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FFeeddeerraall  AAiidd  UUrrbbaann  BBoouunnddaarriieess  AAnndd  
FFuunnccttiioonnaall  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  

FFrreeqquueennttllyy  AAsskkeedd  QQuueessttiioonnss  
 

UUppddaatteedd  DDeecceemmbbeerr  22001133  wwiitthh  iinnppuutt  ffrroomm  FFHHWWAA  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  aanndd  FFHHWWAA  OOrreeggoonn  
DDiivviissiioonn  

 
 
 
11..  QQuueessttiioonn::  
WWhhaatt  ddeetteerrmmiinneess  uurrbbaann//rruurraall  ffoorr  ffeeddeerraallllyy  ffuunnddeedd  pprroojjeeccttss??  MMPPOO  ppllaannnniinngg  
bboouunnddaarryy,,  UUrrbbaann  GGrroowwtthh  BBoouunnddaarryy  ((UUGGBB))  oorr  FFeeddeerraall--AAiidd  UUrrbbaann  BBoouunnddaarryy  
((FFAAUUBB))??    
 
AAnnsswweerr::    
TThhee  FFeeddeerraall--AAiidd  UUrrbbaann  BBoouunnddaarryy..    RRooaaddwwaayyss  iinnssiiddee  tthhee  FFAAUUBB  hhaavvee  uurrbbaann  
ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  wwhhiillee  tthhoossee  oouuttssiiddee  tthhee  FFAAUUBB  hhaavvee  rruurraall  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss..    
  
  
22..  QQuueessttiioonn::  
IItt  iiss  oouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt  tthhee  FFeeddeerraall  FFuunnccttiioonnaall  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  uusseedd  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  oonn  ffeeddeerraallllyy--ffuunnddeedd  pprroojjeeccttss  eevveenn  iiff  tthhee  llooccaall  
ccoommmmuunniittyy  ccaallllss  tthhee  rrooaadd  ssoommeetthhiinngg  eellssee  iinn  tthheeiirr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSyysstteemm  PPllaann  ((TTSSPP))..    
IIss  tthhiiss  ccoorrrreecctt??  
  
AAnnsswweerr::  
YYeess,,  hhoowweevveerr  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  iiss  tthhaatt  ccoonnssiisstteennccyy  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ffuunnccttiioonnss  
ooff  rrooaaddwwaayyss  sshhoowwnn  iinn  llooccaall  TTSSPPss  aanndd  tthhee  aapppprroovveedd  ffeeddeerraall  ffuunnccttiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss..    IIff  
tthhee  ddeessiirreedd  ffuunnccttiioonn  cchhaannggeess  iinn  tthhee  TTSSPP,,  OODDOOTT  aanndd  FFHHWWAA  sshhoouulldd  bbee  aasskkeedd  ttoo  aapppprroovvee  
ccoorrrreessppoonnddiinngg  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  ffeeddeerraall  ffuunnccttiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  TTSSPP  uuppddaattee..    
KKeeeeppiinngg  tthhee  ttwwoo  ccoonnssiisstteenntt  wwiillll  hheellpp  rreedduuccee  ccoonnfflliiccttss  iinn  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  
ffoorr  ffeeddeerraall--aaiidd  pprroojjeeccttss..    
  
  
33..  QQuueessttiioonn::  
IIff  aa  ffeeddeerraallllyy  ffuunnddeedd  pprroojjeecctt  iiss  iinnssiiddee  tthhee  MMeettrrooppoolliittaann  PPllaannnniinngg  OOrrggaanniizzaattiioonn  
bboouunnddaarryy  bbuutt  oouuttssiiddee  UUrrbbaann  GGrroowwtthh  BBoouunnddaarryy  aanndd//oorr  tthhee  FFeeddeerraall--AAiidd  UUrrbbaann  
BBoouunnddaarryy,,    ddoo  uurrbbaann  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  aappppllyy  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  oorr  ccaann  rruurraall  ddeessiiggnn  
ssttaannddaarrddss  bbee  uusseedd??  
  
