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1 Giới thiệu 
Báo cáo kỹ thuật này hỗ trợ cho Đánh giá Môi trường của Dự án Thu phí I-205 do Bộ Giao thông Vận tải 
Oregon (ODOT) hợp tác với Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) xây dựng. ODOT đề xuất sử 
dụng phí cầu đường theo tỷ lệ thay đổi1 trên Cầu Abernethy và Sông Tualatin trên Xa lộ Liên tiểu bang 
205 (I-205) để tăng doanh thu cho việc xây dựng các cải tiến theo kế hoạch đối với I-205 từ Đường 
Stafford đến Tuyến đường Oregon (OR) 213, bao gồm nâng cấp và mở rộng địa chấn, đồng thời để quản 
lý tắc nghẽn. Đánh giá môi trường đánh giá tác động của phí cầu đường có tỷ lệ thay đổi và I- 205 (gọi 
chung là “Dự án”) về môi trường tự nhiên và con người theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia 
(NEPA).Nhân vật1-1 minh họa khu vực Dự án. 

Nhân vật1-1 .  Diện tích dự án 

 
 

Báo cáo kỹ thuật này mô tả các điều kiện trực quan hiện tại, thảo luận về các tác động và lợi ích tiềm 
năng mà Dự án sẽ có đối với các điều kiện đó và xác định các biện pháp để tránh, giảm thiểu và/hoặc 
giảm nhẹ các tác động bất lợi. Thông tin trong phân tích kỹ thuật này hỗ trợ cho Đánh giá Môi trường của 
Dự án.  

 

1  Phí cầu đường có tỷ lệ thay đổi là phí được tính để sử dụng đường hoặc cầu thay đổi theo thời gian 
trong ngày và có thể được sử dụng như một chiến lược để chuyển nhu cầu sang những thời điểm ít 
tắc nghẽn hơn trong ngày. 
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2 Dự án thay thế 
ODOT đã đánh giá hai giải pháp thay thế trong Đánh giá Môi trường Dự án Thu phí I-205 và báo cáo kỹ 
thuật này: 

• Không xây dựng thay thế 
• xây dựng thay thế 

Mục 2.1 mô tả đánh giá môi trường trước đó dẫn đến Đánh giá Môi trường và các phân tích kỹ thuật liên 
quan, và Mục 2.2 và 2.3 mô tả các giải pháp thay thế chi tiết hơn.  

2.1 Bối cảnh dự án và đánh giá môi trường 
Dự luật Nhà Oregon 2017 đã xác định các cải tiến trên I-205 là một dự án ưu tiên, được gọi là Dự án Cải 
tiến I-205: Đường Stafford đến OR 213 (Dự án Cải tiến I-205). Mục đích của những cải tiến là giảm tắc 
nghẽn; cải thiện tính di động, độ tin cậy và an toàn của thời gian di chuyển; và cung cấp khả năng phục 
hồi địa chấn để I-205 hoạt động hiệu quả như một tuyến đường huyết mạch bắc-nam trên toàn tiểu bang 
sau một trận động đất lớn bằng cách mở rộng I-205 và nâng cấp hoặc thay thế 13 cây cầu về mặt địa 
chấn. Vào năm 2018, ODOT và FHWA đã xác định rằng, đối với các quy định của FHWA về việc triển 
khai NEPA, Dự án Cải tiến I-205 đủ điều kiện là một loại trừ theo phân loại (CE) (Bộ luật Quy định Liên 
bang [CFR] 23 771.117[d][13]). Vào tháng 12 năm 2018, FHWA đã ký một Tài liệu kết thúc CE (2018 CE 
) cho Dự án Cải tiến I-205 , chứng minh rằng nó sẽ không liên quan đến các tác động môi trường đáng 
kể. Vào thời điểm đó, các địa điểm tiềm năng để thu phí trên I-205 vẫn chưa được xác định và việc thu 
phí I-205 không được đưa vào bất kỳ kế hoạch vận chuyển dài hạn nào đã được thông qua;2 do đó, việc 
thu phí không được coi là một phần của Dự án Cải tiến I-205 cũng như không được phân tích trong CE 
2018.  

Sau khi FHWA phê duyệt CE 2018, ODOT đã nâng cao các yếu tố của I- Dự án Cải tiến 205 dưới dạng 
các gói thầu xây dựng theo giai đoạn; tuy nhiên, những nỗ lực để đảm bảo kinh phí xây dựng cho toàn 
bộ dự án đã không thành công. Vào năm 2021, Dự luật Hạ viện Oregon 3055 đã cung cấp các phương 
án tài chính cho phép xây dựng giai đoạn đầu tiên của Dự án Cải tiến I-205 mà không thu phí cầu 
đường3 . Giai đoạn đầu tiên này, được gọi là Dự án I-205: Giai đoạn 1A (Giai đoạn 1A), bao gồm việc 
xây dựng lại Cầu Abernethy với các làn đường phụ bổ sung và cải tiến các nút giao liền kề tại OR 43 và 
OR 99E. ODOT xác định rằng doanh thu thu phí sẽ cần thiết để hoàn thành các giai đoạn xây dựng còn 
lại của Dự án Cải thiện I-205 như được mô tả trong CE 2018 (tức là những giai đoạn không bao gồm 
trong Giai đoạn 1A). 

Vào tháng 5 năm 2022, FHWA và ODOT đã giảm phạm vi của dự án để chỉ bao gồm Giai đoạn 1A và 
hoàn thành đánh giá lại NEPA giúp giảm phạm vi của quyết định CE 2018 đối với dự án thu nhỏ lại 
(ODOT 2022a). Việc xây dựng Giai đoạn 1A bắt đầu vào mùa hè năm 2022 và ước tính sẽ hoàn thành 
vào năm 2025. Các cải tiến được tài trợ bằng thu phí đã bị xóa khỏi Dự án cải tiến I-205 và quyết định 

 

2  Các quy định của liên bang yêu cầu các dự án giao thông phải được chính thức đưa vào các kế 
hoạch giao thông dài hạn của tiểu bang và/hoặc khu vực trước khi chúng nhận được sự chấp thuận 
của NEPA.  

3  Nếu việc thu phí được phê duyệt sau khi hoàn thành đánh giá môi trường của Dự án thu phí I-205, phí 
cầu đường có thể được sử dụng để trả lại các khoản vay cho Giai đoạn 1A. 
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CE 2018 đi kèm và hiện được đưa vào Dự án thu phí I-205. Các tác động môi trường của các cải tiến thu 
phí được phân tích trong Đánh giá Môi trường và các phân tích kỹ thuật liên quan.  

2.2 Không xây dựng thay thế 
Các quy định của NEPA yêu cầu đánh giá Giải pháp thay thế không xây dựng để cung cấp cơ sở so 
sánh với các tác động tiềm ẩn của Giải pháp thay thế xây dựng. Giải pháp Thay thế Không Xây dựng 
bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông hiện có và mọi cải tiến theo kế hoạch sẽ diễn ra bất kể Dự án là gì. 
Giải pháp Thay thế Không Xây dựng bao gồm Dự án I-205: Giai đoạn 1A (xây dựng lại Cầu Abernethy 
với các làn đường phụ bổ sung và cải tiến các nút giao liền kề tại OR 43 và OR 99E) là một dự án đã 
được phê duyệt trước đây sẽ được xây dựng vào năm 2025. Theo Giải pháp thay thế không xây dựng, 
việc thu phí sẽ không được thực hiện và các cải tiến địa chấn và mở rộng thu phí được tài trợ trên I- 205 
giữa Đường Stafford và OR 213 sẽ không được xây dựng. 

2.3 xây dựng thay thế 
Theo Giải pháp thay thế xây dựng, người điều khiển phương tiện trên I- 205 sẽ được tính là phí cầu 
đường khi đi qua Cầu Abernethy (giữa OR 43 và OR 99E) và để đi qua Cầu Sông Tualatin (giữa Đường 
Stafford và Đường 10). Giải pháp thay thế xây dựng bao gồm việc xây dựng làn đường thứ ba thông qua 
mỗi hướng của I- 205 giữa nút giao thông Đường Stafford và nút giao thông OR 43, làn đường phụ 
hướng bắc giữa OR 99E và OR 213, trạm thu phí và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, cũng như thay thế hoặc nâng 
cấp địa chấn cho nhiều cây cầu dọc theo I- 205 (hiển thị sơ đồ trongNhân vật2-1 ).  

Các phần sau đây cung cấp mô tả chi tiết hơn về Giải pháp thay thế bản dựng.  

2.3.1 Phí cầu đường – Cầu sông Abernethy và Tualatin 
Hai khu vực giàn thu phí đã được xác định để bố trí các giàn thu phí và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, như thể 
hiện trongNhân vật2-2 . Các giàn và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sẽ được đặt hoàn toàn trong I- 205 quyền ưu 
tiên. 
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Nhân vật2-1 . sơ đồ Sơ đồ các giải pháp thay thế Không xây dựng và Xây dựng 
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Nhân vật2-2 . Giải pháp thay thế xây dựng: Thu phí cầu – Cầu Abernethy và Cầu sông Tualatin  
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Công nghệ thu phí 
Theo Giải pháp thay thế xây dựng, việc thu phí sẽ bao 
gồm một hệ thống hoàn toàn điện tử sẽ tự động thu phí 
từ các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc, như 
thể hiện trongNhân vật2-3 . Sẽ không có trạm thu phí 
yêu cầu tài xế dừng xe. Thay vào đó, ăng-ten, máy 
ảnh, đèn chiếu sáng và các cảm biến khác sẽ được 
gắn trên các giàn thu phí trải dài trên đường và sẽ (1) 
đọc bộ phát đáp tài khoản thu phí của tài xế (một nhãn 
dán nhỏ dán trên kính chắn gió) hoặc (2) chụp ảnh biển 
số xe và gửi hóa đơn cho chủ xe đã đăng ký.  

Cơ sở hạ tầng thu phí 
Giàn thu phí sẽ bao gồm các cột thẳng đứng ở bên 
ngoài làn đường di chuyển và một cấu trúc nằm ngang 
trải dài trên các làn đường mà thiết bị thu phí điện tử sẽ 
được gắn vào. Giàn thu phí sẽ được xây dựng bằng 
khung kim loại với các kết cấu đỡ bằng kim loại hoặc 
bê tông. Giàn và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sẽ được thiết kế 
để đảm bảo tính nhất quán với các cải tiến khác đối với 
I-205 có trong Dự án. Loại cấu trúc và thiết kế cuối 
cùng sẽ được xác định trong quá trình thiết kế sơ bộ 
của giàn và sẽ dựa trên chi phí, tính thẩm mỹ và tính 
dễ thi công. Các khu vực cổng thu phí sẽ bao gồm bãi 
đậu xe trải nhựa cho các phương tiện dịch vụ, thường 
được bảo vệ bằng hàng rào an toàn hoặc lan can bảo vệ.  

