission Valley và 
các cộng đồng Mid-City. Nó cũng giao với 

401 B Street, Suite 800 
San Diego, CA 92101 
(619) 699-1900
Fax (619) 699-1905
sandag.org

SANDAGregion

@SANDAG

SANDAGregion

@SANDAGregion

CHÚ THÍCH

Điều chỉnh Đường Xe đạp
Đường Xe đạp trên Central Avenue

Đường Xe đạp trong Khu vực

https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/CentralAvenue.aspx
https://www.keepsandiegomoving.com/subscribe-regionalbikeway.aspx
https://www.facebook.com/SANDAGregion/
https://twitter.com/SANDAG
https://www.youtube.com/SANDAGREGION
https://www.youtube.com/SANDAGREGION
https://www.facebook.com/SANDAGregion/
https://twitter.com/SANDAG
https://www.youtube.com/SANDAGREGION
https://www.instagram.com/sandagregion/
https://www.sandag.org/
https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/Introduction.aspx
https://www.sandag.org/
https://www.keepsandiegomoving.com/transnet-about.aspx
https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/CentralAvenue.aspx


CẢI TIẾN VÀ LỢI ÍCH AN TOÀN CỦA DỰ ÁN

KeepSanDiegoMoving.com/CentralAvenueBikeway

CẢI TIẾN DỰ ÁN

Bùng binh trong 
khu phố

Bùng binh mini

Đảo dành cho người 
đi bộ

Giao lộ thân 
thiện với xe đạp

Đường cụt

Cải tiến sẽ được dự 
án Đường Xe đạp 
Georgia - Meade  
xây dựng.

Tính năng này sẽ 
mang lại lợi ích cho 
cả Đường Xe đạp 
trên Central Avenue 
Bikeway và Đường Xe 
đạp Orange Bikeway 
trong tương lai.

Cải tiến sẽ được dự án 
Đường Xe đạp Landis 
xây dựng.

Giao lộ thân thiện với xe đạp

• Giảm xung đột và tăng sự an toàn cho người đi xe đạp, đi bộ
và lái xe

• Chỉ ra các khu vực đi lại và khu vực tập hợp rõ ràng cho mọi
người đi xe đạp, đi bộ và lái xe

• Cải thiện tầm nhìn và các hoạt động giao lộ bằng cách cho
phép xe đạp xếp hàng trước các phương tiện (hộp đựng xe
đạp) và bằng cách báo hiệu cho xe đạp đi qua (đèn tín hiệu
xe đạp)

• Làm chậm giao thông và cải thiện sự an toàn và thoải mái
của đường phố cho tất cả những người sử dụng chúng

• Tăng sự an toàn cho người đi xe đạp bằng cách giảm các
điểm xung đột và bằng cách đưa ra lựa chọn để đi qua giao
lộ trong khu vực dùng chung với những người đi bộ tách biệt
với làn đường di chuyển

• Giảm khả năng và mức độ nghiêm trọng của va chạm xe

• Cho phép di chuyển liên tục đối với người đi xe đạp và lái xe

• Mở rộng lề đường và các khu vực được nâng cao ở trung tâm
của lối băng qua đường làm tăng sự an toàn cho người đi bộ
bằng cách giảm khoảng cách và tiếp xúc, bằng cách cải thiện
tầm nhìn cho người lái xe

Bùng binh mini

Bùng binh trong khu phố

• Cải thiện sự an toàn và thoải mái của mọi
người sử dụng đường phố

• Làm dịu giao thông và cải thiện lưu lượng
giao thông qua các giao lộ

• Giảm tiếng ồn, khí thải và bụi mịn bằng cách
loại bỏ nhu cầu dừng xe

Đường cụt

• Loại bỏ lưu lượng xe cộ qua lại và giúp giảm
mật độ giao thông trong khi duy trì tiếp cận
trực tiếp cho người đi bộ và đi xe đạp

• Kết nối với giao lộ thân thiện với xe đạp, tăng
độ an toàn cho những người qua đường

Đảo dành cho người đi bộ

• Giảm khoảng cách qua đường và tiếp xúc với
xe khi đi bộ

• Cải thiện tầm nhìn về những người đi bộ cho
những người lái xe

• Cho phép mọi người băng qua đường băng
qua một làn đường một lần, tạo ra trải ng-
hiệm đi bộ và đi xe đạp thoải mái hơn, đặc
biệt đối với những người có khó khăn khi di
chuyển

https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/CentralAvenue.aspx
https://www.sandag.org/
https://www.keepsandiegomoving.com/transnet-about.aspx
https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/Introduction.aspx
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Để biết thêm thông tin
Truy cập KeepSanDiegoMoving.com/CentralAvenueBikeway hoặc 
liên hệ với Quản lý Dự án, Chris Carterette, theo số (619) 699-7319 hoặc 
chris.carterette@sandag.org để được thêm vào danh sách gửi thư của dự án.

Nguồn:

1  Trang 25, Đường dành cho xe đạp được bảo vệ là vấn đề thực sự nghiêm túc bikewalkalliance.org
2  Cơ sở hạ tầng dành cho người đi bộ và xe đạp: Một nghiên cứu quốc gia về tác động của việc làm

Theo Đạo luật về Người Khuyết tật Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act, 
ADA), tài liệu này cũng được cung cấp dưới các định dạng khác khi liên hệ 
với Điều phối viên SANDAG ADA, Giám đốc Đa dạng và Công bằng, theo số 
(619) 699-1900 hoặc (619) 699 -1904 (TTY).