AAnnsswweerr::    
UUrrbbaann  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  ttyyppiiccaallllyy  aappppllyy  iinnssiiddee  tthhee  FFAAUUBB..    CCoonnvveerrsseellyy,,  rruurraall  
ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  ttyyppiiccaallllyy  aappppllyy  oouuttssiiddee..    HHoowweevveerr,,  FFHHWWAA,,  OODDOOTT  aanndd//oorr  llooccaall  aaggeennccyy  
ssttaaffff,,  aass  aapppprroopprriiaattee  wwoouulldd  ddeecciiddee  tthhee  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  uusseedd  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss..  
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44..  QQuueessttiioonn::  
AArree  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aallll  FFeeddeerraall--aaiidd  pprroojjeeccttss??  
  
AAnnsswweerr::  
YYeess  
AAAASSHHTTOO  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  ((oorr  ggrreeaatteerr))  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  uusseedd  oonn  aallll  FFeeddeerraall--aaiidd  
pprroojjeeccttss..  
 
 
55..  QQuueessttiioonn::  
AArree  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  rriiggiidd?? 
 
AAnnsswweerr::  
NNoo..  CCaassee--bbyy--ccaassee  ddeessiiggnn  eexxcceeppttiioonnss  aarree  aalllloowweedd  oonn  aallll  pprroojjeeccttss  iiff  pprrooppeerrllyy  jjuussttiiffiieedd  aanndd  
ddooccuummeenntteedd..  

  
 
66..  QQuueessttiioonn::  
HHooww  iiss  tthhee  FFAAUUBB  bboouunnddaarryy  ddeetteerrmmiinneedd??  
  
AAnnsswweerr::  
CCeennssuuss  ddaattaa  ddeetteerrmmiinneess  wwhheenn  aann  aarreeaa’’ss  ppooppuullaattiioonn  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  qquuaalliiffyy  aass  ““uurrbbaann””..  
TThhee  cceennssuuss  ddeeffiinneedd  bboouunnddaarriieess  ccaann  bbee  ““ssmmooootthheedd””  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  llooccaall  ccoonnddiittiioonnss  ssuucchh  
aass  tthhee  UUGGBB,,  tteerrrraaiinn,,  aanndd  ssppeecciiaall  ttrraaffffiicc  ggeenneerraattoorrss..  BBoouunnddaarryy  llooccaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  
sseelleecctteedd  ttoo  iinncclluuddee  llooggiiccaall  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoonnttrrooll  ppooiinnttss  ssuucchh  aass  iinntteerrcchhaannggeess  aanndd  mmaajjoorr  
ccrroossss  rrooaaddss..    AAllssoo,,  bboouunnddaarriieess  sshhoouulldd  iinncclluuddee  aaiirrppoorrttss  aanndd  sseeaappoorrttss  iiff  tthheeyy  lliiee  wwiitthhiinn  aa  
rreeaassoonnaabbllee  ddiissttaannccee  ooff  tthhee  CCeennssuuss  bboouunnddaarryy..  FFAAUUBBss  mmuusstt  iinncclluuddee  tthhee  eennttiirree  aarreeaa  ddeeffiinneedd  
bbyy  tthhee  cceennssuuss..    
PPlleeaassee  sseeee  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  mmaakkiinngg  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  tthhee  FFAAUUBB  aanndd  
iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  ffuunnddiinngg  oonn  FFHHWWAA’’ss  CCeennssuuss  IIssssuueess  FFAAQQ::  
hhttttppss::////wwwwww..ffhhwwaa..ddoott..ggoovv//ppllaannnniinngg//cceennssuuss__iissssuueess//uurrbbaanniizzeedd__aarreeaass__aanndd__mmppoo__ttmmaa//ffaaqq//  
  
  
77..  QQuueessttiioonn::  
CCaann  ttwwoo  aaddjjaacceenntt  rruurraall  aarreeaass  mmeerrggee  tthheeiirr  bboouunnddaarriieess  aanndd  bbeeccoommee  aa  ssmmaallll  uurrbbaann  
aarreeaa  iiff  tthheeiirr  ccoommbbiinneedd  ppooppuullaattiioonn  iiss  55,,000000  oorr  ggrreeaatteerr??  
  