Ngoài công nghệ thu phí được gắn trên đầu giàn, giàn sẽ yêu cầu một số thiết bị hệ thống thu phí bổ 
sung để xử lý dữ liệu, lưu trữ và vận hành mạng. Thiết bị này thường được bao bọc trong một cấu trúc 
bê tông nhỏ, được kiểm soát truy cập, từ đó các kết nối với sợi dữ liệu ODOT hiện có và nguồn điện 
thương mại sẽ được định tuyến. ODOT hiện đang vận hành mạng dữ liệu cáp quang với cáp quang 48 
sợi dọc theo phía bắc của I-205, nơi sẽ kết nối thiết bị của hệ thống thu phí. Một máy phát điện dự phòng 
(thường chạy bằng dầu diesel hoặc khí đốt tự nhiên) sẽ được cung cấp để thiết bị thu phí có thể hoạt 
động trong thời gian mất điện. Dự kiến sẽ không di dời các tiện ích hiện có để phù hợp với việc xây dựng 
giàn hoặc bất kỳ cơ sở hạ tầng hỗ trợ nào.  

Khu vực giàn thu phí cầu Abernethy sẽ bao gồm ba giàn thu phí: một cấu trúc giàn trên tuyến chính trải 
dài trên tất cả các làn đường cao tốc và các giàn trên đoạn đường nối trên đường hướng bắc và đường 
dốc ngoài hướng nam. Mỗi cổng thu phí sẽ bao gồm một cấu trúc cổng duy nhất. Các giàn trên đường 
dốc và ngoài đường dốc có thể sẽ là cấu trúc đúc hẫng. Khu vực giàn thu phí Cầu sông Tualatin sẽ bao 
gồm hai giàn thu phí: một trên các làn đường chính đi về phía bắc và một trên các làn đường chính đi về 
phía nam. Mỗi cổng thu phí sẽ bao gồm một cấu trúc cổng duy nhất.  

Thực hiện thu phí  
Với tư cách là cơ quan thu phí của Oregon, Ủy ban Giao thông vận tải Oregon sẽ thiết lập mức phí, chính 
sách (bao gồm giảm giá và miễn trừ) và tăng giá. Nếu việc thu phí được chấp thuận, Ủy ban Giao thông 
vận tải Oregon cuối cùng sẽ đặt mức thu phí ở mức đủ để đáp ứng tất cả các cam kết tài chính, tài trợ 
cho việc xây dựng và bảo trì Dự án, và quản lý tắc nghẽn. Ủy ban Giao thông Vận tải Oregon dự kiến sẽ 

Nhân vật2-3 . Hệ thống thu phí điện tử 

 
Cách thức hoạt động của thu phí điện tử. Một 
hệ thống hoàn toàn điện tử sẽ tự động thu phí từ 
các phương tiện di chuyển trên đường cao tốc. 
Bộ phát đáp (một miếng dán nhỏ dán trên kính 
chắn gió) được đọc và kết nối với một tài khoản 
trả trước. Nếu một chiếc xe không có bộ tiếp 
sóng, một camera sẽ ghi lại biển số của chiếc xe 
và chủ sở hữu đã đăng ký sẽ được lập hóa đơn. 
Điều này giữ cho giao thông lưu thông mà không 
dừng lại để trả phí cầu đường. 
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hoàn thiện mức phí vào năm 2024. ODOT có thể bắt đầu thu phí sớm nhất là vào tháng 12 năm 2024, 
trước khi hoàn thành việc xây dựng các cải tiến của Dự án đối với I-205 theo Giải pháp thay thế xây 
dựng.  

Giả định mức thu phí 
Mức thu phí chưa được xác định và sẽ do Ủy ban Giao thông Vận tải Oregon ấn định nếu việc thu phí 
được phê duyệt. Đối với các mục đích phân tích môi trường và lập kế hoạch tài chính, lịch trình thu phí 
có tỷ lệ biến đổi ngày trong tuần cơ bản đã được xác định để cân bằng các mục tiêu tạo doanh thu đủ để 
đáp ứng mục tiêu tài trợ cho việc xây dựng cơ bản các cải tiến I-205 và giảm bớt tắc nghẽn trên I-205 
trong giờ cao điểm lần du lịch. Mức phí được xác định sẽ mang lại nguồn doanh thu bền vững cho việc 
vận hành và bảo trì hành lang đang diễn ra cũng như cho chi phí sửa chữa và thay thế định kỳ. Đối với 
các mục đích phân tích môi trường và lập kế hoạch tài chính, biểu phí cơ sở được xác định cho năm khai 
trương thay đổi như sau:  

• Trong giờ thấp điểm, mức phí được giả định là thấp nhất, dao động từ 0,55 đô la qua đêm (từ 11 giờ 
đêm đến 5 giờ sáng) đến 0,65 đô la vào buổi trưa và buổi tối (từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều và 8 giờ 
tối đến 11 giờ tối) để vượt qua một cầu đơn.  

• Trong giờ cao điểm (6 giờ sáng đến 9 giờ sáng và 3 giờ chiều đến 7 giờ tối), mức phí cầu đường 
được cho là cao nhất trong giờ cao điểm, dao động từ $1,65 đến $2,20 để đi qua một cây cầu tùy 
thuộc vào giờ cao điểm của ngày nào trong tuần.  

• Trong khoảng thời gian vai ngay trước và sau giờ cao điểm (5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, 9 giờ sáng 
đến 10 giờ sáng, 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, 7 giờ tối đến 8 giờ tối), mức phí được giả định là $1,00 
để đi qua một cây cầu .  

Những mức giá giả định này sẽ áp dụng cho mỗi cây cầu đi qua. Mức phí cho một chuyến đi suốt (nghĩa 
là đi qua cả cầu Abernethy và sông Tualatin) sẽ gấp đôi mức phí giả định khi chỉ đi qua một cây cầu. Mức 
phí cầu đường giả định được cung cấp bằng đô la năm tài chính (FY) 2025 của tiểu bang, biểu thị cho 
năm khai trương và được giả định sẽ leo thang hàng năm cùng với lạm phát giá cả chung, được giả định 
thận trọng là 2,15% mỗi năm. 

Một phân tích tài chính gần đây đã xác nhận rằng theo mức thu phí cơ bản giả định, sẽ có đủ doanh thu 
thu phí ròng để tận dụng trái phiếu đáp ứng mục tiêu đóng góp tài trợ thu phí để xây dựng các cải tiến I-
205 theo kế hoạch (ODOT 2022b). 

2.3.2 Cải tiến đến I-205 
Theo Giải pháp thay thế xây dựng, một phần dài 7 dặm của I-205 sẽ được mở rộng giữa Đường Stafford 
và OR 213, với các làn đường đi qua bổ sung giữa Đường Stafford và OR 43, và một làn đường phụ 
hướng bắc từ OR 99E đến OR 213. Tám cây cầu giữa Đường Stafford và OR 213 sẽ được thay thế hoặc 
xây dựng lại để chịu được một sự kiện địa chấn lớn. Các công trình thoát nước mới sẽ được lắp đặt ở cả 
hai hướng của I-205.  

Xây dựng lại và thay thế cầu 
Các cây cầu sau đây sẽ được xây dựng lại với các cải tiến nền móng và nâng cấp cấu trúc bên dưới để 
chống chịu địa chấn nhưng sẽ không được thay thế: 

• Cầu I-205 đi hướng Bắc bắc qua Đường Blankenship – Mile Post (MP) 5,84 
• Cầu I-205 hướng nam bắc qua Đường Blankenship – MP 5,90 
• Cầu I-205 đi về hướng Bắc bắc qua Phố 10 (Tây Linn) – MP 6,40 
• Cầu I-205 đi về hướng nam bắc qua Phố 10 (Tây Linn) – MP 6,42 
• TÔI- Cầu 205 bắc qua Phố Chính (Thành phố Oregon) – MP 9.51 



D ự  á n  t h u  p h í  I - 2 0 5  

Đánh giá tác động trực quan viết tắt 

 www.OregonTolling.org  Trang 8 

Các cây cầu sau đây sẽ được thay thế để đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn và tạo điều kiện 
mở rộng I- 205: 

• Cầu I-205 đi về hướng Bắc bắc qua Đường SW Borland – MP 3,82 
• Cầu I-205 hướng nam bắc qua Đường SW Borland – MP 3.81 
• Cầu I-205 đi hướng bắc bắc qua sông Tualatin – MP 4.1 
• Cầu I-205 hướng nam bắc qua sông Tualatin – MP 4.08 
• Cầu I-205 đi về hướng Bắc bắc qua Đường Woodbine – MP 5.14 
• Cầu I-205 hướng nam bắc qua Đường Woodbine – MP 5.19 
• Cầu Sunset Avenue (West Linn) bắc qua I- 205 – Nghị lực 8,28 
• Cầu Tây A Street (West Linn) bắc qua I- 205 – MP 8,64 

Các cây cầu I-205 bắc qua Đường số 10 và Đường Blankenship sẽ được mở rộng và nâng cao để đáp 
ứng cấp đường cao tốc mới được đề xuất. Các cầu I-205 bắc qua Sông Tualatin và Đường SW Borland 
sẽ được thay thế trên tuyến đường mới giữa hướng bắc và hướng nam hiện có để phù hợp với việc xây 
dựng. Các cây cầu I-205 bắc qua Đường Woodbine sẽ được thay thế trên hướng tuyến hiện tại và được 
nâng lên để đáp ứng cấp đường cao tốc mới được đề xuất. Cầu Broadway Street bắc qua I-205 sẽ được 
dỡ bỏ để nâng cao chức năng của nút giao thông OR 43.  

2.3.3 Sự thi công 
Việc xây dựng Giải pháp thay thế xây dựng dự kiến sẽ kéo dài khoảng 4 năm, bắt đầu vào cuối năm 
2023 với việc xây dựng các trạm thu phí và cơ sở hạ tầng liên quan đến thu phí và tiếp tục từ năm 2024 
đến năm 2027 với việc xây dựng các cải tiến địa chấn và mở rộng I-205. Hầu hết việc xây dựng liên quan 
đến thu phí sẽ được tiến hành dọc theo I-205 trong phạm vi quyền ưu tiên hiện có. Đối với việc mở rộng 
đường cao tốc, dự đoán rằng việc xây dựng sẽ được thực hiện theo trình tự để mở rộng một hướng của 
I-205 tại một thời điểm, cho phép chuyển giao thông sang hướng tuyến tạm thời trong khi công việc mở 
rộng còn lại được hoàn thành. Các hoạt động xây dựng sẽ bao gồm thêm các làn giao nhau tạm thời để 
cho phép tiếp cận các cấu hình giao thông tạm thời trong quá trình mở rộng đường. Các khu vực tập kết 
thiết bị xây dựng và vật tư cho Giải pháp thay thế xây dựng sẽ được đặt chủ yếu ở dải phân cách của I-
205 trong đường ưu tiên của ODOT.  
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3 Khung pháp lý : Luật, Kế hoạch, Chính sách, 
Quy định và Hướng dẫn 

Các luật, quy định, kế hoạch, chính sách và tài liệu hướng dẫn của địa phương, khu vực, tiểu bang và 
liên bang sau đây đã cung cấp thông tin về việc đánh giá chất lượng hình ảnh. 

