
TỜ THÔNG TIN: Đường Cao Tốc
Dự Án Giao Lộ Đường US 101 / Zanker

101 ZANKER 3/7/16

Các Đối Tác Tài Trợ Của Dự Án

Tổng quan
Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara (VTA), phối hợp với thành phố 
San Jose và Sở Giao Thông California (Caltrans), đề xuất xây dựng một giao lộ mới 
nối đường Zanker Road và Old Bayshore Highway với đường North 4th Street và 
Skyport Drive trên Lộ trình Liên Bang 101 (US 101) ở San Jose.

Mục đích 
Mục đích của dự án này là để cải thiện tình trạng tắc nghẽn giao thông và lưu thông 
bằng cách xây dựng một giao lộ mới và một cầu vượt mới qua US 101 để cải thiện 
những giới hạn chế của kết nối hiện nay qua lộ trình  US 101 đến các trung tâm việc 
làm Bắc San Jose. Ngoài ra, giao lộ mới sẽ cải thiện tiếp cận việc đi đến Sân bay 
Quốc tế Mineta San Jose từ US 101.

Các tính năng dự án
Những cải thiện được đề xuất bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

• Xây dựng một giao lộ mới tại US 101 / Zanker Road / Old Bayshore Highway /
    Đường North 4th Street/ Skyport Drive
• Chỉnh sửa các dốc lên- xuống tại đường North 1st Street/ E. Brokaw, North 4th 

Street và Old Bayshore Highway
• Chỉnh sửa các nút giao đường phố địa phương hiện có trong khu vực, và
• Xây dựng tường chắn khi cần thiết.

Ước tính chi phí dự án
Chi phí dự án ước tính là $ 85.000.000 và $ 125.000.000 tùy thuộc vào loại phương án 
xây dựng được lựa chọn.

Lịch trình dự án
Nghiên cứu giải pháp và kỹ thuật sơ bộ 2016 - 2017
Nghiên cứu môi trường 2017 - 2018
Thiết kế và Kỹ thuật 2019 - 2020
Bắt đầu xây dựng 2021
Hoàn thành  2023

Tiếp tục Quy Hoạch  
Vì

Tương Lai !



Sứ Mệnh của VTA: VTA cung 
cấp các giải pháp giao thông tập 
trung vào cộng đồng  dễ tiếp cận, 
bền vững mang tính sáng tạo, có 
trách nhiệm với môi trường và thúc 
đẩy sức sống của khu vực chúng ta.

Liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về dự án này, xin vui lòng gọi Ban Tiếp Ngoại Cộng 
Đồng VTA tại (408) 321-7575, (TTY) cho những người khiếm thính (408) 
321-2330. Bạn cũng có thể ghé thăm chúng tôi trên web tại www.vta.org, 
hoặc e-mail cho chúng tôi tại community.outreach@vta.org.
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