AAnnsswweerr::  
NNoo..    OOnnllyy  CCeennssuuss  ddaattaa  ddeetteerrmmiinneess  wwhheenn  aann  aarreeaa’’ss  ppooppuullaattiioonn  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  qquuaalliiffyy  aass  
““uurrbbaann””..  TThhee  lliissttiinngg  ooff  OOrreeggoonn’’ss  22001100  CCeennssuuss  ddeeffiinneedd  uurrbbaann  aarreeaass  ccaann  bbee  ffoouunndd  hheerree::  
hhttttppss::////wwwwww..oorreeggoonn..ggoovv//OODDOOTT//DDAATTAA//ddooccuummeennttss//ffaauubb__lliisstt..ppddff  
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88..  QQuueessttiioonn::  
DDooeess  FFuunnccttiioonnaall  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  aaffffeecctt  ffeeddeerraall  ffuunnddiinngg  oonn  iinnddiivviidduuaall  rrooaaddss??  
  
AAnnsswweerr::  
MMoosstt  FFHHWWAA  ffuunnddss  ccaann  bbee  uusseedd  oonn  aannyy  ffuunnccttiioonnaallllyy  ccllaassssiiffiieedd  rrooaaddwwaayy  eexxcceepptt  ““llooccaall  
rrooaaddss””  aanndd  ““rruurraall  mmiinnoorr  ccoolllleeccttoorrss””..  
FFCC  ddeeffiinneess  wwhhiicchh  rrooaaddwwaayyss  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  FFHHWWAA’’ss  EEmmeerrggeennccyy  RReelliieeff  PPrrooggrraamm  
vvss..  FFEEMMAA  aassssiissttaannccee..  
FFHHWWAA’’ss  bbrriiddggee  pprrooggrraamm  ccoovveerrss  bbrriiddggee  rreeppllaacceemmeenntt  oorr  rreehhaabbiilliittaattiioonn  oonn  aannyy  
ffuunnccttiioonnaallllyy  ccllaassssiiffiieedd  ppuubblliicc  rrooaaddwwaayy..  
FFuunnccttiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ppllaayyeedd  aa  kkeeyy  rroollee  iinn  ddeeffiinniinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  
wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  uupp  pprriimmaarriillyy  ooff  ““pprriinncciippaall  aarrtteerriiaall””  rroouutteess..  
  
  
99..  QQuueessttiioonn::  
DDooeess  tthhiiss  ffuunnccttiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ssyysstteemm  ccoovveerr  oonnllyy  tthhee  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess,,  oorr  ddooeess  iitt  
aallssoo  aappppllyy  ttoo  ppllaannnneedd  ffaacciilliittiieess??  
  
AAnnsswweerr::  
WWhhiillee  ffuunnccttiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  aapppplliieess  ttoo  bbootthh  eexxiissttiinngg  aanndd  ppllaannnneedd  ffaacciilliittiieess,,  tthhee  ffooccuuss  iiss  
oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  ssyysstteemm  aanndd  nneeaarr--tteerrmm  iimmpprroovveemmeennttss..  AA  ppllaannnneedd  rrooaadd  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  ffuunnccttiioonnaall  ssyysstteemm  iiff  iitt  iiss  uussiinngg  ffeeddeerraall  ffuunnddiinngg,,  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  SSttaatteewwiiddee  
IImmpprroovveemmeenntt  PPrrooggrraamm  ((SSTTIIPP)),,  aanndd  wwiillll  bbee  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiitthhiinn  44  yyeeaarrss..    TThheerree  mmaayy  
bbee  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  aaddddiinngg  aa  nneeww  ffaacciilliittyy  mmiigghhtt  cchhaannggee  tthhee  ffuunnccttiioonn  ((aanndd  tthhee  
ccllaassssiiffiiccaattiioonn))  ooff  nneeaarrbbyy  eexxiissttiinngg  rrooaaddwwaayyss..  
  