3.1 Địa phương 
Sau đây là bối cảnh quy định của địa phương đối với Đánh giá tác động trực quan viết tắt (VIA) này:  

• Kế hoạch Toàn diện Thành phố West Linn (City of West Linn 2017) . Quy tắc Mục tiêu 5 yêu cầu 
chính quyền địa phương phát triển kho tài nguyên thiên nhiên, khu danh lam thắng cảnh và lịch sử 
cũng như không gian mở. Mặc dù Dự án này sẽ được đặt dọc theo Sông Willamette, nhưng Dự án 
sẽ nằm trong môi trường trực quan của đường cao tốc hiện tại và có thể sẽ không được coi là tự 
nhiên, danh lam thắng cảnh hoặc lịch sử. 

• Kế hoạch Toàn diện của Thành phố Gladstone(City of Gladstone 2006) . Các chính sách từ 7 đến 9 
của Khu vực Không gian Mở, Danh lam thắng cảnh và Lịch sử yêu cầu bảo tồn các cảnh quan và bối 
cảnh danh lam thắng cảnh quan trọng, các địa danh lịch sử và địa điểm khảo cổ. Dự án sẽ không 
nằm trong thành phố Gladstone và tầm nhìn ra Giải pháp thay thế xây dựng từ Gladstone khó có thể 
do khoảng cách, địa hình và các đặc điểm tự nhiên hiện có. 

• Thành phố Oregon Kế hoạch Toàn diện Thành phố(City of Oregon City 2004) . Thành phố đề cập 
đến các danh lam thắng cảnh và địa điểm trong Phần 5: Không gian mở, Khu vực danh lam thắng 
cảnh và lịch sử, và Tài nguyên thiên nhiên. Thành phố đề xuất sử dụng màu sắc và cảnh quan trong 
số những thứ khác để che giấu hoặc giảm thiểu các yếu tố không phù hợp về mặt thị giác và bảo vệ 
tầm nhìn tuyệt đẹp. Chính sách 5.2.2 yêu cầu sự tương thích trực quan của các cấu trúc hoặc sự 
phát triển bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về cảnh quan, vị trí, chiều cao, khối lượng, màu sắc và 
độ phản chiếu của cửa sổ; tuy nhiên, Dự án sẽ nằm trong hành lang trực quan của xa lộ hiện tại và 
sẽ không che chắn hoặc làm suy giảm các tài nguyên danh lam thắng cảnh được bảo vệ.  

3.2 khu vực 
Sau đây là bối cảnh quy định khu vực cho VIA viết tắt này: 

• Kế hoạch Toàn diện của Quận Clackamas(Clackamas County 2020) . Kế hoạch bao gồm việc chuẩn 
bị phân tích khả thi để phát triển trong một khu vực có độ nhạy thị giác cao ở các khu vực không gian 
mở. Mặc dù Dự án sẽ được đặt gần các không gian mở có thể được coi là nhạy cảm về thị giác, 
nhưng Dự án sẽ nằm trong bối cảnh trực quan của đường cao tốc hiện tại và có thể sẽ không được 
coi là khu vực có độ nhạy cao về thị giác.  

Kế hoạch Toàn diện của Quận Clackamas cũng bao gồm các chính sách liên quan đến sự an toàn 
và tính hấp dẫn của các con đường đẹp ở nông thôn. Các con đường có cảnh đẹp nên thúc đẩy việc 
bảo vệ các giá trị giải trí, các đặc điểm danh lam thắng cảnh và đặc điểm thông thoáng, gọn gàng 
dọc theo các con đường được chỉ định. Quận Clackamas bao gồm I-205 ở phía tây Sông Willamette 
như một con đường danh lam thắng cảnh được chỉ định. 
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3.3 Tình trạng 
Sau đây là bối cảnh quy định của tiểu bang đối với VIA viết tắt này:  

• Sổ tay Phát triển Bên đường: Hướng dẫn Lập kế hoạch, Thiết kế, Xây dựng và Bảo trì Cảnh quan, 
Phần cứng và Tài nguyên Trực quan (Oregon Department of Transportation 2020) . Tài liệu này mô 
tả các yêu cầu và hướng dẫn phát triển bên đường để cân bằng giữa an toàn, kinh tế, sinh thái, thẩm 
mỹ, tính bền vững và khả năng tương thích với nhu cầu bảo trì và vận hành.  

• Mục tiêu 5: Tài nguyên thiên nhiên, Danh lam thắng cảnh và Khu di tích lịch sử và Không gian mở 
(Oregon Planning, Department of Land Conservation and Development 1996) . Mục tiêu này là một 
mục tiêu lập kế hoạch rộng rãi trên toàn tiểu bang bao gồm hơn một chục tài nguyên. Chính quyền 
địa phương được yêu cầu tạo ra một số bản kiểm kê có thể bao gồm các tài nguyên trực quan. Như 
vậy, mục tiêu lập kế hoạch này không bao gồm các yêu cầu hoặc hướng dẫn cụ thể về tài nguyên 
trực quan. 

3.4 Liên bang  
Dự án sẽ sử dụng Hướng dẫn của FHWA để Đánh giá Tác động Trực quan của các Dự án Đường cao 
tốc (Federal Highway Administration 2015) sau đây được gọi là “hướng dẫn của VIA.” Các hướng dẫn 
của VIA là một cách tiếp cận được chấp nhận rộng rãi để phân tích các hiệu ứng hình ảnh, đặc biệt đối 
với các dự án giao thông vận tải.  

Bảng câu hỏi xác định phạm vi VIA (xem Bản đính kèm A) cung cấp hướng xác định mức độ đánh giá 
phù hợp cho các dự án có hiệu ứng hình ảnh. Dựa trên bảng câu hỏi, mức độ đánh giá phù hợp cho Dự 
án là VIA Viết tắt. Mức độ đánh giá này được xác định do các đặc điểm dự đoán sau được xác định trong 
bảng câu hỏi:  

• Xây dựng Các thành phần thay thế dự kiến sẽ dẫn đến những thay đổi không đáng kể đối với các 
đặc điểm vật lý của môi trường hiện tại trong phạm vi quyền ưu tiên của I-205.  

• Bản dựng Các thành phần thay thế dự kiến sẽ tương thích với đặc điểm hình ảnh hiện có của I- 205. 

• Giảm thiểu thông thường, chẳng hạn như xử lý kiến trúc, có thể được sử dụng để giải quyết các thay 
đổi trực quan. 

• Bởi vì các thành phần của Giải pháp thay thế bản dựng dự kiến sẽ tạo ra những thay đổi không đáng 
kể đối với môi trường hiện có, các tác động trực tiếp và gián tiếp từ Giải pháp thay thế bản dựng đối 
với tài nguyên hình ảnh được dự đoán là ở mức tối thiểu, do đó, Giải pháp thay thế bản dựng được 
dự đoán sẽ không góp phần gây ra các hiệu ứng tích lũy bất lợi đối với nhân vật hình ảnh. 

• Xây dựng Các thành phần thay thế dự kiến sẽ tương thích với các nguyên tắc thẩm mỹ địa phương 
và các yêu cầu về giấy phép. 

Như thể hiện trongNhân vật3-1 , quy trình VIA Viết tắt được thực hiện theo bốn giai đoạn—Thiết lập, 
Kiểm kê, Phân tích và Giảm thiểu—trong đó các hiệu ứng hình ảnh xảy ra do sự tương tác giữa người 
xem và môi trường xung quanh họ. 



D ự  á n  t h u  p h í  I - 2 0 5  

Đánh giá tác động trực quan viết tắt 

 www.OregonTolling.org  Trang 11 

Nhân vật3-1 . Quy trình đánh giá tác động trực quan của FHWA 
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4 giai đoạn thành lập 
Mục đích chính của giai đoạn thành lập Dự án là xác định khu vực nghiên cứu của VIA viết tắt. Các hạn 
chế về môi trường (hình thái đất, lớp phủ đất, điều kiện khí quyển) và giới hạn tầm nhìn của con người 
(vị trí, độ gần, ánh sáng) sẽ được xem xét khi xác định khu vực mà mọi người (hàng xóm) nhìn thấy trong 
cảnh quan nhìn về phía cơ sở và khu vực mà mọi người (khách du lịch) xem từ cơ sở . Khả năng hiển thị 
này, cả đến và đi từ Dự án, là điều mà FHWA gọi là Khu vực Hiệu ứng Hình ảnh (AVE). Khái niệm này 
được mô tả dưới đây và minh họa trongNhân vật4-1 . 

Nhân vật4-1 . Các thành phần của Khu vực nghiên cứu tài nguyên (Khu vực hiệu ứng hình ảnh) 

 
 

4.1 Môi trường hạn chế 
Môi trường tự nhiên bị giới hạn bởi địa hình, lớp phủ đất và các điều kiện khí quyển được gọi là giới hạn 
môi trường: 

• Landform là đặc điểm địa hình của Dự án. Núi, đồi, thung lũng và đồng bằng cung cấp góc nhìn trực 
quan cho một số người xem và tầm nhìn tối tăm cho những người khác. Đây là yếu tố hình ảnh ít có 
khả năng thay đổi nhất trong Giải pháp thay thế bản dựng. 

• Lớp phủ đất là thảm thực vật và các cấu trúc nhân tạo tồn tại trên địa hình. Lớp phủ đất thường xác 
định các ràng buộc vật lý của môi trường trực quan. Nó có thể che khuất tầm nhìn (hàng rào, tường 
và cây cối) hoặc nâng cao chúng (sàn hoặc bệ quan sát). 

• Điều kiện khí quyển có thể che khuất hoặc làm giảm khả năng hiển thị của Dự án. Các điều kiện khí 
quyển điển hình của Tây Bắc Thái Bình Dương bao gồm lượng mưa, mây thấp, sương mù, ánh sáng 
được lọc và sương mù (bụi hoặc khói), có thể che khuất các yếu tố thị giác; tuy nhiên, điều kiện khí 
quyển nói chung ảnh hưởng nhiều nhất đến các vật thể ở xa. 
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4.2 Giới hạn của tầm nhìn con người 
Ngoài những hạn chế về môi trường, AVE còn bị hạn chế bởi giới hạn sinh lý của tầm nhìn con người. 
Giới hạn tầm nhìn của con người bị hạn chế bởi khoảng cách gần (khoảng cách) tới một vật thể và có 
thể được xác định bởi ba vùng:  

• Tiền cảnh bao gồm các chế độ xem từ 0 dặm (Thành phần thay thế bản dựng) đến nửa dặm. Những 
thay đổi đối với môi trường trực quan hầu hết có thể thấy rõ trong khu vực này. Chế độ xem tiền 
cảnh có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những thay đổi về chất lượng hình ảnh và chế độ 
xem thường không bị giới hạn bởi điều kiện khí quyển.  

