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1.0

INTRODUCTION

1.1 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1.1 DANANG CITY

Đà Nẵng là một trong những thành phố cảng quan trọng tọa lạc ở ven biển Nam Trung bộ Việt Nam. Nằm giáp với biể
n Đông khởi nguồn từ cửa sông Hàn, Đà Nẵng có nhiều bến cảng thuận tiện cho giao thông đến thành phố. Bên cạnh
đó, các con đường quốc lộ và đường sắt nối liền từ Bắc đến Nam đã khiến cho Đà Nẵng trở thành một trong những t
rung tâm kinh tế và đồng thời cũng là trung tâm giáo dục lớn nhất cả nước.
Danang is one of the important harbor city located in south central coast of Vietnam. Next to coast of East sea Starting from the gate of Han Riv
er, Danang has ports which make the city more accessible. And national high ways and railroads that connects north to south makes Danang th
e fourth biggest economical city and at the same time educational center.

1.2 SÔNG HÀN ĐÀ NẴNG
1.2 DANANG HAN RIVER

Đà Nẵng nằm ở bên bờ phía Đông và phía Tây sông Hàn. "DaNang the White Sand Beach" là một trong những khu nghỉ dưỡng đ
ược xây dựng gần đây khi bờ biển kéo dài, và liên tục thu hút nhiều khách du lịch. Dù Đà Nẵng có một dòng sông thơ mộng chảy q
ua thành phố, nhưng do chưa có một quy hoạch tổng thể khu vực xung quanh nên thật khó có thể cho rằng khu vực này có sự hòa
hợp. Do vậy dự án sau đây sẽ lập ra một bản quy hoạch tổng thể và định hướng cho việc phát triển khu vực bờ sông Hàn. Điều n
ày sẽ làm cho khu vực bờ sông Hàn trở thành điểm mốc và một địa điểm hấp dẫn du khách.

DaNang can be divided in to east side & west side of Han river. “DaNang the White Sandt Beach” is one of the resorts which was formed recentl
y with the development of coast, and is continually increasing is visitors. Although DaNang has a charming River passing though the city, due to
the absents of the masterplan the surrounding are hard to say it is united. So the following project is to establish a master plan and guide-lines f
or Han river front development. This will make Han-river front a landmark and an attractive place for the people.

1.3 HÌNH ẢNH THÀNH PHỐ
1.3 IMAGE OF CITY

EDGE

PATH

Xét về mặt hình thái, hình ảnh một thành phố có thể được nhận thức bởi năm yếu tố, bao gồm Đường/Ranh giới/Vùng/Giao điểm/
Điểm nhấn. Hình ảnh thành phố được hình thành khi các yếu tố này tương hợp với nhau. Để tạo ra hình ảnh thành phố, chúng ta p
hải bắt đầu phân tích các yếu tố trên trong thành phố.

The City Image can be physically divided into five elements, Path / Edges / Districts / Nodes /Landmarks. It is able to form the City image when t
hese elements interact multiply. To make the image of the city we have to start from analyzing the elements in the city.

DISTRICT

NODE

LANDMARK

1.3 HÌNH ẢNH THÀNH PHỐ
1.3 IMAGE OF CITY

Yếu tố "Đường" của sông Hàn được đặt ngay cạnh bờ sông Hàn. Bờ sông Hàn hẹp và dài, và khó tìm thấy những khoảng không g
ian rộng. Thật khó tìm thấy được công năng đặc biệt nào ở các "Giao điểm". Xét về "Điểm nhấn", cầu Rồng và trung tâm hành chín
h thành phố Đà Nẵng tọa lạc ở trung tâm sông Hàn. Theo như các phân tích này, bờ sông Hàn là một hình tuyến tính thiếu các gia
o điểm và không gian. Do đó, chúng tôi đã quyết định cải thiện các yếu tố này để tạo ra hình ảnh về thành phố Đà Nẵng.

The “Path” of Han River is right next to the boundary of Han River. River side of Han River is thin and long and hard to find large spaces. It is har
d to find special programs at the “Nodes”. As for “landmarks”, Dragon Bridge and Danang City hall is located in the middle of Han River. Accordi
ng to these analysis tools the Riverside of Han River has a linear form with lack of nodes and spaces. So we decided to improve these factors to
make a image of DaNang City.

2.0

THE WATERFRONT VISION

SÔNG HÀN NĂNG ĐỘNG

DYNAMIC HAN RIVER

Trong thành phố, một Khu vực ven sông thường được hình dung được đặt ở cuối thành phố tạo ra một ranh giới vật lý. Do đó, một Khu vực ven sông là nơi mọi người có thể ra khỏi th
ành phố đông đúc và tận hưởng giây phút nghỉ ngơi với thiên nhiên. Các yếu tố thiên nhiên biến bờ sông thành một địa điểm độc đáo và thu hút. Xét đến sự hòa hợp với môi trường xu
ng quanh, các yếu tố như công trình kiến trúc, cầu, đường, không gian xanh, biển báo, đèn, thắng cảnh, thời tiết cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và kết hợp với nhau để tạo nên một kh
ông gian có điểm nhấn trong thành phố.