  
1100..  QQuueessttiioonn::  
FFHHWWAA  hhaass  ttoolldd  uuss  tthhaatt  rruurraall//uurrbbaann  bboouunnddaarriieess  sshhoouulldd  bbee  oonn  oonnee  ssiiddee  ooff  tthhee  rrooaadd  oorr  
tthhee  ootthheerr,,  nnoott  ddoowwnn  tthhee  mmiiddddllee..    DDooeess  tthhiiss  aallssoo  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  ssaammee  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  
mmuusstt  bbee  uusseedd  oonn  bbootthh  ssiiddeess??  
  
AAnnsswweerr::    
YYeess,,  tthhee  ssaammee  ddeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonn  bbootthh  ssiiddeess  ooff  aa  rrooaadd..    WWee  ccaannnnoott  
eennvviissiioonn  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  ddiiffffeerreenntt  rrooaaddwwaayy  ddeessiiggnnss  wwoouulldd  bbee  uusseedd..    AAppppuurrtteennaanncceess  
((ee..gg..,,  ssiiddeewwaallkkss,,  llaannddssccaappiinngg))  mmiigghhtt  bbee  ddiiffffeerreenntt..  
  
  
1111..  QQuueessttiioonn::  
FFrroomm  aa  llooccaall  ppeerrssppeeccttiivvee,,  wwhhaatt  iiss  tthhee  iinncceennttiivvee  ttoo  rreevviieeww  aanndd  uuppddaattee  tthhee  FFAAUUBB  aanndd  
FFCC??  
  
AAnnsswweerr::  
EElliiggiibbiilliittyy  ffoorr  mmoosstt  FFHHWWAA  rrooaaddwwaayy  aanndd  bbrriiddggee  ffuunnddiinngg  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffeeddeerraall  FFCC..  
FFeeddeerraall  FFCC  ddeeffiinneess  wwhhiicchh  rrooaaddwwaayyss  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  FFHHWWAA’’ss  EEmmeerrggeennccyy  RReelliieeff  PPrrooggrraamm  
vvss..  FFEEMMAA  aassssiissttaannccee..  DDeessiiggnn  ssttaannddaarrddss  ffoorr  FFHHWWAA  ffuunnddeedd  rrooaaddwwaayyss  aarree  bbaasseedd,,  iinn  ppaarrtt,,  
oonn  tthhee  ffeeddeerraall  FFCC..  
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1122..  QQuueessttiioonn::  
WWhhaatt  ppiittffaallllss  sshhoouulldd  aa  llooccaall  aaggeennccyy  wwaattcchh  oouutt  ffoorr??  
  
AAnnsswweerr::  
KKeeeepp  tthhee  ffooccuuss  oonn  hhooww  aa  ggiivveenn  rrooaaddwwaayy  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  ffuunnccttiioonn..  
DDoonn’’tt  ffoorrggeett  aabboouutt  hhooww  rrooaaddss,,  aanndd  ootthheerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffaacciilliittiieess,,  ffiitt  iinnttoo  tthhee  llooccaall  ssyysstteemm  
aanndd  ccoonnnneecctt  ttoo  aaddjjaacceenntt  ccoommmmuunniittiieess..  
RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  hhiigghheerr  FFCC  rroouutteess  mmaakkee  uupp  aa  ssmmaallll  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttoottaall  rrooaaddwwaayy  
mmiilleeaaggee  bbuutt  ccaarrrryy  tthhee  bbuullkk  ooff  VVMMTT..  
RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  ffeeddeerraall  FFCC  ssttaannddaarrddss  aarree  ssoommeettiimmeess  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  tthhaann  tthhee  FFCC  ssyysstteemm  aa  
llooccaall  aaggeennccyy  uusseess  iinn  tthheeiirr  TTSSPP..  ((SSeeee  qquueessttiioonn  22..))  
  