• Middle-ground bao gồm tầm nhìn từ 0,5 dặm đến 3 dặm. Ở trung cảnh, có thể thấy rõ những thay đổi 
về chi tiết trực quan nhưng hầu hết các chế độ xem thường bị hạn chế bởi địa hình (đồi và núi), lớp 
phủ đất (tòa nhà, công trình kiến trúc, hàng rào, biển báo và các đối tượng vật lý khác) và thảm thực 
vật hiện tại hạn chế tầm nhìn. tầm nhìn cho người xem.  

• Bối cảnh bao gồm quan điểm ngoài 3 dặm. Bản dựng Các thành phần thay thế và những thay đổi đối 
với chất lượng hình ảnh thường khó phân biệt từ khoảng cách này và các điều kiện khí quyển có thể 
dễ dàng ảnh hưởng hoặc che khuất tầm nhìn. (Federal Highway Administration 2015) 

• Xem xét các giới hạn vật lý của địa hình và lớp phủ đất xung quanh, không có tầm nhìn nào về Giải 
pháp thay thế xây dựng được dự kiến từ vùng khoảng cách nền. Chế độ xem trong vùng khoảng 
cách giữa mặt đất có thể khả dụng ở một số vị trí; tuy nhiên, lớp phủ đất như thảm thực vật, tòa nhà, 
hàng rào, tường, biển báo và các cấu trúc khác có thể sẽ che khuất hầu hết tầm nhìn. Do đó, AVE 
cho Giải pháp thay thế bản dựng chủ yếu tập trung vào các thay đổi trực quan trong vùng khoảng 
cách tiền cảnh. (Nhân vật4-2 ).  

• Giới hạn tầm nhìn của con người còn bị hạn chế bởi vị trí (vị trí địa hình của người xem) và ánh 
sáng. Nhận thức về màu sắc và khả năng hiển thị chi tiết phụ thuộc vào ánh sáng. Vị trí và điều kiện 
ánh sáng khác nhau tùy thuộc vào vị trí của người xem, thời gian trong ngày và sự sẵn có của ánh 
sáng nhân tạo, và sẽ được thảo luận bên dưới. 
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Nhân vật4-2 . Khu vực hiệu ứng hình ảnh 
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5 Giai đoạn hàng tồn kho 
Giai đoạn kiểm kê kiểm tra đặc điểm hình ảnh hiện có của AVE, có chế độ xem sẽ bị ảnh hưởng bởi Giải 
pháp thay thế xây dựng và những gì mọi người thích hoặc không thích nhìn thấy (chất lượng hình ảnh 
hiện có) trong AVE hiện có. Chất lượng hình ảnh là kết quả của sự tương tác giữa người xem (dân số bị 
ảnh hưởng) và tài nguyên hình ảnh (môi trường bị ảnh hưởng). Sự tương tác này có thể dẫn đến mối 
quan hệ giữa người xem và môi trường của họ và nơi người xem có thể đặt một giá trị nhất định cho mối 
quan hệ này. Để thực hiện giai đoạn này, những người chuẩn bị đã xem xét các tài liệu quy hoạch, dữ 
liệu điện tử (ArcView GIS), các nguồn dữ liệu công cộng kỹ thuật số (Google Earth, Google Street View) 
và sử dụng các lượt truy cập trang web và ảnh trang web để xác định môi trường tự nhiên, văn hóa và 
Dự án (Nhân vật5-1 ). Khung pháp lý đã được xác định và tài nguyên danh lam thắng cảnh được bảo vệ 
đã được ghi nhận. Các loại người xem (dân số bị ảnh hưởng) cũng đã được xác định . Với dân số bị ảnh 
hưởng và môi trường bị ảnh hưởng, và các tài nguyên danh lam thắng cảnh được bảo vệ đã được xác 
định, đặc điểm trực quan hiện tại của AVE đã được thiết lập. 

Nhân vật5-1 . Các thành phần của môi trường bị ảnh hưởng 

 
 

5.1 Môi trường bị ảnh hưởng 
Nhân vật hình ảnh hiện có cho AVE được đánh giá thông qua kho tài nguyên hình ảnh, được chia thành 
ba loại (Federal Highway Administration 2015) 

• Tự nhiên: Đất, nước, thảm thực vật, động vật và các điều kiện khí quyển (không có môi trường xây 
dựng) xác định môi trường tự nhiên. Người xem đánh giá xem môi trường hài hòa hay không hài 
hòa. 

• Văn hóa: Các tòa nhà, cơ sở hạ tầng, cấu trúc, đồ tạo tác và nghệ thuật quyết định môi trường văn 
hóa. Người xem đánh giá xem môi trường có trật tự hay mất trật tự. 

• Dự án: Các yếu tố được xây dựng, phân loại, thảm thực vật và các yếu tố trực quan phụ trợ được 
liên kết với Giải pháp thay thế xây dựng. Người xem đánh giá xem môi trường có mạch lạc hay 
không mạch lạc.  
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Môi trường tự nhiên, văn hóa và Dự án đã được đánh giá để xác định đặc điểm trực quan của chúng đối 
với AVE, như được thảo luận bên dưới. Hình ảnh đại diện được cung cấp cho AVE.  

5.1.1 Khu vực hiệu ứng hình ảnh 
Độ cao trên khắp AVE dao động từ khoảng 15 feet ở Sông Willamette đến khoảng 500 feet ở Công viên 
Hoang dã phía trên Trường Trung học West Linn. 

AVE bao gồm các phần của West Linn ở phía bắc của sông Willamette cũng như các phần của Thành 
phố Oregon ở phía nam. Phần phía đông của AVE được đặc trưng bởi sự kết hợp của các khu dân cư 
với mật độ khác nhau, các khu thương mại và công nghiệp, và các không gian mở, bao gồm Sông 
Willamette, công viên công cộng và các lối vào sông. Các khu vực ở West Linn chủ yếu là khu dân cư có 
mật độ khác nhau và một số cửa hàng bán lẻ và thương mại dọc theo Willamette Drive. Các khu vực của 
Thành phố Oregon chủ yếu bao gồm các khu vực thương mại và bán lẻ; tuy nhiên, các công viên công 
cộng, điểm tiếp cận thuyền và sông, bến du thuyền tư nhân và các mục đích sử dụng khác tồn tại ở cả 
hai bên bờ sông, bao gồm Công viên West Bridge, Công viên Jon Storm, Lối đi dạo trên Đại lộ 
McLoughlin và Bến tàu Câu cá Công cộng West Linn. 

Phía tây thành phố West Linn, AVE được đặc trưng bởi các khu dân cư nông thôn mật độ thấp bao gồm 
nhà ở, nhà phụ (ví dụ: nhà kho, kho chứa và khu vực đỗ xe), nhà kính, đồng cỏ trống và cánh đồng 
trống, sỏi và lát đá những con đường. Xung quanh giao lộ I-205 và Đường Stafford có sự tập trung của 
các mục đích sử dụng thương mại và thể chế, cũng như các phân khu nhà ở dành cho một gia đình dọc 
theo phía bắc của I-205; bắt đầu khoảng nửa dặm từ Nút giao I-205 và Đường Stafford đến nút giao I-
205 và I-5. AVE cũng bao gồm sông Tualatin; tuy nhiên, không có lối đi công cộng nào đến sông trong 
AVE và tầm nhìn bị giới hạn ở những góc nhìn ngắn từ cầu I-205. 

Các con đường trong AVE trải dài từ đường công vụ rải sỏi đến đường trải nhựa hai làn và I-205. Hầu 
hết các con đường chính không phải là đường cao tốc trong AVE đều có vỉa hè, lối băng qua đường và 
các phương tiện dành cho người đi bộ và xe đạp khác, nhưng không phải tất cả các con đường địa 
phương đều có, đặc biệt là trong các khu dân cư và các khu vực nông thôn hơn của AVE ở phía tây 
West Linn.  

Bàn5-1 mô tả các môi trường tự nhiên, văn hóa và Dự án của AVE.Nhân vật5-2 cung cấp hình ảnh của 
quan điểm đại diện trong AVE. 

Bàn5-1 .  Môi trường bị ảnh hưởng 
Môi trường Môi trường bị ảnh hưởng – Nhân vật trực quan 

Tự nhiên Cảnh quan chủ yếu bao gồm cây cảnh trưởng thành, cây bụi, bãi đất trống và bãi cỏ, bãi 
cỏ trong các khu dân cư và khu phát triển thương mại; tuy nhiên, các dải không gian xanh 
tự nhiên, công viên, Sông Willamette và Sông Tualatin mang các yếu tố hình ảnh vào 
AVE và mang lại đặc điểm tự nhiên cho khu vực. Các vách đá và dốc đứng, bao gồm cả 
những vách tạo thành Thác Willamette, tạo cho khu vực này một đặc điểm tự nhiên riêng 
biệt dọc theo Sông Willamette. 

Thuộc văn hóa Cấu trúc khu dân cư nói chung là những ngôi nhà một hoặc hai tầng được xây bằng 
thanh truyền thống hoặc các tòa nhà dân cư nhiều tầng có mật độ cao ở phần phía tây 
của AVE. Các cấu trúc cũng bao gồm các tòa nhà thương mại, bán lẻ và công nghiệp ở 
hai bên bờ sông, cũng như các nhà phụ và nhà kính. Nhiều con đường, khu vực đậu xe 
lớn, khu vực lưu trữ, hàng rào, biển báo, đèn điện, tiện ích trên cao, đèn đường và các 
tiện ích khác cũng được đưa vào khắp AVE.  

Dự án I-205 bao gồm hai làn đường ở mỗi hướng và dải phân cách có cây xanh bắt đầu từ nút 
giao thông Willamette Drive. Đường cao tốc có giới hạn tốc độ là 65 dặm một giờ và các 
đoạn đường tắt/mở dao động từ 25 đến 40 dặm một giờ. Xe cộ di chuyển là phổ biến và 
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Môi trường Môi trường bị ảnh hưởng – Nhân vật trực quan 
vật liệu nhân tạo, ánh sáng, màu sắc tươi sáng và bề mặt phản chiếu rất phong phú. Hệ 
thống chiếu sáng trên đường cao tốc, nút giao thông và các cây cầu phổ biến trong điều 
kiện ban đêm. Không có phương tiện dành cho xe đạp hoặc người đi bộ nào trên I-205.  

AVE = Diện tích hiệu ứng hình ảnh 

Nhân vật5-2 .  Ảnh đại diện của khu vực hiệu ứng hình ảnh 
Môi trường tự nhiên 

  
Ảnh 1: Quang cảnh điển hình của Sông Willamette và bờ 
nam bao gồm đường dẫn nước công cộng và tư nhân, 
cây cầu và Thành phố Oregon. Bức ảnh được chụp từ 
bờ biển West Bridge Park. 

Ảnh 2: Khung cảnh điển hình của cây cối, thảm thực vật 
và những con đường mòn bên cạnh và bên dưới Cầu 
Abernethy. Bức ảnh được chụp từ West Bridge Park, 
dưới cầu Abernethy. 

