Quỹ tài trợ Xanh Hạt King Hỗ trợ
Dự án Khu vực Duwamish

Dự án kiểm soát nguồn Hạt King tại

Quỹ tài trợ Xanh của hạt King đã hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận,
chính quyền địa phương, trường học và các bộ tộc trong các dự án
cải thiện và bảo vệ chất lượng không khí và nước tại lưu vực
Duwamish. Hai dự án gần đây tại Highland Park và South Park đã
ứng dụng mô hình Cơ sở hạ tầng Xanh GSI để kiểm soát lượng
nước mưa.
Hiệp hội Tái phát triển Khu vực
South Park: Toàn bộ bốn góc của
nút giao giữa Đại lộ Nam số 12 và
phía Nam đường Nam đã được đặt
những khu vườn mưa để loại bỏ
lượng nước ô nhiễm chảy từ các
con phố dọc sông Duwamish.
Những khu vườn mưa tươi đẹp do
chính người dân địa phương, các sinh viên trường Kiến trúc Cảnh
quan UW, và Đơn vị Thiết kế Hệ thống Đô thị thiết kế.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CSO

Dự án của Hiệp hội Tái phát triển Khu vực
South Park
Lễ cắt băng khánh thành khu vườn mưa mới

Sustainable Seattle đang làm việc với Câu lạc bộ Cải thiện
Highland Park để xây dựng khu vườn mưa, bể chứa nước mưa, và
một số mô hình Cơ sở hạ tầng Xanh GSI khác tại các khu vực
thuộc sở hữu của Câu lạc bộ. Toàn cộng đồng cũng đã chủ động
tham gia vào dự án này để học cách giảm thiểu lượng nước mưa ô
nhiễm ngay tại nhà và Câu lạc bộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng
liên hệ
Kristine Cramer
206-263-3184
Kristine.cramer@kingcounty.gov

Phương pháp kiểm soát CSO khác nhau do
nhiều yếu tố tác động bao gồm nhu cầu kiểm
soát CSO của thành phố Seattle, lưu lượng CSO,
vị trí, diện tích mặt bằng và cách sử dụng, tính
khả thi và độ tin cậy về kĩ thuật, khả năng xây
dựng và các tác động môi trường cũng như chi
phí.

Bảo vệ sông của chúng ta
Trong những năm tới, Hạt King sẽ bắt đầu các dự án Nước tràn cống
tổng hợp (CSO) để bảo vệ sức khỏe
cộng đồng và chất lượng nước tại khu
GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC THẢI
1960
vực Hạ lưu sông Duwamish.
Những cơ sở hạ tầng mới này sẽ giúp
mang lại môi trường trong sạch hơn
nhờ kiểm soát dòng nước mưa và nước
thải chưa được xử lý hiện đang đổ ra
sông trong những trận mưa lớn.

Lưu trữ. Xây dựng các bể ngầm,
đường hầm hoặc ống ngầm để chứa
nước trong những trận mưa lớn cho tới khi đầy.

TRÀN CỐNG CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ
TỔNG HỢP TOÀN HẠT

1980

Xử lý CSO. Xây dựng những

2013

nhà máy để xử lý lượng nước chứa
quá lớn.

Đạt tiêu
chuẩn xả
không xử
lý 1 lần/
năm/kênh

2030

Trang web của dự án: www.kingcountv.gov/cso

Vận chuyển. Xây dựng những
đường ống mới hoặc tăng kích thước
đường ống hiện có.

Các định dạng khác sẵn có tại
n
re

skan
W ay S

90

1stA ve S

A la

23rd A ve S

e
Av

King St

4th A ve S

mb
ian W ay

Brandon St

Terminal 115

S

D eld rid g e W ay SW

olu

igan

ch
S Mi

St

S Michigan
Du

wa

SW Holden St

mi

sh

509

Nhà máy xử lý/Cơ sở CSO
Kênh tháo CSO Hạt King

arg
in
al
W

Ri

ay
S

SEATTLE

S
ay
rtW

Ea
st
M

po
A ir

W Michigan

ay
JrW

35th A ve SW

SC

Kin g

Fau n tleroy W a
y

SW

SR 99

r
M artin L uth e

y SW
Wa

KIỂM SOÁT NƯỚC TRÀN
CỐNG TỔNG HỢP

na
l

i

ĐANG TIẾN HÀNH
Lắp đặt 3 mẫu cho Chương trình Xử lý nước mưa
tại nhà thông minh (Rainwise) và 45 mẫu đường
phố xanh. Nếu cần, xây dựng đường ống và một
bể chứa nước ngầm gần Cấu trúc ống thoát Cảng
115

W est M arg

SW Morgan St

Hanford #1

ĐANG TIẾN HÀNH
Xây dựng bể chứa nước ngầm và cải thiện đường
dẫn nước để tận dụng dung tích chứa của đường
hầm hiện có.