In the City, a Waterfront is mostly assumed to be located at the end of the city which makes a physical boundary. So a Waterfront is a place where people can get out of the dense city and get some rest inside
of the nature. The natural elements make the riverside a unique and attractive place. Considering the harmony with the surrounding atmosphere, elements like architectures, bridges, roads, green spaces, sign
s and lights, views, weather should be carefully studied and combined to make a landmark space in the city.

1. BLUE GREEN WATERFRONT
2. PUBLIC WATERFRONT
3. CONNECTED WATERFRONT
4. TOURISM WATERFRONT

2.1 KHU VỰC VEN SÔNG XANH
2.1 BLUE GREEN WATERFRONT

1. Sustainable Approach
2. Water Quality And Storm water
3. Waste
4. Energy And Climate Change

Không gian Nước và Cây xanh có vai trò rất quan trọng trong thành phố. Do thay đổi khí hậu là vấn đề quan trọng trên thế giới, nê
n việc tạo ra một hệ thống Cây xanh- Mặt nước thân thiện với môi trường sinh thái sẽ tạo nên một sự tuần hoàn về nước, rừng và
bầu khí quyển trong lành trong thành phố.

Water and Green spaces has an essential role in the city. As climate change is a crucial issue all around the world, making an eco friendly BlueGreen network which will make a circulation of water, and forest and a healthy city atmosphere.

2.2 KHU VỰC VEN SÔNG CÔNG CỘNG
2.2 PUBLIC WATERFRONT

Nếu nghiên cứu đặc điểm của Bờ sông, thì Bờ sông phải là một khu vực công cộng. Vì con sông không phải là sở hữu của cá nhâ
n, nên bờ sông cũng tương tự như vậy. Do đó, với vai trò là tài sản công cộng, người dân nên được tạo điều kiện tiếp cận bờ sông
và nên có các công trình tiện ích phù hợp với từng đặc điểm văn hóa. Các khu vực công cộng có thể giúp hòa hợp không gian xun
g quanh và khiến cho người dân, du khách có được vô số những trải nghiệm khác nhau.

If we study the character of the Waterfront, Waterfront must be a public space. As the river is not able to be owned personally, the riverside shou
ld also be considered in the same context. So as a public resource the riverside should be accessible to everybody and should have facilities wit
h culture and public spaces that can unite atmosphere and make people , tourist experience various events.

1. Culture And Heritage
2. High-quality Urban Design And Architecture
3. People-friendly Public Spaces
4. Public Access To The Water
5. Events And Activation

2.3 KHU VỰC VEN SÔNG LIÊN KẾT
2.3 CONNECTED WATERFRONT

1. Regional Transport Strategy
2. A River Port Crossing
3. City Centre Transport Priorities
4. Ferry Services
5. Infrastructure And Social Connectivity

Sông Hàn có một trục Bắc Nam dài nối 2 bờ Đông và Tây thành phố. Để có được sự cân đối giữa bờ Đông và Tây sông Hàn, thì nên có các
điểm nối mới tạo ra được lưu thông liên tục của thành phố. Với trục chính trên và điểm nối lớn nhỏ tới phía đông tây, thành phố sẽ trở nê
n năng động hơn khi có sự liên kết giữa khối nhà-khối nhà, sông nước-thành phố, lối sống-giải trí.
Han River has a long north-south axis with the city in east and west. Controlling the balance between the east and west side of Han River, there
should be connections which will make continuous flows of the city. Following the strong axis and making big and small connection to the east-w
est will connect block- block, water-city, lifestyle-leisure and will be a motive to change the city more active.

2.4 KHU VỰC VEN SÔNG DU LỊCH
2.4 TOURISM WATERFRONT

1. World Class Waterfront Development
2. Marine And Fishing
3. Cruise
4. Neighborhood Street
5. Tourism Course

Không gian thân thiện với sông nước, cải thiện các khu vực và tạo nên các địa điểm thu hút khách du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương,
cung cấp các khu vực nghỉ dưỡng cho người dân và sẽ đóng vai trò như cửa ngõ vào Đà Nẵng cho khách du lịch.
Water-friendly spaces, improving districts and making tourist attractions will motivate local economy, supply resting spaces for people and will ac
t as a gate of DaNang for who visit the city.

3.0

WATERFRONT CONTEXT

3.1 HÌNH ẢNH SÔNG HÀN
3.1 HAN RIVER IMAGES

Dragon Bridge Surrounding Cityscape

3.1 HÌNH ẢNH SÔNG HÀN
3.1 HAN RIVER IMAGES

Han Bridge Surrounding Cityscape

3.1 HÌNH ẢNH SÔNG HÀN
3.1 HAN RIVER IMAGES

Han River Port Surrounding Cityscape

3.1 HÌNH ẢNH SÔNG HÀN
3.1 HAN RIVER IMAGES

Thuan Phuoc Bridge Surrounding Cityscape

3.2 KẾT CẤU ĐÔ THỊ
3.2 URBAN FABRIC

Việc tìm hiểu dòng lưu chuyển của thành phố có thể giúp phân tích được trục thành phố. Kết cấu đô thị được tổ chức theo một phương th
ẳng đứng dọc theo sông Hàn và một phương ngang kết nối từ Đông sang Tây. Khu vực quận An Hải Bắc, ở phía Đông Bắc có một trục ch
éo tiếp xúc với khu vực ven sông.
By reading the city flow it is able to analyze the city axis. The formal urban structure has a vertical flow following Han-river, and a horizontal flow
connecting the east to the west. Part of An Hai Bac district, in the North-East, has a diagonal axis meeting the water front.