  
Ảnh 3: Các khu vực cỏ điển hình và cây cối rậm rạp dọc 
theo hành lang I-205 (ảnh chụp từ I-205 tại Cầu Bắc 
Đường Borland). 

Ảnh 4: Quang cảnh điển hình của sông Tualatin (ảnh 
chụp tại Công viên Fields Bridge). 
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Môi trường văn hoá 

  
Ảnh 5: Quang cảnh cho thấy Lối đi dạo McLoughlin ở 
Thành phố Oregon với không gian tụ tập và tầm nhìn ra 
sông. Bức ảnh được chụp từ Promenade. 

Ảnh 6: Quang cảnh các khu thương mại và bán lẻ dọc 
theo Willamette Drive nhìn về phía tây bắc. Khu dân cư 
nằm bên trái (có cây cối che chắn). Bức ảnh được chụp 
từ Willamette Drive ở phía bắc cầu Abernethy. 

  
Ảnh 7: Quang cảnh cho thấy Đại lộ McLoughlin ở Thành 
phố Oregon với mục đích sử dụng thương mại/bán lẻ ở 
phía bên phải của bức tranh. 

Ảnh 8: Quang cảnh Cầu vòm Thành phố Oregon và các 
khu thương mại và bán lẻ dọc theo phía nam của Sông 
Willamette. Bức ảnh được chụp từ bờ biển West Bridge 
Park. 

  
Ảnh 9: Quang cảnh dọc đường Johnson. Ảnh 10: Quang cảnh dọc Đường Borland Phía Nam I-

205. 
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môi trường dự án 

 
Ảnh 11: Quang cảnh từ Cầu Phố Broadway nhìn về phía đông bắc về phía nam trên đoạn đường nối. 

  
Ảnh 12: Quang cảnh từ Cầu Đường Johnson nhìn về 
phía đông khi giao thông đi về phía bắc. 

Ảnh 13: Quang cảnh từ Cầu Đường Johnson nhìn về 
phía đông khi giao thông đi về phía nam. 

 

5.2 Tài nguyên danh lam thắng cảnh được bảo vệ 
Chương trình Đường lộ Danh lam thắng cảnh Nông thôn của Quận Clackamas tìm cách bảo tồn và bảo 
vệ các đặc điểm danh lam thắng cảnh của khu vực(Clackamas County 2020) . Trong số những con 
đường được liệt kê trong chương trình Con đường phong cảnh nông thôn, chỉ có tôi- 205 phía tây sông 
Willamette nằm trong AVE (xemNhân vật4-2 ). ODOT quản lý tôi- 205; tuy nhiên, chương trình Đường lộ 
Danh lam thắng cảnh Nông thôn cố gắng “thúc đẩy việc bảo vệ các đặc điểm giải trí, danh lam thắng 
cảnh và đặc điểm cởi mở, gọn gàng dọc theo các con đường có danh lam thắng cảnh được chỉ 
định”(Clackamas County 2020) . 

Một điểm ngắm cảnh nằm dọc theo phía nam của I-205 ở West Linn gần MP 7.5 (xemNhân vật4-2 ). 
Điểm quan sát được tiếp cận bằng đường dốc I-205 đến một con đường và khu vực đỗ xe ở phía nam I-
205 phục vụ điểm quan sát. Điểm quan sát nhìn xuống Thác Willamette, nằm cách khoảng một phần ba 
dặm về phía đông. Các phương tiện di chuyển dọc theo I-205 không thể nhìn thấy Thác Willamette do 
góc dốc giữa đường và Thác Willamette và/hoặc thảm thực vật hiện có bên cạnh đường. 
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5.3 Dân số bị ảnh hưởng 
Người xem có thể được phân loại thành hai nhóm riêng biệt: khách du lịch và hàng xóm. Cả khách du 
lịch và hàng xóm có thể được chia nhỏ hơn nữa để thiết lập sở thích của người xem và độ nhạy cảm của 
họ với những thay đổi trong môi trường trực quan (Federal Highway Administration 2015) . Mặc dù mỗi 
người xem có sở thích và độ nhạy cảm riêng, hướng dẫn của VIA nhận ra ba phản ứng cơ bản đối với 
môi trường trực quan. 

• Khi xem môi trường tự nhiên, người xem đánh giá sự hài hòa tự nhiên của cảnh hiện có, xác định 
xem bố cục hài hòa hay không hài hòa.  

• Khi xem môi trường văn hóa, người xem đánh giá trật tự văn hóa, xác định xem thành phần đó có 
trật tự hay mất trật tự. 

• Khi xem môi trường Dự án, người xem đánh giá tính liên kết của Dự án, xác định xem thành phần 
của Dự án là mạch lạc hay không mạch lạc. 

5.3.1 Các loại hàng xóm 
AVE cho Dự án bao gồm các loại hàng xóm sau đây như được định nghĩa trong hướng dẫn VIA(Federal 
Highway Administration 2015) : 

• Những người hàng xóm dân cư bao gồm một gia đình, nhiều gia đình và những người khác. Sở 
thích của họ có xu hướng duy trì đặc tính cảnh quan hiện có và họ thường không quan tâm đến sự 
thay đổi. Tùy theo vị trí, khu dân cư xóm giềng ưa thiên nhiên hài hòa, trật tự văn hóa. 

• Những người hàng xóm giải trí tham gia giải trí và có xu hướng nhất thời. Sở thích về hình ảnh của 
họ có xu hướng giữ nguyên hiện trạng và họ thận trọng với những thay đổi có thể gây ra tác động 
bất lợi cho hoạt động của họ, mặc dù họ có thể sẵn sàng chấp nhận những cải tiến về giải trí nếu 
chúng cải thiện hoặc nâng cao trải nghiệm giải trí. Những người hàng xóm giải trí thích sự hài hòa tự 
nhiên với sự gắn kết của dự án.  

• Hàng xóm bán lẻ là thương nhân hoặc người mua sắm bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho công chúng. 
Người bán có xu hướng cố định trong khi người mua sắm chỉ là tạm thời, mặc dù người mua sắm có 
thể thường xuyên ở cùng một địa điểm. Người mua sắm có xu hướng tập trung vào trải nghiệm mua 
sắm mà ít bị phân tâm. Hàng xóm bán lẻ phụ thuộc vào sự gắn kết dự án tốt và sự hài hòa tự nhiên. 

• Những người hàng xóm thương mại chiếm giữ tài sản thương mại và sử dụng các tòa nhà văn 
phòng, nhà kho và các công trình thương mại khác. Sở thích của họ khác nhau tùy thuộc vào doanh 
nghiệp, nhưng những doanh nghiệp có nhiều khách truy cập bắt chước khách hàng bán lẻ. Hàng 
xóm thương mại phụ thuộc vào trật tự văn hóa và sự gắn kết dự án tốt.  

5.3.2 Các loại khách du lịch 
AVE cho Dự án bao gồm các loại khách du lịch sau đây như được định nghĩa trong hướng dẫn của 
VIA(Federal Highway Administration 2015) : 

• Người lái xe di chuyển trên các phương tiện chạy bằng động cơ, chẳng hạn như ô tô, xe máy, xe 
buýt, xe tải có kích cỡ khác nhau hoặc thuyền. Nhiều loại động cơ, kích cỡ và nguồn nhiên liệu giúp 
đẩy hành khách ở tốc độ cao hơn so với các chế độ khác. Trình điều khiển chủ yếu tập trung vào các 
hoạt động liên quan đến lái xe và thích sự gắn kết của dự án. Hành khách thường ít tham gia vào 
các nhiệm vụ lái xe hơn và thích sự hòa hợp tự nhiên và hòa hợp văn hóa. 

• Người đi xe đạp sử dụng xe đạp hoặc các thiết bị tự hành tương tự khác, hoặc xe đạp điện và xe 
máy điện, di chuyển qua địa điểm với tốc độ cao hơn người đi bộ nhưng chậm hơn nhiều so với di 
chuyển bằng xe cộ. Người đi xe đạp cũng có một chút ưu tiên cho sự gắn kết của dự án. 
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• Người đi bộ sử dụng phương tiện tự hành (đi bộ, xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển khác) để di 
chuyển qua một địa điểm trên lòng đường, vỉa hè hoặc đường mòn. Người đi bộ có một chút ưu tiên 
đối với trật tự văn hóa hơn là sự hài hòa tự nhiên và sự gắn kết của dự án. 

5.3.3 Chất lượng hình ảnh 
Định nghĩa về chất lượng hình ảnh 
Để xác định chất lượng hình ảnh, các nhà phân tích cần “xác định những gì người xem thích và không 
thích về đặc điểm hình ảnh của AVE”. Mỗi người xem sẽ có một nhóm trải nghiệm và sở thích riêng 
nhưng có thể được xếp vào các nhóm người xem có sở thích tương tự. Theo FHWA, các tùy chọn hình 
ảnh chung dành cho: 

• Sự hài hòa tự nhiên: Xem các tài nguyên trực quan của môi trường tự nhiên sẽ tạo ra cảm giác hài 
hòa tự nhiên trong con người. Mọi người giải thích các tài nguyên hình ảnh của môi trường tự nhiên 
là hài hòa hoặc không hài hòa. 

• Trật tự Văn hóa: Việc xem xét các nguồn tài nguyên trực quan của môi trường văn hóa, chẳng hạn 
như các tòa nhà, công trình kiến trúc, hiện vật và nghệ thuật, tạo cho mọi người cảm giác về trật tự 
văn hóa. Mọi người giải thích các tài nguyên trực quan của môi trường văn hóa là có trật tự hoặc mất 
trật tự.  

• Sự gắn kết của dự án: Xem các tài nguyên trực quan của môi trường dự án, chẳng hạn như đường 
và các yếu tố đường cao tốc, tạo cho mọi người cảm giác về sự gắn kết của dự án. Mọi người giải 
thích các tài nguyên trực quan của môi trường dự án là mạch lạc hoặc không mạch lạc.  

Những thay đổi về chất lượng hình ảnh sẽ tạo thành cơ sở để xác định mức độ hiệu ứng hình ảnh của 
Giải pháp thay thế bản dựng: là hiệu ứng hình ảnh bất lợi, có lợi hay trung tính. Những người xem điển 
hình hiện có (hàng xóm hoặc khách du lịch) được mô tả trongBàn5-2 . 

Bàn5-2 . Xem loại và sở thích 
Loại người xem Tùy chọn trực quan* 

lái xe   Sự gắn kết của dự án 
khu dân cư   Hòa hợp tự nhiên 

 trật tự văn hóa 
giải trí  Hòa hợp tự nhiên 

 Sự gắn kết của dự án 
Bán lẻ  Hòa hợp tự nhiên 

 Sự gắn kết của dự án 
Thuộc về thương mại  trật tự văn hóa 

 Sự gắn kết của dự án 
* Tùy chọn hình ảnh dựa trên tùy chọn loại Hàng xóm và Khách du lịch trong Nguyên tắc VIA  
 (Federal Highway Administration 2015) 
VIA = Đánh giá tác động trực quan 

Chất lượng hình ảnh trong AVE được mô tả dưới đây. 

