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Đi bộ, chạy xe hai bánh 
và lái xe an toàn hơn 

từ Đại lộ 82 đến hết địa 
phận thành phố Portland.

Công trình xây dựng giai 
đoạn 2017-2021

MỐC THỜI GIAN CỦA KẾ HOẠCH 
HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN
Chính quyền thành phố Portland (City of Portland) đang thiết lập các 
dự án an toàn cho đến năm 2021 trên SE Division Street bắt đầu từ 
Đại lộ 82 đến hết địa phận thành phố. Công trình này sẽ hỗ trợ cho 
Vision Zero Action Plan (Kế hoạch Hành động Tầm nhìn Số 0) của 
thành phố Portland, nhằm đến năm 2025 sẽ xóa sổ hoàn toàn tử 
vong và chấn thương nghiêm trọng xảy ra trên các con đường.
Ngoài ra, Division Transit Project (Dự án Chuyển Tiếp Division) 
của TriMet sẽ xây dựng cải thiện về an toàn trên đường phố trong 
khoảng thời gian từ năm 2019-2021. Xem thêm thông tin tại  
trimet.org/division.

Thành Phố Portland tuân thủ tất cả các luật Nhân Quyền không phân biệt đối xử bao gồm Nhân Quyền Khoản IV và 
ADA Khoản II.  Để yêu cầu chuyển ngữ, phiên dịch, trợ giúp thực tiễn, thay đổi, hoặc thêm thông tin, xin hãy liên lạc 

với PBOT tại số 503-823-5185, hoặc sử dụng TTY của Thành Phố 503‐823‐6868, hoặc Oregon Relay Service: 711.

Dự án an toàn về phạm vi bên ngoài của Division Street Hoàn tất năm

2017
Hoàn tất năm

2018
Hoàn tất năm

2019-21 2019–21

Camera giám sát an toàn tốc độ 4
Bảng báo tốc độ 4

Giới hạn tốc độ an toàn giảm xuống còn 30 dặm/giờ 4
Bộ định thời tín hiệu an toàn hơn 4

Bổ sung thêm đèn đường, đặc biệt ở các lối băng qua đường 4 4 4 4
Trang bị đèn hiệu nhấp nháy nhanh nhiều 

hơn kèm dải phân cách và bảng hiệu 4

Trang bị đèn hiệu kết hợp nhiều hơn cho người 
đi bộ kèm dải phân cách và bảng hiệu 4 4 4

Làn riêng dành cho xe hai bánh được bảo vệ ở khu vực hủy bỏ đậu xe 
(thiết kế tạm thời bằng các cột lưu động)* 4

Làn riêng dành cho xe hai bánh được bảo vệ (thiết kế cố định bằng chất liệu cứng)* 4

Giáo dục và tiếp cận cộng đồng về an toàn 4

Dải phân cách trung tâm nổi để giám sát phương tiện tiếp cận* 4 4

Khoảng cách băng qua đường ở các lối băng qua đường ngắn hơn 4

Trạm xe buýt cải thiện có nhà chờ, lối vào ra dễ đi, vỉa hè và lối băng qua 
đường cho người đi bộ an toàn hơn 4

Ưu tiên tín hiệu chuyển tuyến cho xe buýt 4
Xe buýt lớn hơn có nhiều cửa lên xuống 4

TriMetCity of Portland

*Vẫn còn trong giai  đoạn thiết  kế và có thể thay đổi  dựa trên phản hồi  của công chúng

Apri l  2017

THÔNG TIN CẬP NHẬT 

VÀ CÁC CÂU HỎI:

ELIZABETH MAHON, 

NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN

503-823-0396

DIVISIONSTREET@
PORTLANDOREGON.GOV

PORTLANDOREGON.GOV/TRANSPORTATION/DIVISION



NHỮNG THAY ĐỔI Ở PHẠM VI BÊN NGOÀI CỦA SOUTHEAST 
DIVISION STREET GIAI ĐOẠN 2017-2018 BAO GỒM:

DẢI PHÂN CÁCH TRUNG TÂM NỔI
Chuyển hướng an toàn hơn đối với 
người lái xe

Kế hoạch hành động vì an toàn sử dụng các biện pháp 
an toàn đã được chứng minh
Chính quyền thành phố Portland (City of Portland) đang thiết kế lại các con 
đường để bảo vệ tốt hơn cho tất cả người sử dụng tránh hậu quả tai nạn 
chết người khi xảy ra sơ suất và vi phạm.
Kế hoạch này sử dụng các công cụ đã được chứng minh để phòng ngừa va 
chạm và cứu mạng:

 ä Đèn tín hiệu giao thông tại các lối băng qua đường, giảm 69% va chạm
FHWA (2013),  Toolbox of  countermeasures and their  potent ia l  ef fect iveness  
for  pedestr ian crashes, pedestr ian hybr id beacons

 ä Giới hạn tốc độ an toàn hơn (từ 35 đến 30 dặm/giờ), giảm 35% nguy cơ tai nạn 
chết người 
AAA (2011),  Impact speed and a pedestr ian’s r isk of  severe in jury or death

 ä Dải phân cách nổi, giảm 47% va chạm
Port land Bureau of  Transportat ion crash data (2017)

 ä Camera giám sát an toàn tốc độ, giảm 49% va chạm
Cochrane (2010),  Do speed cameras reduce road traf f ic  crashes, in jur ies and 
deaths?