2 AXIS

3.3 ĐƯỜNG BỜ SÔNG
3.3 WATER EDGE

Việc phân tích đường bờ sông hiện tại là cần thiết trước khi quy hoạch một đường bờ sông mới. Đường bờ sông hiện tại là đường đơn
điệu và phẳng. Chúng tôi sẽ đề xuất thay đổi một số phần dựa trên cấu trúc đô thị.
Analyzing the formal water edge was necessary before planning a new water edge. The formal water edge has a simple and flat waterline. We
will suggest parts that must be changed according to the urban structure.

WIDE RIVER

3.4 KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG
3.4 PUBLIC SPACE

Vị trí và độ lớn các khu vực công cộng nên được xem xét. Mỗi không gian công cộng nên có liên hệ với nhau. Hiện tại thì các khu vực công
cộng này vẫn còn rất nhỏ. Do vậy chúng tôi đề xuất đưa thêm một số công năng vào một số phần trong khu vực này.
Public spaces location and sizes should be analyzed. Each public space should have relation In the current situation the public spaces are too s
mall. So we suggest that some parts should be arranged for programs to be inserted.

5%

3.5 GIAO THÔNG
3.5 CIRCULATION

Về cấu trúc giao thông, chúng tôi sẽ xem xét đường dành cho người đi bộ và xe đạp và sẽ quy hoạch một đường bờ sông mới. Các làn đư
ờng hiện tại dành cho ô tô và xe máy sẽ được giữ nguyên và bổ sung những làn đường mới dành cho xe đạp và người đi bộ để tạo một h
ệ thống giao thông đường đi bộ thân thiện với môi trường sông nước.
Formal traffic. Pedestrian and bike will be analyzed and new water path will be planned. Formal lanes for car and motorcycles will be maintained
and new bike roads and pedestrian lanes will be inserted which will make the water-friendly pedestrian network.

4+2

3.6 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
3.6 DEVELOPMENT PLAN

Chúng tôi sẽ xem xét đến cả những dự án được phê duyệt và các dự án vẫn đang nằm trong kế hoạch. Do vậy, khu vực ven sông mới sẽ
cố gắng duy trì kế hoạch phát triển chính nhưng khu vực ven sông sẽ mang tính công cộng và thân thiện môi trường sinh thái hơn.
Projects that are approved and projects that are in plan will be respected. So the new waterfront will try to keep the main develop plan but make
a more public and eco-friendly waterfront.

MAINTAIN

3.7 CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH
3.7 FACILITIES

Bằng việc phân tích các công trình tiện ích xung quanh khu vực ven sông, mỗi Khu vực sẽ có các đặc trưng các nhau. Các địa điểm văn hóa
, thương mại, nhà ở cùng với điểm đặc trưng ở mỗi khu vực khác sẽ tạo ra một tác động hỗ trợ.
By analyzing facilities surrounding the waterfront, each Zone will have different characters. Culture, commercial, residential facilities locations an
d the different of each zone will make a synergy effect.

BALANCE

4.0

DESIGN STRATEGIES

4.1 ĐƯỜNG BỜ SÔNG NĂNG ĐỘNG
4.1 DYNAMIC EDGE OF WATER

Chúng tôi đã quyết định tạo ra đường bờ sông năng động hơn khiến cho khu vực không gian ven sông thân thiện với sông nước hơn. Khu
vực ven sông năng động sẽ tạo ra vô số không gian cho các hoạt động khác nhau.
We decided to make the flat edge of water (boundary of the river) more dynamic which will make the water front more water friendly. The dynami
c edge of water will make various spaces for various activities.

4.2 KHÔNG GIAN XANH
4.2 GREEN SPACE

Các giao điểm và không gian mở nằm trên một đường thẳng. Do vậy, khi liên tục tạo thêm những không gian xanh trong hình ảnh thành ph
ố thì đường thẳng đó sẽ chuyển thành một bề mặt. Vì sông Hàn chỉ có 5% là không gian xanh, nên chúng tôi sẽ tăng tỷ lệ không gian thân t
hiện với môi trường sinh thái lên tới 10% và để phù hợp với những thay đổi khí hậu toàn cầu cũng như tạo ra môi trường mặt nước dễ ch
ịu.
The Nodes and open spaces are in a line form. So by continually adding green spaces in the city image the line form has to be changed in to a f
ace form. And Han river only has 5% of green space. We will increase the ratio of eco-friendly spaces up to 10% and respond to global climate c
hanges and make a pleasant waterfront.