Chất lượng hình ảnh trong Khu vực hiệu ứng hình ảnh  
AVE có nhiều yếu tố tự nhiên, chẳng hạn như sông Willamette và sông Tualatin, thảm thực vật, vách đá, 
cánh đồng nông nghiệp nhỏ và các khu vực cỏ trống được đưa vào nhân vật hình ảnh. Các đặc điểm 
nhân tạo như nhựa đường, tòa nhà, hàng rào, kim loại và kính cũng phổ biến trên khắp AVE.  
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Khách du lịch thường có chế độ xem động khi họ đi qua AVE. Người lái xe ô tô đi trên hai làn đường mỗi 
hướng trên I-205 và dọc theo các đường dốc vào và ra. Tốc độ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện giao 
thông. Sự chú ý của người lái xe thường tập trung vào các hoạt động lái xe, nhưng hành khách có thể 
nhận thức rõ hơn về môi trường trực quan xung quanh và tầm nhìn xa. Người lái xe quan tâm chủ yếu 
đến sự gắn kết của dự án. Với nhiều đường dốc, cầu và biển báo ở các độ cao khác nhau, môi trường 
dự án hiện tại có phần không mạch lạc. 

Mật độ dân cư khác nhau trong AVE. Ở phần phía đông của AVE, hầu hết các khu dân cư lân cận nằm ở 
phía tây I-205 trong các khu dân cư có độ cao cao hơn I-205. Các khu dân cư lân cận nằm ở phía đông 
của I-205 bắt đầu từ Đường số 4 ở Tây Linn có độ cao thấp hơn so với I-205. Các khu dân cư lân cận 
còn lại trong AVE có thể được mô tả là khu dân cư nông thôn mật độ thấp, ngoại trừ các phân khu nhà ở 
dành cho một gia đình dọc theo phía bắc của I-205, bắt đầu cách I-205 khoảng nửa dặm.- 205 và Giao lộ 
Đường Stafford đến giao lộ I-205 và I-5. Khu dân cư hàng xóm có xu hướng ưa chuộng sự hòa hợp tự 
nhiên và hòa hợp văn hóa. Thảm thực vật hiện tại chắn hầu hết tầm nhìn của I-205 từ các khu dân cư 
xung quanh và hài hòa với môi trường tự nhiên. Mạng lưới các cấu trúc dân cư và đường phố cũng cung 
cấp một mức độ trật tự văn hóa. 

Những người hàng xóm giải trí điển hình sử dụng Sông Willamette, Công viên West Bridge ở phía bắc 
của dòng sông và Công viên Jon Storm, Công viên Clackamette và các con đường đa dụng khác nhau. 
Không có lối đi công cộng nào đến Sông Tualatin trong AVE. Không có phương tiện dành cho người đi 
bộ hoặc xe đạp trên I-205, nhưng có làn đường dành cho xe đạp, vỉa hè, đường nhỏ và khu vực dành 
cho người đi bộ trên khắp AVE. Nước và các yếu tố tự nhiên xung quanh tạo nên đặc tính tự nhiên; tuy 
nhiên, những cây cầu bắc qua sông, lịch sử công nghiệp và lớp phủ đất, bến cảng và các yếu tố nhân 
tạo khác làm giảm đi sự hài hòa tự nhiên và trật tự văn hóa nói chung.  

Các khu lân cận thương mại và bán lẻ điển hình thường nằm dọc theo Đại lộ McLoughlin và Willamette 
Drive, và tập trung xung quanh nút giao I-205 và Đường Stafford cũng như nút giao I-205 và Đường 10. 
Tuy nhiên, lớp phủ đất và thảm thực vật có khả năng che khuất tầm nhìn từ hầu hết các khu vực thương 
mại và bán lẻ trong AVE. Những người hàng xóm bán lẻ và thương mại có xu hướng thích trật tự văn 
hóa và sự gắn kết của dự án hơn là sự hài hòa tự nhiên. Đường cao tốc nhiều làn, tòa nhà bán lẻ, bãi đỗ 
xe, cầu vượt, biển báo, cầu, đèn điện và các yếu tố nhân tạo khác tạo nên một môi trường văn hóa hơi 
lộn xộn. 
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6 Giai đoạn phân tích 
Giai đoạn phân tích của quy trình đánh giá trực quan đánh giá tính tương thích của công trình xây dựng 
và tác động lâu dài của Giải pháp thay thế xây dựng đối với chất lượng hình ảnh. Một dự án có thể thay 
đổi đặc điểm trực quan của môi trường bằng cách giới thiệu các yếu tố trực quan mới, chẳng hạn như cơ 
sở hạ tầng, thảm thực vật và thay đổi địa hình. Phân tích này xác định các tác động đối với chất lượng 
hình ảnh bằng cách đánh giá các thay đổi đối với ký tự hình ảnh hiện có trong AVE và dự đoán mức độ 
nhạy cảm của người xem đối với những thay đổi đó (Nhân vật6-1 ). FHWA mô tả độ nhạy cảm của người 
xem là kết quả của mức độ tiếp xúc của người xem và nhận thức của người xem (Federal Highway 
Administration 2015) .  

Nhân vật6-1 . Hiệu ứng hình ảnh  

 

6.1 Ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh 
Mức độ một dự án cải thiện hoặc làm suy giảm đặc tính trực quan của môi trường sẽ xác định mức độ 
thay đổi về chất lượng trực quan và nằm trong phạm vi từ những cải tiến chung hoặc thay đổi tiêu cực và 
từ những cải tiến tuyệt vời đến sự suy giảm nghiêm trọng về chất lượng hình ảnh hiện có(Federal 
Highway Administration 2015) . Nói chung, các hiệu ứng đối với chất lượng hình ảnh có thể là trung tính, 
có lợi hoặc bất lợi: 

• Những thay đổi trung lập là những thay đổi tương thích với môi trường trực quan hiện có, phản ánh ít 
thay đổi và những người hàng xóm cho là hài hòa, có trật tự và nhất quán với môi trường trực quan 
hiện có.  

• Những thay đổi có lợi đối với môi trường trực quan xảy ra khi chất lượng trực quan được cải thiện 
bằng cách tăng cường các yếu tố trực quan hoặc khi trải nghiệm được cải thiện bằng cách tạo ra các 
chế độ xem tài nguyên mới hoặc được cải thiện mà những người hàng xóm nhận thấy là cải thiện sự 
hài hòa, trật tự và nhất quán của môi trường trực quan hiện có.  

• Những thay đổi bất lợi đối với môi trường hình ảnh có thể xảy ra khi chất lượng hình ảnh bị suy giảm 
thông qua các yếu tố hình ảnh không tương thích hoặc bằng cách chặn hoặc thay đổi chế độ xem 
theo cách tiêu cực có thể được coi là không hài hòa, mất trật tự và không mạch lạc.  

6.2 Hiệu ứng đối với tài nguyên hình ảnh 
6.2.1 Không xây dựng thay thế  
Trong Giải pháp thay thế không xây dựng, không có thành phần nào được nêu chi tiết trong Phần2.3 sẽ 
được thêm vào môi trường trực quan. Chất lượng hình ảnh của môi trường tự nhiên, văn hóa và dự án 
sẽ không thay đổi. Độ nhạy của người xem sẽ không thay đổi và hiệu ứng hình ảnh tổng thể sẽ ở mức 
trung tính.  
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6.2.2 xây dựng thay thế 
Phần này mô tả những thay đổi về hình ảnh dự kiến sẽ xảy ra do Giải pháp thay thế bản dựng, cụ thể là 
bất kỳ thay đổi nào đối với chất lượng hình ảnh tổng thể của AVE. Ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh 
được thảo luận dưới dạng ảnh hưởng ngắn hạn xảy ra trong các hoạt động xây dựng và ảnh hưởng dài 
hạn xảy ra sau khi xây dựng Giải pháp thay thế xây dựng. 

Thời gian ngắn Các hiệu ứng 
Việc xây dựng Giải pháp thay thế xây dựng sẽ tạm thời thay đổi cảnh quan trực quan xung quanh I-205 
trong AVE do cây cối và thảm thực vật bị loại bỏ cũng như do sự hiện diện và sử dụng của các phương 
tiện và thiết bị xây dựng, hệ thống chiếu sáng ban đêm, biển báo, hàng rào và các khu vực chuẩn bị xây 
dựng . Thiết bị xây dựng có màu sắc rực rỡ có thể sẽ góp phần tạo ra nhận thức tạm thời về môi trường 
văn hóa mất trật tự và môi trường dự án không mạch lạc. Các yếu tố hình ảnh tạm thời này sẽ hiện diện 
trong lộ giới I-205 hiện tại trong quá trình xây dựng và sẽ thay đổi môi trường hình ảnh cho khách du lịch 
khi nhìn thấy khu vực xây dựng. Các đường vòng tạm thời, thay đổi giao thông và cấu hình lại đường bộ 
sẽ cần sự chú ý nhiều hơn của khách du lịch và có khả năng làm sao nhãng tầm nhìn thông thường dọc 
theo các phần của I-205 trong quá trình xây dựng tích cực.  

Việc xây dựng Giải pháp thay thế xây dựng sẽ gây ra các hiệu ứng hình ảnh tạm thời cho những người 
hàng xóm, đặc biệt là những người hàng xóm dân cư và giải trí nhạy cảm (như được xác định trong 
Bảng 6-1). Tuy nhiên, cây cối, thảm thực vật và/hoặc mái dốc sẽ cản hầu hết tầm nhìn của các hoạt động 
xây dựng đối với những người hàng xóm. 

Giờ xây dựng vào ban đêm có thể sẽ yêu cầu chiếu sáng xây dựng và an toàn (bao gồm cả đèn nhấp 
nháy). Hầu hết hệ thống chiếu sáng xây dựng ban đêm bổ sung sẽ được coi là không đáng kể trong bối 
cảnh hệ thống chiếu sáng I-205 hiện có, ngoại trừ các phần của I-205 đi qua các khu vực nông thôn hơn, 
chẳng hạn như phía tây West Linn, nơi hệ thống chiếu sáng ban đêm hiện có hạn chế hơn. Với việc thực 
hiện các biện pháp được thảo luận trong Phần7 , các hiệu ứng hình ảnh ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng 
đến khách du lịch I-205 và những người hàng xóm.  

Không có ảnh hưởng nào đối với điểm ngắm cảnh sẽ xảy ra theo Giải pháp thay thế xây dựng trong quá trình 
xây dựng. Các hoạt động xây dựng sẽ diễn ra ở phía bắc của điểm quan sát; lối vào và khu vực đậu xe sẽ 
được duy trì; và tầm nhìn ra Thác Willamette từ điểm quan sát sẽ không bị thay đổi trong quá trình xây dựng. 

