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DỰ ÁN I-35 CAPITAL EXPRESS CENTRAL 

THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Mục đích dự án 
Dự án I-35 Capital Express Central được đề xuất để cải thiện tuyến đường quan 

trọng đối với khu vực, quốc gia và quốc tế này bằng cách tăng cường mức độ an 

toàn, quản lý tình trạng tắc nghẽn, cải thiện vận hành và tạo ra tuyến đường nhất 

quán và đáng tin cậy hơn cho nhu cầu đi lại công cộng, bao gồm cả người đi xe 

đạp và người đi bộ, các đội ứng cứu khẩn cấp và phương tiện công cộng. 

 
Tổng quan dự án 

Các cải tiến được đề xuất bao gồm thêm hai làn đường có sự quản lý không thu 

phí dành cho phương tiện có sức chứa lớn theo mỗi hướng dọc theo I-35 từ US 

290 East đến SH 71 Ben White Boulevard. Dự án này cũng sẽ bao gồm việc xây 

dựng lại các cây cầu băng qua đường đông-tây, thêm đường dành cho người đi 

bộ và xe đạp và thực hiện các cải tiến bổ sung về mức độ an toàn khi di chuyển 

trong giới hạn của dự án. Chi tiết dự án:  

• Xây dựng hai làn đường có sự quản lý không thu phí theo mỗi hướng. 

o Làn đường có sự quản lý, chẳng hạn như làn đường dành cho 

phương tiện có sức chứa lớn (HOV), là tập hợp các làn đường trong 

đường cao tốc được tách biệt với các làn đường chính. Quản lý việc 

tham gia khi đề ra các hạn chế sử dụng. 

• Xây dựng lại các đường dốc, các cây cầu và giao lộ. 

• Cải thiện các tuyến đường mặt tiền. 

• Tăng thêm đường dành cho xe đạp và người đi bộ. 

• Hỗ trợ các tuyến đường dành cho phương tiện công cộng.  

 

Thời gian dự kiến thu thập ý kiến từ cộng đồng*  

Quá trình triển khai sẽ kết hợp ý kiến đóng góp của công chúng và cơ quan từ 

qua loạt hoạt động, bao gồm các cuộc họp của các bên liên quan, cơ quan và 

công chúng.  

• Nghiên cứu môi trường và thiết kế sơ đồ: 2020 – 2023 

• Thiết kế cuối cùng và thu mua: 2023 – 2024  

• Dự kiến khởi công xây dựng: Cuối năm 2025  

 
 

 

Thông tin liên hệ
Để biết thêm thông tin dự án, vui lòng liên hệ:  

Tommy Abrego, P.E. 

Mobility35 Program Manager 

TxDOT Austin District 

(512) 832-7280 

Tommy.Abrego@txdot.gov 

 

 

 

Mọi câu hỏi về truyền thông, vui lòng liên hệ:  

Brad Wheelis, TxDOT Austin District  

 
(512) 832-7060 

Brad.Wheelis@txdot.gov 

 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

my35capex.com/Central hoặc my35.org/capital.htm 

 
 

*Thời gian dự kiến có thể thay 

đổi. 
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