4.3 BIỂU TƯỢNG CỦA THÀNH PHỐ
4.3 ICON OF CITY

Cầu Rồng và tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng có thể coi như là điểm nhấn của khu vực này. Chúng tôi đã chỉ ra một số địa điểm có t
hể thành các điểm nhấn tạo nên trục thành phố. Và các điểm nhấn này ngoài độ cao, còn độc đáo và dự kiến sẽ mang đến nhiều trải nghiệ
m đặc biệt.
Dragon Bridge and Danang city hall can be assumed as the landmark of the area. We pointed out a few focal points that can be landmarks that f
orm city axis. And the landmarks won’t be only high but some will be unique spaces that will make special experience.

5.0

MASTER PLAN

5.1 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
5.1 DESIGN CONCEPT

Bước đầu tiên để tạo ra "khu vực ven sông năng động" là thay đổi khu vực ven sông hẹp tuyến tính thành khu vực với nhiều không gian. Vì
lý do này, nên cần cải tạo một số phần và đề xuất nhiều công năng mới.
The first step to make the “dynamic waterfront” was to change the thin linear waterfront to a waterfront with spaces. For this some parts needed
reclamation and new programs were suggested in these places.

DYNAMIC EDGEWATER
1. CÔNG VIÊN / PARK

4. KHU VỰC VEN SÔNG XANH / GREEN WATERFRONT

2. ĐƯỜNG BỜ SÔNG HIỆN TẠI ĐƠN ĐIỆU / EXISTING SIMPLE WATERLINE

3. ĐƯỜNG MẶT NƯỚC NĂNG ĐỘNG / DYNAMIC WATERLINE

5. XƯƠNG SỐNG RỒNG / DRAGON SPINE

5.2 LÕI ĐÔ THỊ
5.2 URBAN CORE

Khu vực ven sông sẽ tập trung vào 4 điểm lõi và 9 điểm phụ. Và các khu vực ven sông tuyến tính sẽ liên kết các điểm lõi này thành một khu
vực tuần hoàn liên tục.
The Waterfront will be focused on 4 main cores and 9 sub-cores. And linear waterfronts will connect these cores which will make the area contin
ual.
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Sub-core
Main core

5.3 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
5.3 LANDUSE PLAN

SUN TERRACE

TRAN THI LY BRIDGE

LANDMARK

GARDEN BRIDGE

24

LANDMARK

15

SUN PLAZA

DRAGON BRIDGE

DYNAMIC PARK ZONE

SPRING GARDEN

12

SAND BEACH

COMMUNITY CORRIDOR

TOURIST ATTRACTION

CENTRAL PARK ZONE

OUTDOOR SWIMMING POOL

SCULPTURE SQUARE

10

HAN RIVER BRIDGE

CENTRAL SKY PARK

CULTURE CENTER

DYNAMIC HILL

PEDESTRIAN BRIDGE

ARTIFICIAL FOREST ISLAND (PARK & OUTDOOR THEATER)

N

LANDMARK(OBSERVATORY)

GATE PARK ZONE

WAVE PARK / WAVE PORT

RESTAURANT

DRAGON SPINE

BANQUET HALL

FLOATING ISLAND (BANQUET HALL)

LANDMARK

THUAN PHUOC BRIDGE

CRUISE COURSE

5.4 MẶT BẰNG XÂY DỰNG
5.4 SITE PLAN

ECOLOGY PARK ZONE
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27
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6.0

DEVELOPMENT ZONING PLAN

6.1 QUY HOẠCH PHÂN KHU PHÁT TRIỂN
6.1 DEVELOPMENT ZONING PLAN

Chúng tôi đã chia khu vực này thành bốn phần dựa theo mối liên hệ với môi trường xung quanh và ranh giới vật lý.
We divided the area into 4 zones, according to the relationship with the sounding and physical boundary.

4 ZONES

C
CENTRAL PARK ZONE

D
GATE PARK ZONE

B
DYNAMIC PARK ZONE

A
ECOLOGY PARK ZONE

ECOLOGICAL PARK _ZONE_A

A1

1 . Sand Beach

2. Park

N

6.2 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A1
6.2 SITE PLAN_ZONE_A1

3 . Outdoor Swimming Pool

4 . Spring Garden

Những khu vực phía sau bến cảng chủ yếu được quy hoạch xây dựng khu dân cư. Dự kiến sẽ có nhiều khách du lịch đến nơi này, một kh
ông gian xanh rộng lớn sẽ được quy hoạch xung quanh cầu Trần Thị Lý. Và nối liền với khư vực xanh A1 và A2 này sẽ có nhiều không gian
xanh được quy hoạch. Phía trước khu vực A1 sẽ có một vòi nước cao hình rồng và một khu vườn mùa xuân được đặt tại những khu vực
này và đồng thời cũng được nối liền với khu vực B1.
Blocks behind the waterfront are mostly plan for residence. As a lot of visitors will be expected to visit the area, a massive green area will be pla
nned around Tran Thi Ly Bridge. And linked to this green area Zone A1 and A2 will have plenty of green space planned. At the front of A1 area th
e water line will have a shape of a dragons tall and a spring garden will be placed at the these parts and at the same time will have connection w
ith B1.