Ảnh hưởng lâu dài 
Giải pháp Thay thế Xây dựng sẽ không thay đổi đáng kể đặc điểm trực quan của AVE, hiện có đường 
cao tốc hiện tại và cơ sở hạ tầng hỗ trợ như biển báo và hệ thống chiếu sáng. Bởi vì cơ sở hạ tầng 
đường bộ liên quan đến Giải pháp thay thế xây dựng sẽ được xây dựng bằng vật liệu, hình thức và màu 
sắc tương tự như các thành phần hiện có trong AVE, Giải pháp thay thế xây dựng sẽ tương thích với môi 
trường hiện tại dành cho khách du lịch dọc theo I- 205. Do đó, các hiệu ứng hình ảnh tổng thể về lâu dài 
sẽ là trung tính đối với khách du lịch I-205.  

Mặc dù việc loại bỏ thảm thực vật để phù hợp với đường cao tốc được mở rộng, trạm thu phí và cơ sở 
hạ tầng hỗ trợ sẽ diễn ra ở bên phải đường I-205, nhưng tầm nhìn ra I-205 từ các khu dân cư và thương 
mại liền kề hiện đang được sàng lọc sẽ vẫn được sàng lọc theo Giải pháp thay thế xây dựng cho hầu hết 
các nước láng giềng. Hầu hết các khu dân cư và thương mại sẽ không có tầm nhìn trực tiếp ra Giải pháp 
Thay thế Xây dựng và sẽ có tác dụng trung lập. Một số ít khu dân cư lân cận ở phần phía đông của AVE 
sẽ có thêm các yếu tố hình ảnh nhân tạo liên quan đến cơ sở hạ tầng mới, bao gồm cả hệ thống chiếu 
sáng vào ban đêm. Các yếu tố tương tự có mặt trong các điều kiện hiện có của khu vực này; do đó, 
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người xem bị ảnh hưởng sẽ có hiệu ứng hình ảnh từ trung tính đến hơi bất lợi. Các biện pháp giảm thiểu 
trong Mục7 sẽ giúp giảm thiểu các tác động bất lợi cho những khu dân cư lân cận này. 

Mặc dù các nguồn chiếu sáng trực tiếp liên quan đến Giải pháp thay thế xây dựng có thể sẽ được che 
chắn bởi thảm thực vật hiện có, nhưng ánh sáng xung quanh có thể nhận thấy được trong môi trường 
quan sát vào ban đêm. Tuy nhiên, hệ thống chiếu sáng bổ sung dự kiến sẽ không làm thay đổi các điều 
kiện tổng thể dọc theo I-205, vốn đã bao gồm hệ thống chiếu sáng dọc theo hành lang và các hiệu ứng 
hình ảnh sẽ không thay đổi. Hệ thống chiếu sáng mới sẽ được che chắn và hướng xuống dưới để giảm 
thiểu ánh sáng tràn sang các khu vực lân cận. 

Bàn6-1 xác định mức độ nhạy cảm dự kiến của người xem, về độ phơi sáng, mức độ nhận biết và 
khoảng cách, đối với những thay đổi trực quan đối với AVE trong Giải pháp thay thế bản dựng. 

Bàn6-1 .  Độ nhạy của người xem đối với khu vực hiệu ứng hình ảnh trong Giải pháp thay 
thế bản dựng 

Loại người xem 

Độ nhạy của người xem Thị giác 
 Các hiệu 

ứng Phơi bày Nhận thức 
Độ nhạy 
tổng thể 

kh
ác

h 
du

 lị
ch

 

lái xe  Nhiều người lái xe sẽ có 
tầm nhìn cận cảnh Giải 
pháp thay thế xây dựng khi 
họ đi qua hành lang, nhưng 
tầm nhìn sẽ có thời gian 
ngắn.  

 Chế độ xem sẽ tương tự 
như chế độ xem của cơ sở 
hạ tầng đường cao tốc hiện 
có. 

 Người lái xe sẽ biết về Giải pháp 
thay thế xây dựng nhưng sẽ tập 
trung vào việc lái xe.  

 Xây dựng Sự gắn kết của giải 
pháp thay thế sẽ được cải thiện 
khi điều kiện giao thông tắc 
nghẽn được cải thiện.  

 Hành khách có thể nhận thức rõ 
hơn nhưng sẽ có tầm nhìn ngắn 
hạn. 

Thấp Trung lập 

N
gư

ời
 h

àn
g 

xó
m

 

khu dân cư 
Thuộc về 
thương mại 

 Địa hình và thảm thực vật 
hiện có sẽ cản tầm nhìn của 
Giải pháp Thay thế Xây 
dựng đối với hầu hết các 
nước láng giềng.  

 Hàng xóm có thể tiếp xúc 
với ánh sáng xung quanh 
trong điều kiện ban đêm, 
nhưng số lượng hàng xóm 
sẽ thấp. 

 Một số ít cư dân hàng xóm 
có thể có quan điểm lâu dài 
về Giải pháp thay thế xây 
dựng.  

 Hầu hết các khu dân cư hàng 
xóm sẽ không bị ảnh hưởng, 
nhưng một số ít cư dân sẽ nhận 
thức được các yếu tố hình ảnh 
mới.  

 Lượt xem dài hạn sẽ trở thành 
thói quen theo thời gian. 

Vừa phải Trung lập 
đến hơi bất 
lợi 

giải trí  Việc tiếp xúc với những 
người hàng xóm giải trí sẽ 
bị hạn chế do thiếu tầm 
nhìn trực tiếp.  

 Lượt xem thường sẽ có thời 
lượng ngắn. 

 Những người hàng xóm giải trí 
không quan tâm đến những thay 
đổi trong môi trường trực quan; 
tuy nhiên, thảm thực vật hiện tại 
sẽ chặn hầu hết tầm nhìn từ các 
khu vực giải trí ở hai bên bờ 
sông hoặc trên mặt nước.  

 Những người hàng xóm giải trí 
thường tập trung vào các hoạt 
động giải trí và một số người 
theo chủ nghĩa giải trí sẽ xem 
Giải pháp thay thế xây dựng 
trong điều kiện ban đêm. 

Thấp Trung lập 
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Giải pháp thay thế xây dựng sẽ không có tác dụng lâu dài đối với điểm ngắm cảnh. Việc mở rộng I-205 
sẽ diễn ra ở phía bắc của con đường hiện tại, và lối vào và bãi đậu xe hỗ trợ quan điểm sẽ vẫn còn. Sẽ 
không có thay đổi nào đối với tầm nhìn của Thác Willamette từ điểm quan sát. Những cải tiến đối với 
tôi- 205 trong Giải pháp Thay thế Xây dựng sẽ được phát triển theo hướng dẫn thiết kế (xem Tài liệu 
đính kèm B) để đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành của chương trình đường bộ có cảnh đẹp ở nông thôn 
của Quận Clackamas. 
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7 Cam kết tránh, giảm thiểu và/hoặc giảm nhẹ 
Nói chung, Giải pháp thay thế bản dựng sẽ nhất quán và tương thích với môi trường trực quan hiện có 
đối với hầu hết các nước láng giềng. Nhìn chung, thảm thực vật và lớp phủ đất hiện có sẽ che khuất hầu 
hết tầm nhìn của Giải pháp thay thế xây dựng đối với hầu hết các khu dân cư và khu giải trí lân cận, và 
hầu hết các khu dân cư lân cận sẽ có độ nhạy từ thấp đến trung bình đối với những thay đổi về hình ảnh. 

7.1 Các biện pháp tác động ngắn hạn S 
ODOT sẽ thực hiện các hành động sau để giảm thiểu tác động tạm thời đến chất lượng hình ảnh trong 
quá trình xây dựng: 

• Bảo tồn thảm thực vật hiện có nếu có thể và giảm thiểu việc phát quang những cây trưởng thành.  

• Hạn chế xây dựng vào ban ngày bất cứ khi nào có thể. Công việc định hướng và chiếu sáng an toàn 
sẽ được đưa vào để chiếu sáng trực tiếp các khu vực làm việc và cách xa các khu dân cư nơi cần thi 
công vào ban đêm. Các nguồn sáng sẽ được che chắn để tránh ánh sáng lan tỏa và phải tuân theo 
các quy định của địa phương và sự chấp thuận của ODOT, Quận Clackamas và West Linn. 

• Xem màn hình thiết bị và vật liệu xây dựng từ người đi bộ và khu dân cư, như thực tế. 

7.2 Các biện pháp cho tác động dài hạn 
ODOT sẽ thực hiện các hành động sau để giảm thiểu tác động lâu dài đến chất lượng hình ảnh:  

• Thiết kế cơ sở hạ tầng sử dụng vật liệu, màu sắc, hình thức, chiều cao và hình dạng để hòa hợp với 
các cấu trúc nhân tạo hiện có và phù hợp với chỉ định sử dụng đất thích hợp. 

• Giảm thiểu ánh sáng nhân tạo khi thực tế.  

• Che chắn và hướng ánh sáng cổng xuống dưới để giảm thiểu ánh sáng tràn sang các khu vực lân 
cận. 
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8 người pha chế 
Các cá nhân tham gia chuẩn bị VIA viết tắt được xác định trongBàn8-1 .  

Bàn8-1 . Danh sách người chuẩn bị 

Tên Vai trò Giáo dục 

Số năm 
kinh 

nghiệm 
Ryan Weston Nhà phân tích trực quan, Kiến 

trúc sư cảnh quan và Đánh 
giá tác động trực quan viết tắt 
Tác giả 

MLA, Kiến trúc cảnh quan và Quy 
hoạch môi trường 
BS, Làm vườn 

20 

Sam Roberts, AICP  Tác giả đánh giá tác động 
trực quan viết tắt 

Thạc sĩ quy hoạch vùng và đô thị  
Cử nhân, Quy hoạch đô thị 

7 

Stephanie Sprague, PMP, 
AICP 

Người đánh giá QC kỹ thuật MS, Chính sách tài nguyên thiên 
nhiên 
BS, Vi sinh môi trường 

20 
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Attachment A Bảng câu hỏi xác định phạm vi 
đánh giá tác động trực quan 

Bảng câu hỏi xác định phạm vi đánh giá tác động trực quan 

Tên dự án : Dự án thu phí I-205   Ngày truy cập trang web: 5/8/2020 

Vị trí: Quận Clackamas, Oregon   Thời gian: 11:30 sáng 

Điều kiện đặc biệt/Ghi chú:   Thực hiện bởi: Ryan Weston 

Khả năng tương thích môi trường 

1. Liệu dự án có dẫn đến sự thay đổi đáng chú ý về các đặc tính vật lý của môi trường hiện tại không? 
 (Xem xét tất cả các thành phần dự án và tác động xây dựng - cả vĩnh viễn và tạm thời, bao gồm thay đổi 
địa hình, cấu trúc, rào cản tiếng ồn, loại bỏ thảm thực vật, lan can, biển báo và các hoạt động của nhà 
thầu.) 

