Những Điều Lớn lao Đang Diễn ra
Các Dự án Cải thiện Đường Cao tốc 2018

TRÁNH TÌNH TRẠNG NGĂN
CHẶN VÀ CHẬM TRỄ
biết trước khi quý vị đi
LẬP BẢN ĐỒ CHUYẾN ĐI CỦA QUÝ VỊ

Trước khi vào xe, hãy sử dụng TripCheck, Google
Maps hoặc Waze để xem tuyến đường tốt nhất
của quý vị.

SUMMERTIME
có nghĩa là xây dựng
Mùa hè này, ODOT sẽ tiến hành bảo trì và sửa chữa trên
một số đường cao tốc được sử dụng nhiều nhất của
Portland bao gồm I-5, I-84 và I-205. Việc xây dựng sẽ có tác
động giao thông lớn trên toàn Khu vực Tàu điện ngầm Portland
(Portland Metro Area). Giao thông và tắc nghẽn được dự
báo tăng đáng kể trong quá trình xây dựng, gây ra các
hậu quả liên quan đến xây dựng và sự chậm trễ.

ĐẦU TƯ
bảo tồn hệ thống
Các dự án sẽ cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của đường cao tốc
của chúng ta và cũng sẽ bao gồm các cải tiến cho người
đi bộ như đường dốc lên lề đường và biển báo ở các lối
ra và vào đường cao tốc để cải thiện khả năng tiếp cận
cho những người có khuyết tật. Những khoản đầu tư này
trên các đường bộ và cầu đáp ứng nhu cầu hiện tại và sẽ
ngăn chặn việc thay thế các đường bộ hoàn chỉnh với chi
phí cao hơn trong tương lai.
Các con đường nằm trong tình trạng sửa chữa tốt sẽ
đóng góp cho trạng thái sôi động và thịnh vượng. Các
dự án BigFixPDX đang cải thiện các hệ thống giao thông
dùng để di chuyển mọi người đến nơi làm việc, trường
học, nghỉ dưỡng, giải trí và cung cấp hàng hóa và dịch
vụ trên khắp tiểu bang của chúng ta. Ngoài ra, các dự án
bảo trì và sửa chữa của ODOT mang lại việc làm trong
lĩnh vực xây dựng đến cho nền kinh tế địa phương của
chúng ta. Hệ thống giao thông tốt hơn, Portland sẽ tốt hơn.
www.BigFixPDX.com

HÃY SỬ DỤNG CHUYỂN TUYẾN

Hãy thong thả và thư giãn khi chuyển tuyến. Xem
Trimet và C-Tran để xem liệu có lộ trình chuyển
tuyến phù hợp với quý vị hay không.

CHO QUÁ GIANG

Các dịch vụ Rideshare như LyftLine và uberPool
và đi chung xe theo kiểu cách hay đẹp thời xưa là
một cách hiệu quả về chi phí để đến và đi từ các
trạm chuyển tuyến hoặc nơi làm việc.

ĐI XE ĐẠP ĐẾN ĐÓ

Thời gian mùa hè ở Oregon là thời điểm tốt nhất
để quý vị không dùng xe. Hãy nhẩy lên một chiếc
xe đạp!

GIẢI PHÁP ĐI LẠI THAY THẾ

Hãy thử chuyển đổi giờ giấc làm việc của quý vị
để tránh thời gian đi làm giờ cao điểm hoặc tránh
dùng đường xá hoàn toàn bằng cách làm việc từ
xa. Tốt hơn, hãy ra tìm thời gian xây dựng mà sẽ
tác động đến quý vị nhiều nhất và hãy cho mình
một kỳ nghỉ trong những thời gian đó.

LÁI XE MỘT CÁCH KIÊN NHẪN VÀ AN TOÀN

Nếu lái xe là điều cần thiết, hãy kiên nhẫn, thong
thả và cẩn thận. Với giao thông tắc nghẽn, các
công nhân xây dựng, người đi xe đạp và người
đi bộ trên đường, và nhiều người lái xe trên các
tuyến đường thay thế qua các khu phố, lái xe chu
đáo và an toàn sẽ là điều quan trọng hơn bao giờ
hết trong mùa hè này.

Các Dự án Top of Form Bottom of Form
Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về các dự án. Mỗi dự án sẽ yêu cầu đóng cửa làn đường và, trong một số trường
hợp, toàn bộ đường cao tốc và đường dốc đóng kín. ODOT đang điều phối các việc đóng chặn đường để giảm
tác động trên giao thông càng nhiều càng tốt. Các dự án bắt đầu vào tháng Tư và sẽ tiếp tục đến hết tháng 11
năm 2018. Các dự án lớn nhất sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8.
Tìm ngày đóng cửa cụ thể tại: www.bigfixpdx.com.
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I-5: SÔNG COLUMBIA ĐẾN
TRUNG TÂM MODA

Dự án này sẽ lát 6 dặm đường của I-5, trong
đó có một số đường dốc, giữa cầu Interstate
và Trung tâm Moda, cải thiện vỉa hè và
đường dốc lên lề đường, thay thế hàng rào
trung bình và nâng cấp biển báo. Sẽ có toàn
bộ các đường cao tốc đóng cửa vào cuối
tuần vào tháng 7 và tháng 8.
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I-5 TẠI I-84

Dự án này sẽ sửa chữa và tái tạo lại các cầu
nối I-84 và I-5. Sẽ có đoạn đường nối và
đường bị đóng chặn vào tháng 7 và tháng 8.
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I-84 (TỪ ĐƯỜNG THỨ 102 ĐẾN 148)

Dự án này sẽ cài đặt, thay thế, sửa chữa và
nâng cấp các biển báo liên tiểu bang hiện
có giữa đường thứ NE 102 và 148 Avenues.
Sẽ có đóng chặn 24 giờ mỗi ngày của mỗi
đoạn đường ra vào đường cao tốc trong
khoảng thời gian hai tuần.
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I-205 (ĐẠI LỘ JOHNSON CREEK ĐẾN
CẦU GLENN JACKSON)
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Dự án này sẽ lát 9 dặm đường của I-205
giữa Johnson Creek Boulevard và Cầu Glenn
Jackson, trong đó có một số đường dốc ra
vào đường cao tốc, xây dựng làn đường phụ
trợ trong ba địa điểm, cài đặt ODOT RealTime
bảng hiệu điện tử và thực hiện những cải tiến
cho người đi bộ tại Glisan Street.
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Dự án này sẽ bổ sung thêm làn đường phụ
trợ và đường thoát mới và lát lại và sửa đổi
các lối ra và vào trên các đường cao tốc I-5,
từ Quốc lộ 99W đến I-205.
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DỰ ÁN LÁT ĐƯỜNG VÀ LÀN
ĐƯỜNG PHỤ TRỢ TRÊN I-5

I-5: DỰ ÁN THAY THẾ BIỂN
BÁO LIÊN TIỂU BANG

Dự án này sẽ cài đặt, thay thế, sửa chữa và
nâng cấp các biển báo liên tiểu bang hiện
có và các cấu trúc treo biển báo để đáp
ứng các tiêu chuẩn liên bang hiện hành,
dọc theo đường I-5 giữa Kruse Way và SW
Terwilliger Blvd.
www.BigFixPDX.com
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