5 . Forest

6 . Pier

6.2 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A1
6.2 BUILDING GUIDELINE ZONE_A1

Khu nhà ở ở phía trước có 4 tầng kinh doanh thương mại và chiều rộng và cao của khối tầng phía trên sẽ được kiểm soát sao cho tòa nhà
này không cản trở tầm nhìn ra sông.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

6.3 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A1

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION

The residential placed at the front will have 4 stories of commercial floors and widths depth ratio of the mass of the upper floors should be contro
lled so as the building will not block the river view.

Depth of high-rise building : A < B

A

A-A

A’

Max floor for Podium : 4F
4F
A

B

6.2 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A1
WEST RIVER ELEVATION

TRAN THI LY BRIDGE

ZONE_A1

DRAGON
BRIDGE

ZONE_B1

HAN BRIDGE

ZONE_C1

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_D1

THUAN PHUOC
BRIDGE

A2

1 . Pier

Khu vực A2, A1 có nhiều điểm nhấn và khu dân cư thấp tầng với đường bờ sông phẳng và đơn điệu. Để khiến nơi này hấp dẫn và thu hút
nhiều khách du lịch hơn, cần nhiều khu vực công cộng lớn hơn và biện pháp được đặt ra để cho phép nhiều người vào các khu này hơn.
Gần bến cảng, các công trình tiện ích thấp tầng được xây dựng cùng với một quảng trường gắn liền với con sông.
A2 Zone, A1 Zone has landmarks and low-rise residential with flat and simple water lines. To make the place more active and accept more visito
rs, more public spaces were needed to be larger and steps were placed to accept more people in the public spaces. Next to the dock, low-rise c
ommercial facilities where placed with a square which has relationship with the river.

N

6.3 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A2
6.3 SITE PLAN_ZONE_A2

2 . Step

3. Sun Plaza

4. Forest

5. Garden Bridge

6.3 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_A2
6.3 BUILDING GUIDELINE_ZONE_A2

Một quảng trường với rất nhiều sự kiện diễn ra sẽ được đặt ở trung tâm của các công trình tiện ích thương mại.
In the center of commercial facilities , a square will be placed where various events will be open.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION
A-A’

A

A’

Arcade

Han River
Road

Sun Plaza

Bike road (3m) + Pedestrian (3m) + Green & Tree(2m)

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA ĐÔNG SÔNG HÀN
EAST RIVER ELEVATION

THUAN PHUOC BRID
GE

ZONE_D2

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_C2

HAN BRID
GE

ZONE_B2

DRAGON
BRIDGE

ZONE_A2

TRAN THI LY BRI
DGE

DYNAMIC PARK_ZONE_B

B1

Trong khu vực B1, dù khu vực này có nhiều công trình tiện ích và một điểm thu hút khách du lịch như Cầu Rồng, nhưng khu vực trước hồ t
rước đây chỉ là một lối đi thẳng. Do vậy chúng tôi đề xuất xây dựng một hồ bơi mới ngoài trời. Với Cầu rồng và những không gian xanh c
ùng với những bãi biển nhân tạo thì khu vực này sẽ là có một điểm thu hút độc đáo
In B1 Zone although this area has a lot of facilities and a tourist attraction like dragon bridge,the water front was formally a linear path. So we su
ggest a new outdoor swimming pool. With the Dragon Bridge and Blue-Green spaces with artificial beaches this area will have a unique charact
er.

N

6.4 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_B1
6.4 SITE PLAN_ZONE_B1

1 . Sculpture Square

2 . Deck

3 . Diving & Outdoor Swimming Pool

4. Sand Beach

6.4 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_B1
6.4 BUILDING GUIDELINE_ZONE_B1

Sẽ có những công trình thương mại tiện ích cao cấp trong những tòa nhà phía sau, và vẫn duy trì những đặc điểm trong quy hoạch trước đ
ó. Độ cao sẽ là từ 15 đến 20 tầng.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION

There are high-end class commercial facilities in the blocks in the back. And will maintain the character of the formal plan. The height will be ove
r 15 floors and under 20 floors.

A

A-A’
A’

Han River

Deck

Outdoor Swimming Pool

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA TÂY SÔNG HÀN
WEST RIVER ELEVATION

TRAN THI LY BRIDGE

ZONE_A1

DRAGON
BRIDGE

ZONE_B1

HAN BRIDGE

ZONE_C1

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_D1

THUAN PHUOC
BRIDGE

B2

1 . Tourism Attraction

Quán cafe và những công trình tiện ích nhỏ sẽ được quy hoạch để liên kết với các công trình tiện ích trước đó đã có trong khu vực B2. Và
địa điểm thu hút khách du lịch được đặt ở cuối khu vực B2 để liên kết với các công trình tiện ích thương mại trước đó đã có trong khu vực
B2. Do vây, chúng tôi hi vọng rằng khu vực B2 sẽ có một số quán cafe và một số công trình tiện ích ngoài trời, điều này sẽ khiến cho khu v
ực này nổi bật về ban đêm ở Đà Nẵng.
With having interaction with formal facilities in B2 Zone, café and small commercial facilities will be placed. And a tourist attraction area is placed
at the end of B2 Zone making connection with the formal commercial facilities. So we are expecting that B2 Zone will have some outdoor café a
nd commercial facilities which will make this area the brightest area in the night of DaNang.