  
1133..  QQuueessttiioonn::  
TThhee  22000000  FFeeddeerraall  AAiidd  UUrrbbaann  BBoouunnddaarryy  iiss  iinn  ssoommee  ccaasseess  llaarrggeerr  tthhaann  tthhee  22001100  CCeennssuuss  
bboouunnddaarryy  aanndd  tthhee  UUGGBB..    CCaann  aann  UUrrbbaann  AArreeaa  oopptt  ttoo  mmaattcchh  tthhee  22000000  
bboouunnddaarryy  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aa  ssppeecciiffiicc  rreeaassoonn  oorr  jjuussttiiffiiccaattiioonn??  
  
AAnnsswweerr::  
YYeess,,  hhoowweevveerr  tthhee  FFAAUUBB  sshhoouulldd  rreefflleecctt  tthhee  CCeennssuuss  bboouunnddaarryy  eexxppaannddeedd  aanndd  ssmmooootthheedd  ttoo  
iinncclluuddee  ffeeaattuurreess  ssuucchh  aass  eennttiirree  cciittyy  lliimmiittss,,  tthhee  UUGGBB,,  llaarrggee  ttrraaffffiicc  ggeenneerraattoorrss,,  eettcc..    
TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  tthhee  22000000  FFAAUUBB  bbee  aaddjjuusstteedd  iiff  ccoonnddiittiioonnss  hhaavvee  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  cchhaannggeedd  ssiinnccee  tthhee  llaasstt  bboouunnddaarryy  uuppddaattee..  
  
  
1144..  QQuueessttiioonn::  
CCaann  FFAAUUBB  uuppddaatteess  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  CCeennssuuss  yyeeaarrss??  FFoorr  eexxaammppllee,,  iiff  aa  UUGGBB  iiss  
uuppddaatteedd,,  ccoouulldd  aann  uurrbbaann  aarreeaa  rreeqquueesstt  ttoo  mmaakkee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  FFAAUUBB??  
  
AAnnsswweerr::  
YYeess..    HHoowweevveerr,,  SSttaatteess  aarree  ssttrroonnggllyy  eennccoouurraaggeedd  ttoo  mmaakkee  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  aass  iinnffrreeqquueennttllyy  
aass  ppoossssiibbllee  aanndd  oonnllyy  wwhheenn  ddeeeemmeedd  aabbssoolluutteellyy  nneecceessssaarryy..    BBeeccaauussee  tthhee  CCeennssuuss  bboouunnddaarryy  
iiss  uuppddaatteedd  oonn  aa  1100--yyeeaarr  ccyyccllee  aanndd  tthhee  FFAAUUBB  iiss  aaddjjuusstteedd  aafftteerr  eeaacchh  CCeennssuuss,,  iitt  iiss  nnoott  
aannttiicciippaatteedd  tthhaatt  mmoorree  ffrreeqquueenntt  aaddjjuussttmmeennttss  wwoouulldd  bbee  wwaarrrraanntteedd..  
  
  
1155..  QQuueessttiioonn::  
CCaann  FFCC  uuppddaatteess  bbee  mmaaddee  bbeettwweeeenn  CCeennssuuss  yyeeaarrss??  
  
AAnnsswweerr::  
YYeess..    FFeeddeerraall  FFCC  uuppddaatteess  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ppaarrtt  ooff  llooccaall  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSyysstteemm  
PPllaann  uuppddaatteess  aanndd  ootthheerr  ppllaannnniinngg  ssttuuddiieess  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnssiisstteennccyy..                                                                                                                