Tháng 3 năm 2020

Lịch trình
• Kỹ thuật sơ bộ:

2014 – 2016

• Thiết kế cuối cùng:
2016 – 2021

• Xây dựng:
2021 – 2022

Kinh phí
• Tổng chi phí của dự án

ước tính khoảng 1,4 triệu
đô la và được tài trợ bởi
TransNet, thuế doanh
thu nửa xu khu vực cho
vận tải do SANDAG
quản lý

ĐƯỜNG XE ĐẠP TRÊN CENTRAL AVENUELỢI ÍCH KÈM THEO

Lối sống lành mạnh hơn

Tạo việc làm

Sự an toàn

Đường dành riêng cho xe đạp và các điều 
kiện được cải thiện tại các giao lộ sẽ nâng 
cao an toàn cho những người đi xe đạp, 
đi bộ và lái xe.

Thực hiện các biện pháp giảm mật độ 
giao thông và giảm lưu lượng giao thông 
sẽ giúp giảm tốc độ phương tiện và tạo 
ra một môi trường thoải mái và cuốn hút 
hơn cho mọi người đi xe đạp và đi bộ.

Trung bình, cứ 1 triệu đô la chi cho cơ sở 
hạ tầng xe đạp đã giúp tạo ra 11,4 việc  
làm so với 7,8 việc làm đối với cơ sở hạ 
tầng chỉ có đường cho xe cơ giới.2

Có tới 32% người đi xe đạp có ít ngày 
ốm hơn.

Lên đến 55% có chi phí y tế thấp hơn.

Lên đến 52% cho thấy sự gia tăng năng 
suất.1

ĐƯỜNG XE ĐẠP TRÊN CENTRAL AVENUE ba đường xe đạp khu vực đông tây (Đường 
Xe đạp North Park | Mid-City) sẽ kết nối các 
cộng đồng của North Park, Mid-City và La 
Mesa.

Đường xe đạp sẽ giúp mọi người ở mọi lứa 
tuổi và khả năng đi xe đạp và đi bộ đến các 
điểm đến trong khoảng và giữa Kensington 
và City Heights an toàn và dễ dàng hơn. 
Cải tiến của dự án bao gồm các bùng binh 
trong khu phố, giao lộ thân thiện với người 
đi bộ và xe đạp, mở rộng lề đường, lối băng 
qua đường và biển báo.

Bối cảnh
Dự án sẽ giúp thực hiện tầm nhìn được đưa 
ra trong Kế hoạch Đi xe đạp Khu vực San 
Diego, hướng đến làm cho việc đi xe đạp trở 
thành một lựa chọn an toàn và thuận tiện 
hơn cho việc đi lại hàng ngày. Đường Xe 
đạp trên Central Avenue là một phần quan 
trọng của mạng lưới xe đạp khu vực, GO by 
BIKE, và một dự án ưu tiên cao được tài trợ 
thông qua Chương trình Hành động Sớm 
của Kế hoạch Xe đạp Khu vực. 

Hoạt động tiếp cận cộng đồng sâu rộng 
đã được khởi động khi bắt đầu dự án. Ý 
kiến của công chúng xung quanh sự liên 
kết, thẩm mỹ và các tính năng của Đường 
Xe đạp trên Central Avenue đã giúp định 
hướng quy trình thiết kế để đảm bảo tất 
cả các thành viên cộng đồng được hưởng 
lợi từ dự án. Năm bài thuyết trình cộng 
đồng đã được tổ chức cho các thành viên 
cộng đồng để tìm hiểu về dự án và cung 
cấp thông tin đầu vào về các tùy chọn và 
đặc điểm tuyến đường trong giai đoạn 
2017-2019. Buổi lấy ý kiến ở Kensington, 
buổi lấy ý kiến công chúng và bảng câu hỏi 
thẩm mỹ cũng được sử dụng để thu thập 
ý kiến từ các thành viên cộng đồng. Để 
tham gia hay để tìm hiểu thêm về dự án, 
hãy truy cập KeepSanDiegoMoving.com/
CentralAvenueBikeway.

Xây dựng
Việc xây dựng Đường Xe đạp trên Central 
Avenue dự kiến sẽ được bắt đầu vào năm 
2021. Để đăng ký thông tin cập nhật về dự 
án, hãy truy cập KeepSanDiegoMoving.com/
SubscribeGObyBIKE.

Tổng quan
Đường Xe đạp trên Central Avenue là đường 
xe đạp dài 1,2 dặm bắt đầu từ Kensington 
tại Adams Avenue và tiếp tục về phía nam, 
song song với SR 15, dọc theo Terrace Drive 
và Central Avenue đến Landis Street. Đường 
Xe đạp trên Central Avenue sẽ đem đến kết 
nối an toàn đến nhiều điểm đến trong cộng 
đồng Kensington và City Heights của San 
Diego, bao gồm ba hành lang kinh doanh 
chính, hai công viên, khu trượt ván, trung 
tâm cộng đồng và ba trường học.

Dự án này sẽ mở rộng về phía nam từ 
Đường Xe đạp SR 15 Commuter và cải thiện 
đáng kể sự kết nối giữa Mission Valley và 
các cộng đồng Mid-City. Nó cũng giao với 
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CHÚ THÍCH

Điều chỉnh Đường Xe đạp
Đường Xe đạp trên Central Avenue

Đường Xe đạp trong Khu vực

https://www.keepsandiegomoving.com/RegionalBikeProjects/CentralAvenue.aspx
mailto:chris.carterette@sandag.org