N

6.5 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_B2
6.5 SITE PLAN_ZONE_B2

2 . Block Style Apartment

3 . Waterfront

4 . Restaurant

6.5 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_B2
6.5 BUILDING GUIDELINE_ZONE_B2

Cũng giống như tòa nhà ở bờ sông, những tòa nhà phía sau sẽ là nhà ở với khu vực thương mại ở những tầng bên dưới (dưới tầng 3). K
hông gian này sẽ tạo ra một hành lang cộng đồng.
So as like the building at the riverside the blocks behind will be residential buildings with commercial in the lower floors(under third floor). The at
mosphere will make a community corridor.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION
A-A’
A

Community corridor

Community corridor

A’

Terrace
Arcade
Han River
Café Street

Community corridor

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA ĐÔNG SÔNG HÀN
EAST RIVER ELEVATION

THUAN PHUOC BRID
GE

ZONE_D2

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_C2

HAN BRID
GE

ZONE_B2

DRAGON
BRIDGE

ZONE_A2

TRAN THI LY BRI
DGE

CULTURAL PARK_ZONE_C

C1

1. Memory Rounge

Khu vực C1 có các công trình tiện ích văn hóa và hành chính. Và ở phía trước là không gian đón khách du thuyền được quy hoạch nối liền s
ông Hàn. Do vậy, sau khi phân tích dòng chảy 0,5 km chúng tôi có đề xuất một Wave Park. Chi tiết cụ thể sẽ được đề cập trong chương 8.
C1 Zone has culture and administration facilities. And at the front a cruise welcoming space is planed which will make connection with Han Rive
r. So by analyzing the flow of 0.5km we suggest a Wave Park. Details will be shown at chapter 8

N

6.6 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_C1
6.6 SITE PLAN_ZONE_C1

2. Pier

3 . Wave Park / Wave Port

4 . Park Land

5 . Service and Tourism Land

6 . Land for Welcoming Cruise Guest

6.6 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_C1
6.6 BUILDING GUIDELINE_ZONE_C1

Khu vực phía sau có nhiều khách sạn và các công trình tiện ích hành chính. Để giữ cho tòa nhà trung tâm là một điểm nhấn trong khu vực n
ày thì chúng tôi đề xuất một độ cao giới hạn là "dưới 20 tầng".
The behind block are filled with hotels and administration facilities. To keep the city hall as a landmark in the area, we suggest a limit height of “l
ower than 20 floors”

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION
A-A’

B

A

B’

A’

Urban

Entrance Park

Hill Park

Boating Activity
Port Activity

Welcome Plaza

Ball Park

Activity Park

Event Play Park

Hill Park

fountain Park

Hill Park

Hill Park

Han River
Pedestrians

Paving Road

Bike Pedestrians

Green Park

Bike

Road

Ball Park

Walk Way

B-B’

Han River
Urban

Road

Paving Road

Fountain

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA TÂY SÔNG HÀN
WEST RIVER ELEVATION

TRAN THI LY BRIDGE

ZONE_A1

DRAGON
BRIDGE

ZONE_B1

HAN BRIDGE

ZONE_C1

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_D1

THUAN PHUOC
BRIDGE

Khu vực C2 được đặt ở giữa sông Hàn và có không gian công cộng rộng nhất. Vì vậy, chúng tôi đề xuất mở một Công Viên Trung Tâm gồ
m những khối nhà phía sau. Điều này sẽ giảm đi vấn đề ít không gian xanh, ít không gian công cộng trong khu vực bờ sông, và có thể tiếp đ
ón được nhiều khách du lịch trong mùa lễ hội.
C2 Zone is located in the center of Han river waterfront and has the widest public space. So we suggest making a Central Sky Park which includ
es in blocks behind. It will reduce the low-green, low-public space problem in the riverside, and could accept massive people for festivals.
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6.7 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_C2
6.7 SITE PLAN_ZONE_C2
C2

1 . Dynamic Hill

2 . Central Sky Park

3. Culture Center

6.7 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_C2
6.7 BUILDING GUIDELINE_ZONE_C2

Khu nhà ở cao tầng sẽ được đặt ở xung quanh Công Viên Trung tâm để quy hoạch một khu nhà ở cao cấp.
High-rise residential will be placed around the Central park as to plan a High-end residence.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION
2. High-rise residence

1. Culture Center

B

B’

A-A’

Han River
Central Park

B-B’

10F

Arcade
Han River
Road Bike

3. Central Sky Park

Dynamic Hill

4. low-rise residence

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA ĐÔNG SÔNG HÀN
EAST RIVER ELEVATION