☐Mức độ thay đổi vĩnh viễn cao (3) ☒ Mức độ thay đổi vĩnh viễn vừa phải (2) 

☐Mức độ thay đổi lâu dài hoặc tạm thời thấp (1) ☐ Không có thay đổi đáng chú ý (0) 

2. Dự án sẽ bổ sung hay tương phản với đặc điểm hình ảnh mà cộng đồng mong muốn? 
 (Đánh giá quy mô và mức độ của các tính năng dự án so với quy mô cộng đồng xung quanh. Dự án có 
khả năng mang lại diện mạo đô thị cho một cộng đồng nông thôn hoặc ngoại ô hiện tại không? Bạn có dự 
đoán rằng sự thay đổi sẽ được công chúng xem là tích cực hay tiêu cực? Nghiên cứu tài liệu quy hoạch 
hoặc nói chuyện với các nhà quy hoạch địa phương và đại diện cộng đồng để hiểu loại môi trường trực 
quan mà cư dân địa phương hình dung cho cộng đồng của họ.) 

☐ Khả năng tương thích thấp (3)  ☐ Khả năng tương thích vừa phải (2) 

☒ Khả năng tương thích cao (1)   

3. Mức độ quan tâm của địa phương đối với các loại đặc điểm của dự án (ví dụ: kết cấu cầu, hố đào lớn, 
rào cản âm thanh hoặc loại bỏ cây xanh ở dải phân cách) và các tác động xây dựng được đề xuất?  
(Một số cải tiến nhất định của dự án có thể được người dân địa phương quan tâm đặc biệt, gây ra mức 
độ quan tâm cao hơn của công chúng và yêu cầu phân tích trực quan tập trung hơn.) 

☐ Mối quan tâm cao (3) ☒ Mối quan tâm vừa phải (2) 

☐ Mối quan tâm thấp (1) ☐ Tính năng dự án không đáng kể (0) 
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4. Có thể dự đoán rằng để giảm thiểu các tác động trực quan, có thể cần phải phát triển các chiến lược 
giảm thiểu rộng rãi hoặc mới để tránh, giảm thiểu hoặc bù đắp cho các tác động bất lợi hay sẽ sử dụng 
các chiến lược giảm thiểu thông thường, chẳng hạn như xử lý cảnh quan hoặc kiến trúc để giảm thiểu 
đầy đủ các tác động bất lợi về thị giác ? 

☐ Khả năng giảm nhẹ phi thông thường trên diện 
rộng (3) 

☐ Một số khả năng giảm thiểu phi thông thường 
(2) 

☒ Chỉ có khả năng giảm thiểu thông thường (1) ☐ Không có khả năng giảm thiểu (0) 

5. Dự án này, khi được xem xét chung với các dự án khác, có dẫn đến thay đổi bất lợi tổng thể (tác động 
tích lũy) về chất lượng hoặc đặc điểm hình ảnh tổng thể không? 
 (Xác định bất kỳ dự án nào [cả tiểu bang và địa phương] trong khu vực đã được xây dựng trong những 
năm gần đây và những dự án hiện đang được lên kế hoạch xây dựng trong tương lai. Khung thời gian và 
phạm vi khu vực áp dụng cho các tác động tích lũy có thể xảy ra phải dựa trên dự đoán hợp lý về nhận 
thức của công chúng xem.) 

☐ Tác động tích lũy có thể xảy ra: 0-5 năm (3) ☐ Tác động tích lũy có thể xảy ra: 6-10 năm (2) 

☒ Tác động tích lũy khó xảy ra (1)   

Độ nhạy của người xem 

1. Khả năng đề xuất dự án có thể gây tranh cãi trong cộng đồng, hoặc bị bất kỳ nhóm có tổ chức nào 
phản đối là gì? 
 (Điều này có thể được nghiên cứu ban đầu bằng cách nói chuyện với DOT của tiểu bang và ban quản lý 
cơ quan địa phương và nhân viên quen thuộc với quan điểm của cộng đồng bị ảnh hưởng bằng chứng là 
các dự án trước đây và/hoặc thông tin hiện tại.) 

☐ Tiềm năng cao (3) ☒ Tiềm năng vừa phải (2) 

☐ Tiềm năng thấp (1) ☐ Không Tiềm Năng (0) 

2. Mức độ nhạy cảm của các nhóm người xem tiềm năng đối với những thay đổi có thể nhìn thấy được do 
dự án đề xuất? 
 (Hãy cân nhắc giữa các yếu tố khác như số lượng người xem trong nhóm, kỳ vọng của người xem có 
thể xảy ra, các hoạt động, thời lượng xem và định hướng. Mức độ nhạy cảm dự kiến của người xem có 
thể được điều chỉnh bằng cách áp dụng đánh giá chuyên môn và bằng cách thu thập thông tin từ các 
nhân viên DOT khác, các cơ quan địa phương và đại diện cộng đồng quen thuộc với quan điểm của 
cộng đồng bị ảnh hưởng và các mối quan tâm đã được chứng minh.) 

☐ Độ nhạy cao (3) ☐ Độ nhạy vừa phải (2) 

☒ Độ nhạy thấp (1)   
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3. Cách tiếp cận thẩm mỹ của dự án có vẻ phù hợp với luật, pháp lệnh, quy định, chính sách hoặc tiêu 
chuẩn hiện hành ở mức độ nào? 

☐ Khả năng tương thích thấp (3) ☐ Khả năng tương thích vừa phải (2) 

☒ Khả năng tương thích cao (1)   

4. Các cơ quan quản lý bên ngoài (ví dụ: Liên bang, Tiểu bang hoặc địa phương) có yêu cầu giấy phép 
không? 
 (Các yêu cầu về giấy phép có thể có hậu quả ngoài ý muốn đối với môi trường trực quan. Giấy phép dự 
kiến, cũng như các yêu cầu giấy phép cụ thể - được xác định bởi người cấp phép, có thể được xác định 
bằng cách trao đổi với người lập kế hoạch môi trường dự án và kỹ sư dự án. Lưu ý: phối hợp với đại 
diện DOT của tiểu bang chịu trách nhiệm xin giấy phép trước khi liên lạc trực tiếp với bất kỳ cơ quan cấp 
phép nào. Các giấy phép có thể được hưởng lợi từ phân tích bổ sung bao gồm các giấy phép có thể dẫn 
đến các đặc điểm xây dựng có thể nhìn thấy được, chẳng hạn như các lưu vực hoặc thiết bị thấm theo 
giấy phép nước mưa hoặc tường chắn để tránh vùng đất ngập nước hoặc giấy phép làm việc ở các khu 
vực nhạy cảm như giấy phép phát triển ven biển hoặc trên Liên bang đất đai, chẳng hạn như tác động 
đến Wild và Scenic Rivers.) 

☒ Có: 3) ☐ Có thể (2) 

☐Không (1)   

5. Nhà tài trợ dự án hoặc công chúng sẽ được hưởng lợi từ một phân tích trực quan chi tiết hơn để giúp 
đạt được sự đồng thuận về một quá trình hành động để giải quyết các tác động trực quan tiềm ẩn?  
(Xem xét các đặc điểm của dự án được đề xuất, các tác động trực quan có thể xảy ra và các khuyến nghị 
giảm thiểu có thể xảy ra.) 

☐ Có: 3) ☐ Có thể (2) 

☒ Không (1)   

Xác định mức độ đánh giá tác động trực quan 

Tổng điểm của các câu trả lời cho tất cả mười câu hỏi trong Bảng câu hỏi Phạm vi Đánh giá Tác động 
Trực quan. Sử dụng tổng số điểm từ bảng câu hỏi như một chỉ số về mức độ phù hợp của VIA để thực 
hiện cho dự án. Xác nhận rằng mức độ được đề xuất bởi danh sách kiểm tra phù hợp với các đánh giá 
chuyên môn của nhóm dự án. Nếu vẫn còn nghi ngờ về việc liệu VIA có cần được hoàn thành hay 
không, thì có thể nên tiến hành một VIA viết tắt. Nếu vẫn còn nghi ngờ về mức VIA, hãy bắt đầu với quy 
trình VIA đơn giản hơn. Nếu các tác động trực quan nổi lên như một mối quan tâm đáng kể hơn so với 
dự đoán, thì mức độ tài liệu của VIA luôn có thể được tăng lên. 
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Cấp độ của VIA ban đầu có thể dựa trên các phạm vi tổng điểm sau: 

☐ Điểm 25-30 
 Một VIA mở rộng có lẽ là cần thiết. Chúng tôi khuyến nghị rằng nên tiến hành nghiên cứu phạm vi trực 
quan chính thức trước khi bắt đầu VIA để cảnh báo nhóm dự án về các tác động tiêu cực tiềm tàng và 
phát triển các giải pháp thay thế dự án mới để tránh những tác động đó. Những nghiên cứu kỹ thuật này 
có thể sẽ nhận được đánh giá công khai trên toàn tiểu bang, thậm chí trên toàn quốc. Việc sử dụng rộng 
rãi các mô phỏng trực quan và một chương trình thu hút sự tham gia của cộng đồng toàn diện sẽ là điển 
hình. 

☐ Điểm 20-24 
 Một tiêu chuẩn VIA được khuyến khích. Nghiên cứu kỹ thuật này có thể sẽ nhận được đánh giá công 
khai rộng rãi tại địa phương, có lẽ là toàn tiểu bang. Nó thường bao gồm một số mô phỏng trực quan. Nó 
cũng sẽ bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng các tài liệu chính sách và quy hoạch công được bổ sung bằng 
các quy trình tham gia trực tiếp của công chúng để xác định sở thích trực quan. 

☒Điểm 15-19 
 VIA viết tắt sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm, tác động và yêu cầu giảm thiểu của dự án. Mô phỏng trực 
quan sẽ là tùy chọn. Một VIA viết tắt sẽ nhận được rất ít sự quan tâm trực tiếp của công chúng ngoài một 
bản tóm tắt các phát hiện của nó trong các tài liệu môi trường của dự án. Các sở thích trực quan sẽ dựa 
trên sự quan sát và xem xét các tài liệu quy hoạch và chính sách của các khu vực tài phán địa phương. 

☐ Điểm 10-14 
 Một Bản ghi nhớ VIA giải quyết các vấn đề nhỏ về hình ảnh chỉ ra bản chất của các tác động hạn chế và 
bất kỳ chiến lược giảm thiểu cần thiết nào cần được thực hiện có thể sẽ là đủ cùng với lời giải thích về lý 
do tại sao không cần phân tích chính thức. 

☐ Điểm 6-9 
 Không có thay đổi vật lý đáng chú ý nào đối với môi trường được đề xuất và không cần phân tích thêm. 
In ra một bản sao của bảng câu hỏi đã hoàn thành này cho tệp dự án của bạn để ghi lại rằng không có 
hiệu lực. Bản ghi nhớ VIA có thể được sử dụng để chứng minh rằng không có hiệu lực và để giải thích 
phương pháp được sử dụng để xác định. 
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