Brandon-Nam
Michigan
ĐANG TIẾN HÀNH
Xây dựng nhà máy xử lý nước vào mùa mưa giữa
Đường Brandon và Trạm điều phối đường Nam
Michigan, cùng với đường dẫn vàcấu trúc thoát
nước kèm theo.
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Viết tắt
MG = triệu galông
MGD= triệu galông/ngày
CSO = cống thoát nước tổng hợp
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những khu vườn mưa, khu vườn xanh trên
mái nhà, và các hệ thống khác để giảm lượng
nước mưa tràn vào cống nước thải kết hợp.
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DỰ ÁN SẮP TỚI
Xây dựng một bể chứa nước ngầm và sửa chữa
đường ống hiện có.
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DỰ ÁN SẮP TỚI
Xây dựng một nhà máy xử lý nước vào mùa mưa
giữa Đường King và Trạm điều phối Đường
Hanford và sửa chữa đường ống hiện có để đưa
dòng nước tới nhà máy.
Alki CSO
Treatment
Plant

4t

as

File: 1307_3335L_GSIbklt_wMichT115.indd

Hanford #2 –
Lander-King-Kingdome
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Cơ sở hạ tầng xanh cho
nước mưa (GSI). Xây dựng
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Các dự án lân cận khác

Dự Án Đường cống ngầm Tây Michigan – Cảng 115
Chương trình Nước mưa thông
minh (Rainwise) đã có tại
Highland Park & South Park

Dự án Xanh tại South Park &
Highland Park
Dự án này sẽ khai thác tính khả thi của việc kiểm soát CSO
sử dụng Cơ sở hạ tầng Xanh cho Nước mưa (GSI) hoặc
kết hợp GSI và bể chứa. GSI không dẫn nước mưa vào
hệ thống cống và để nước mưa tự động ngấm dần vào
trong đất nhờ các khu vườn mưa, hố chứa nước sinh
học và lớp thấm nước. Hai khu vực liền kề là South Park
và Highland Park đã được đưa vào khai thác dựa vào mặt
đường tương đối bằng phẳng, dải trồng cây hoặc đường
rộng, và các dữ liệu đất để xác định vị trí nước mưa thấm xuống.

Chương trình Rainwise giúp giảm đáng kể chi phí
lắp đặt bể chứa và vườn mưa tại các khu đất sở hữu
tư. Chương trình Rainwise giúp kiểm soát CSO nhờ
giảm lượng nước mưa từ mái nhà và sân chảy vào
hệ thống cống. Để tìm hiểu thêm hoặc xem bạn có
phù hợp để áp dụng không, vui lòng
truy cập www.rainwise.seattle.aov.

Mùa thu này, đội kĩ sư sẽ đến khu vực này thử nghiệm
đất để hiểu rõ hơn về

Nghiên cứu &
xác định
dự án Thiết kế

Xác định & nghiên cứu
Dự án đường ống chứa
nước, nếu cần

Nếu GSI không khả thi, thì từ năm 2019 bắt đầu khai
thác phương án đường ống chứa nước.
15TH A VE S

6TH A VE S

4TH A VE S

WAY SW

1ST A VE S

AL
W MARGIN

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

T115 CSO Outfall
AVE S
CORSO
N

AVE S

SR 99
SR 509

ELLIS

16TH AVE S

SR 509

8TH A VE S
7TH A VE S

14TH AVE S

2N D A VE SW

1ST A VE S

Khu vực GSI khả dụng
và Bể chứa Hợp chuẩn theo
Rainwise cho South Park

8TH AVE S

PL
N
SO
OL

Nộp bản thảo
Kế hoạch Sinh thái

2016

2017

2018

Đấu thầu và trao
thầu hợp đồng

N

S
WAY

0

1,000
Feet

S 96TH ST

THỜI GIAN DỰ ÁN BRANDON/MICHIGAN

Dự án này bao gồm việc xây dựng một hệ thống xử lý
nước mưa vào mùa mưa giữa Đường Brandon và Trạm
điều phối Đường Nam Michigan, các đường truyền dẫn
liên quan và cấu trúc thoát nước mới. Khi hoàn thành,
hệ thống có thể xử lý lên tới 66 triệu ga lông nước mưa
mỗi ngày mà đáng lý được thải trực tiếp ra sông
Duwamish trong các trận mưa bão

Xác định
& nghiên
cứu dự án

Nước tràn cống tổng hợp (CSO) là gì?

Nước tràn cống tổng hợp CSO là nước mưa và nước thải
chưa được xử lý có điểm xả được thiết kế để bảo vệ con
người bằng cách xả trực tiếp vào dòng nước trong trận
mưa bão lớn khi cống đã đầy.
Kể từ năm 1970, Hạt King đã thành công trong việc giảm
thể tích nước thải chưa xử lý và CSO không được kiểm soát
tại khu vực nước chảy lên đến 90%. Dự án theo kế hoạch sẽ
giảm hơn nữa để đảm bảo lượng nước CSO trung bình
không quá 1 lần mỗi năm.

Tôi phải làm thế nào khi gần tôi xảy ra CSO?
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Hai cơ sở mới được xây dựng để kiểm soát lượng nước
đổ vào Sông Duwamish từ đầu phía bắc của lưu vực
thoát nước tại khu vực Mount Baker. Lắp đặt một đường
ống mới gần giao lộ giữa Đại lộ Rainier và Đường Nam
Bayview để dẫn dòng nước đi vào đường ống hiện tại
với thêm dung tích chứa. Lượng nước mưa còn lại từ
khu vực này sẽ được dẫn vào bể chứa dung tích
340.000 galông hướng về phía nam, sau đó sẽ đưa trở
lại hệ thống nước thải của Hạt để được xử lý và xả ra tại
nhà máy xử lý nước thải của Hạt tại Magnolia.

THỜI GIAN DỰ ÁN TÂY MICHIGAN-CẢNG 115

• Lớp đất bên dưới
• Mức độ thấm nước của đất
• Vị trí và độ sâu của mực nước ngầm

Ống chứa
khả
dụng

Hanford #1

HỆ THỐNG TỔNG HỢP
Thoát
nước mái

Thoát nước
mưa
Thoát nước
vệ sinh

Nước tràn

Cống tổng hợp
Tới nhà máy xử lý

Để xem thông tin mới nhất, vui lòng truy cập:
http://www.kingcounty.gov/environment/wastewater/CSOstatus/Overview.aspx