THUAN PHUOC BRID
GE

ZONE_D2

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_C2

HAN BRID
GE

ZONE_B2

DRAGON
BRIDGE

ZONE_A2

TRAN THI LY BRI
DGE

GATE PARK_ZONE_D

Khu vực D1 gồm có một công viên nước tuyến tính kéo dài. Khu vực thân thiện với môi trường sông nước này sẽ có một phòng tổ chức ti
ệc nổi trên mặt nước dự kiến sẽ là mang đến một hình ảnh đặc biệt ở cửa ngõ sông Hàn.
D1 Zone includes an extended linear waterfront park. This water-friendly area will have a floating banquet hall which will give a special image at
the gate of Han-river.
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6.8 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_D1
6.8 SITEPLAN_ZONE_D1
D1

1 . Floating Island (Banquet Hall)

2 . Dragon Spine Park

3 . Terrace

4. Restaurant

6.8 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_D1
6.8 BUILDING GUIDELINE_ZONE_D1

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

Cuối hướng Tây Bắc sẽ có một điểm nhấn đặt ở một phần của ngõ sông Hàn.
At the end of North-West, there will be a landmark placed to be a part of the gate of Han river

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION
Han River
A-A’
16F

5F

A

Depth of high-rise building

PODIUM

A<B

4F
Han River

B

Land Mark

Road

Bike

Floating Island

Urban

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA TÂY SÔNG HÀN
WEST RIVER ELEVATION

TRAN THI LY BRIDGE

ZONE_A1

DRAGON
BRIDGE

ZONE_B1

HAN BRIDGE

ZONE_C1

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_D1

THUAN PHUOC
BRIDGE

Nhà thuyền thấp tầng ở khu vực D2 sẽ được giữ nguyên. Nhưng vì khu vực này cóít không gian cho công chúng nên chúng tôi quyết định t
ạo ra một đảo xanh nhân tạo và khiến cho khu vực này xanh hơn và dễ tiếp cận với công chúng hơn. Hòn đảo nổi đặt ở khu vực D2 sẽ tạ
o nên một hình ảnh đặc biệt cho bờ sông.
The low-rise Boat House at D2 area will be maintained. But as this plan has low public spaces we decided to make an artificial forest island and
make the area more green and public. With the floating island in D1, this will make a special image for the riverside.
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6.9 MẶT BẰNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_D2
6.9 SITE PLAN_ZONE_D2
D2

1. Land mark

2. Pier

3 . Outdoor Theater & Forest

4 . Pedestrian Bridge

6.9 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG_KHU VỰC_D2
6.9 BUILDING GUIDELINE_ZONE_D2

Khu vực thấp và trung tầng sẽ được quy hoạch trong khu vực này và cuối khu vực đông bắc là một điểm nhấn cao tầng gồm có đài quan s
át, trung tâm văn hóa và khách sạn.

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG

MẶT CẮT KHU ĐẤT

BUILDING GUIDELINE

SITE SECTION

Low and middle rise development will be planned in the area, and at the north-east end a high-rise landmark including observatory, culture, and
hotel will be placed.

A-A’
Office
20F

Observatory
2F

20F

Hotel
30F

Han River

Commercial
3-5F
Artificial Forest Island

MẶT ĐỨNG BỜ PHÍA ĐÔNG SÔNG HÀN
EAST RIVER ELEVATION

THUAN PHUOC BRID
GE

ZONE_D2

PEDESTRIAN
BRIDGE

ZONE_C2

HAN BRID
GE

ZONE_B2

DRAGON
BRIDGE

ZONE_A2

TRAN THI LY BRI
DGE

7.0

WATERFRONT COMPONENTS

7.1 CẢNH QUAN
7.1 LANDSCAPE

Quanh sông Hàn, không gian xanh gian chỉ chiếm dưới 5%. Để tạo ra khu vực ven sông bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, chún
g tôi cần tăng con số này lên tới 10%.
Around Han-river the green space area is under 5%. To make a sustainable, eco-friendly water front we increased the green space area up to 1
0%.

10%

7.2 TỔ CHỨC KHÔNG GIAN MẶT NƯỚC
7.2 WATER ORGANIZATION

Đường ranh giới giữa thành phố với khu vực ven sông hiện không mang lại năng lượng cho thành phố. Bằng cách làm cho đường mặt nư
ớc động hơn, không gian được mở rộng sẽ có nhiều công năng và mang đến cho thành phố nhiều khách du lịch, nhiều hoạt động và năng l
ượng.
The flat city boundary line that meets the water is not bringing energy to the city. By changing the waterline dynamically, the widen spaces will b
e filled with various programs and bring visitor , various activities and energy to the city.

DYNAMIC EDGEWATER

7.3 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG / ĐỖ XE
7.3 VEHICLE / PARKING

Việc mở thêm những không gian đỗ xe, dù vẫn duy trì hệ thống giao thông đường bộ trước đây sẽ cải thiện vấn đề đỗ xe có thể xảy ra khi
mở rộng thành phố.
By adding new parking spaces with maintaining the formal road system will improve parking problem which occurs when expanding the city.
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7.4 ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ / XE ĐẠP
7.4 PEDESTRIAN / BIKE PROMENADE

Việc đưa thêm "multi-use path" vào khu vực này, một lối đi dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp sẽ được quy hoạch tạo ra một không gi
an thân thiện với môi trường sinh thái.
By inserting “Multi Use Path’ into the area, an continues pedestrian road and a bike road will be planed which will make the area eco-friendly.

