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Dự án về Sự an toàn của ODOT:
US26 (Đại lộ Powell) giữa Đường SE 20th
và Đường SE 34th Avenues
Tổng quan Dự án
Mục đích của dự án này nhằm tăng cường độ an toàn dành cho khách bộ hành, người đi xe đạp, những khách chuyển trạm
và những người đi xe gắn máy tại đoạn đường nhộn nhịp trên Đại lộ Southeast Powell Boulevard (US26) giữa Đường
Southeast 20th và Đường 34th Avenues. Khu vực này trên Đại lộ Powell Boulevard (US26) phục vụ cho từ 34,600 đến
38,500 xe hơi và xe tải mỗi ngày bên cạnh hàng ngàn người đi xe đạp, khách chuyển trạm và khách bộ hành. Mọi người sử
dụng lối đi này để đi đến trường học, công viên, các cơ quan công ích, nhà hàng và khu mua sắm. Đoạn đường trên Đại lộ
Powell Boulevard (US26) này cũng được các hành khách đi tàu xe sử dụng xe hơi hoặc xe buýt để đi qua khu vực này đến
sở làm ở những khu vực khác trong thành phố và dùng các xe tải để vận chuyển hàng cho các doanh nghiệp.
Tại sao ODOT thực hiện dự án này?
Một phần trong mục tiêu của Bộ Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang Oregon (Oregon Department of Transportation, viết tắt
là ODOT) nhằm để mang đến một hệ thống vận chuyển hiệu quả và an toàn. Đoạn đường nhộn nhịp trên Đại lộ Powell
Boulevard (US26) này có một lịch sử về những sự cố liên quan đến sự an toàn và có riêng một Ngân sách Dành cho Sự an
toàn mới mức tiên cao trong hệ thống của tiểu bang. Đoạn đường này có tỷ lệ các vụ đụng độ ở phía sau đuôi xe và khi
chuyển làn đường cao từ những người lái xe mô-tô, người đi xe đạp và khách bộ hành. Những nguyên nhân dẫn đến các vụ
va chạm này bao gồm tầm nhìn hạn chế từ người đi xe mô-tô và khách bộ hành, góc nhìn giới hạn, thường xuyên có những
đoạn rẽ trái và đường cắt ngang gần nhau.
Các Thành Phần Trong Dự Án
Dự án này được kỳ vọng mang đến sự an toàn bằng cách giảm các vụ va chạm nghiêm trọng trong khu vực tiến hành dự án
trong lúc vẫn giảm thiểu những tác động đến việc đi lại của các khu phố và những doanh nghiệp tại địa phương. Việc thi
công dự định sẽ được tiến hành vào Mùa đông năm 2017.
Các Thành Phần Trong Dự Án Này Bao Gồm:
x Ba tín hiệu giao thông dành cho khách bộ hành được cải thiện (Đèn Tín Hiệu Giao Thông Nhấp Nháy Nhanh,
Rectangular Rapid Flash Beacons, viết tắt là “RRFBs”) sẽ được lắp đạt trên Đại lộ Powell Blvd. tại Đường SE 24th, 31st
và Đường 34th để cảnh báo cho các tài xế khi có khách bộ hành đi sang đường.
x Lối rẽ dành cho người đi xe đạp và khách bộ hành an toàn hơn bao gồm vạch kẻ dễ dàng nhìn thấy và các đảo trung tâm.
x Một khu vực đứng chờ mới, rộng hơn dành cho khách bộ hành ở góc đường hướng Đông Nam giữa Đường 26th Avenue
và Đại lộ Powell Boulevard kế bên Trường Trung Học Cleveland để mang đến nhiều không gian hơn cho các em học
sinh chờ băng sang Đại lộ Powell Boulevard.
x Tấm chắn mới dành cho tài xế xe tải tại góc đường hướng Đông Nam giữa Đường 26th Avenue và Đại lộ Powell
Boulevard nhằm tăng tính an toàn qua việc cho phép các phương tiện cỡ lớn quay đầu xe mà không phải đi vào khu vực
dành cho khách bộ hành hoặc lấn vào làn đường xe khác.
x Các đèn tín hiệu giao thông mới tại các giao lộ (SE 21st, 26th, 33rd) với các tính năng an toàn được cải tiến, bao gồm
đèn và trụ đèn tín hiệu kích thước lớn hơn và dễ quan sát hơn, cũng như các đèn hiệu đếm ngược thời gian và loại có âm
thanh dành cho khách bộ hành.
Lịch Trình Của Dự Án *
x Dẹp bỏ và tỉa các hàng cây để tăng tầm nhìn.
x Cải tiến đèn đường.
x Mùa hè 2015 - Giai đoạn thiết kế sơ bộ
x Các đèn tín hiệu cưỡng chế cho an toàn công cộng (không phải các
x Mùa hè 2015 - Ngày thông tin cộng đồng
hộp ra-đa chụp hình).
(Public open house)
x Tăng cường tầm nhìn cho người đi xe đạp, khách bộ hành và người
x Mùa hè 2017 -Giai đoạn thiết kế sau cùng
đi xe mô-tô.
x Mùa đông 2017 đến Mùa thu 2018x Các cái tiến dành cho lối vào vỉa hè theo Đạo luật ADA và sửa chữa
Giai đoạn thi công
một số đoạn vỉa hè.
* Các thông tin ngày tháng có thể sẽ thay đổi.
x Các bảng hiệu giao thông được cải tiến và bảng tên đường trực

quan hơn.

Thông tin Liên hệ đến Dự án
Dee Hidalgo
Nhân viên Phụ trách Cộng đồng từ ODOT
503-731-8237
Dee.Hidalgo@odot.state.or.us

Nate Scott
Quản lý Dự án ODOT
503-731-3437
Nate.S.Scott@odot.state.or.us

www.PowellBlvdSafety.org
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Dự án về Sự an toàn trên Đại lộ Powell Boulevard:
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