10KM

7.5 GIAO THÔNG THUYỀN / CẢNG SÔNG
7.5 BOAT CIRCULATION / RIVER PORT

Với mối liên kết với các bến cảng du thuyền trước đây, một số không gian được dành thêm cho mở bến cảng dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt đ
ộng giao thông trên sông nước.
Having linkage with formal cruise ports, a few spaces for additional port is plan to activate water transportation
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7.6 CÁC CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH
7.6 FACILITIES

Để tạo nên khu vực ven sông với nhiều tiện ích thương mại, văn hóa và dân cư, thì nên có nhiều mối tương tác qua lại với khu vực ven sông.
In order to make the waterfront various, commercial, culture, residential facilities should have multiple interaction with the waterfront.

7.7 DU LỊCH
7.7 TOURISM PROMENADE

Sẽ có một lối đi bộ dài 2,5 km với nhiều công trình tiện ích được xây dựng và sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho khách du lịch.
There will be a 2.5km circulation path which various facilities will be placed and will give various experiences to the visitors

1 DAY

7.8 ĐIỂM NHẤN
7.8 LANDMARK

Sông Hàn sẽ có một "trục biểu tượng" bắt đầu từ đài quan sát ở phía Bắc và kết thúc ở Vòng quay lớn (Vòng quay mặt trời) ở phía Nam.
Và những tòa tháp cao tầng tạo điểm nhấn sẽ được đặt ở đầu sông Hàn (cạnh cầu Thuận Phước) và điểm cuối (cạnh cầu Trần Thị Lý) s
ẽ đóng vai trò như cửa ngõ vào Sông Hàn.
Han-River will have a “symbolized axis” starting from the observatory at the north and ending at the Big wheel (Sun wheel) at the south. And lan
dmark towers will be located at the starting of Han-river (next to Thuan Phuoc Bridge) and at the end of the site ( next to Tran Thi Ly Bridge) whi
ch will act as a gate of Han River.

3 POINTS

7.9 ĐƯỜNG TRÊN CAO
7.9 SKYLINE

Đường trên cao sẽ được kiểm soát theo 4 điểm, tại nơi mà các cầu tiếp xúc với mặt nước. Nhờ đó, không chỉ đường
bờ sông mà cả đường trên cao đều sẽ năng động hơn.
the sky line will be controlled according to four points where the bridges meet the water. So as not only the waterline w
ill be dynamic but also the skyline will be dynamic.

5 POINTS
Skyline

Waterfont Image

B

A

Skyline A

Skyline B

8.0

PHASING PLAN

8.1 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
8.1 DEVELOPMENT PLAN

Quy hoạch phân kỳ cần được thực hiện, khi cân nhắc các yếu tố tài chính và thời gian để thiết lập hình ảnh thành phố. Dự án sẽ được tiế
n hành cùng với việc xây dựng những tòa nhà phía sau thành phố. Nhờ đó, dự án sẽ dần thu được nhiều lợi ích.
Considering the financial affairs and time for the image to be settled phasing plan must be scheduled. The project must be in progress with maki
ng relationship with the block behind and city. By that, the project will gradually make benefits.

Long-term Plan council's 5-10 year plan and budget

8.2 GIAI ĐOẠN_01
8.2 PHASE_01

Ở giai đoạn 1, cảng sông và công viên Trung Tâm ở khu vực C sẽ được mở rộng và tạo thành điểm lõi của sông Hàn.
In Phase 1 river port and central sky park in zone C will be developed and make the core of Han river.
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Step 1_ Central Park Zone
8. DYNAMIC HILL
9. CULTURE CENTER
10. CENTRAL SKY PARK
11. WAVE PARK / WAVE PORT

8.3 GIAI ĐOẠN_02
8.3 PHASE_02

Ở giai đoạn 2, khu vực A và B công viên nước sẽ được mở rộng và liên kết với khu vực D.
In phase 2 zone A and Zone b water park will be developed and make connection with Zone D.

16

20

21

13
22
10

17

14
15

18

11
19

25

Step 2_ Dynamic Park Zone

Step 2_Ecology Park Zone

13. TOURIST ATTRACTION

17. DRAGON BRIDGE

14. SCULPTURE SQUARE

18. SAND BEACH

15. OUTDOOR SWIMMING POOL

19. SPRING GARDEN

16. COMMUNITY CORRIDOR

20. SUN PLAZA
21. SUN TERRACE
22. GARDEN BRIDGE
23. LANDMARK
24. LANDMARK

8.4 GIAI ĐOẠN_03
8.4 PHASE_03

Ở giai đoạn cuối cùng, khu vực D và phần phía Bắc bờ sông sẽ được hoàn thiện.
At the last phase Zone D and the north part of the riverside will be finished.
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Step 3_ GATE PARK ZONE
1. LANDMARK(OBSERVATORY)
2. LANDMARK
4. FLOATING ISLAND
(BANQUET HALL)
5. DRAGON SPINE
6. ARTIFICIAL FOREST ISLAND
(PARK & OUTDOOR THEATER)
27. RESTAURANT
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