 ä Làn riêng cho xe hai bánh có đệm giảm xóc (bảo vệ nguy hiểm từ làn xe ô tô), 
giảm 11% va chạm
Oregon Department of  Transportat ion,  Al l  Roads Transportat ion System Program
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CAMERA GIÁM SÁT AN TOÀN TỐC ĐỘ
Tốc độ an toàn sẽ cứu mạng người

NHIỀU ĐÈN ĐƯỜNG HƠN
Quan sát thấy người khác 
dễ dàng hơn GIỚI HẠN TỐC ĐỘ AN TOÀN HƠN

Tốc độ 30 dặm một giờ sẽ giữ cố định

VỈA HÈ HOÀN CHỈNH
Lấp đầy tất cả các khoảng hở

LỐI BĂNG QUA ĐƯỜNG AN TOÀN HƠN
Đèn chớp tín hiệu, đèn tín hiệu giao thông 

và đảo phân cách nhiều hơn

CÓ NHIỀU LỐI BĂNG QUA 
ĐƯỜNG ĐƯỢC VẠCH DẤU HƠN
Khoảng cách giữa các lối băng qua 
đường an toàn gần hơn

LÀN RIÊNG CHO XE HAI BÁNH 
CÓ ĐỆM GIẢM XÓC

Phân cách vật lý ở những nơi có thể

KHOẢNG CÁCH BĂNG QUA ĐƯỜNG GẦN 
HƠN Ở CÁC LỐI BĂNG QUA ĐƯỜNG
Khoảng cách băng qua đường được rút ngắn do có dải phân 
cách trung tâm và làn riêng cho xe hai bánh được bảo vệ

Sở Giao thông chính quyền thành phố Portland (City of Portland) cảm ơn cộng đồng về khả năng 
lãnh đạo của họ trong việc xác định các thay đổi về an toàn cần thiết ở phạm vi bên ngoài của 
Division Street. Đặc biệt cảm ơn Jade District, Division Midway Alliance, East Portland Land Use and 
Transportation Committee cũng như những tổ chức/cá nhân khác đã cống hiến cho East Portland 
Action Plan (Kế hoạch Hành động Đông Portland) và East Portland In Motion (Đông Portland Hành 
động), những nỗ lực hoạch định bắt đầu từ năm 2009.

Cân nhắc lựa chọn: Chỗ đậu xe, đường lái xe vào nhà và 
vị trí chuyển hướng
Làm cho phạm vi bên ngoài của Division Street an toàn nghĩa là phải thực 
hiện cân nhắc lựa chọn:

 ä Cải thiện độ an toàn có thể buộc phải loại bỏ đậu xe ở cả hai bên đường. Thay 
vì đậu xe ngay trên Division Street, mọi người có thể cần phải đậu xe ở các đường 
nhỏ hoặc ở khuôn viên cá nhân.

 ä Mọi người có thể cần phải sử dụng một đường lái xe vào nhà khác khi lái xe 
đến hoặc đi khỏi một địa điểm nằm ngay trên Division Street.

 ä Người lái xe có thể cần phải rẽ vào hoặc rời khỏi Division ở những điểm khác 
nhau, do dải phân cách trung tâm sẽ giúp mọi người chuyển hướng ở những điểm 
an toàn nhất.
Sở Giao thông chính quyền thành phố Portland (PBOT) sẽ cùng với cộng đồng 
thực hiện tất cả các cân nhắc lựa chọn này trong suốt năm 2017.

PHẠM VI BÊN NGOÀI CỦA 
DIVISION CẦN SỰ TRỢ GIÚP
Hợp tác chặt chẽ với cộng đồng, chính quyền thành phố Portland (City of 
Portland) đang tiến hành một số hạng mục để làm cho phạm vi bên ngoài của 
Southeast Division Street (từ Đại lộ 82 đến hết địa phận thành phố) trở nên an 
toàn hơn cho tất cả những ai đang sử dụng con đường này. Dự án này là một 
phần của chiến lược Vision Zero (Tầm nhìn Số 0) của Portland để đến năm 
2025 sẽ xóa sổ hoàn toàn tử vong và chấn thương nghiêm trọng do tại nạn 
giao thông gây ra.
Đã có 13 người tử vong và 117 người bị thương nghiêm trọng do tai nạn xảy ra 
ở phạm vi bên ngoài của Division Street trong khoảng thời gian 10 năm trở lại 
đây, trong đó số liệu về tai nạn do va chạm là chiếm nhiều nhất ở hầu hết bất 
kỳ con đường nào của thành phố Portland.
Từ năm 2009, chính quyền thành phố Portland (City of Portland) đã làm việc 
với cộng đồng về phạm vi bên ngoài của Division Street để phát triển các dự 
án nhằm cải thiện độ an toàn, bao gồm vỉa hè, lối qua đường và làn riêng cho 
xe hai bánh an toàn hơn. Sự an toàn dành cho người đi bộ là một trọng điểm 
đặc biệt vì phạm vi bên ngoài của Division là một trong những con đường gây 
tử vong nhiều nhất cho người đi bộ ở Portland.

Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa; vị trí và thiết kế của các yếu tố an toàn trên đường cụ thể 
có thể thay đổi. Sở Giao thông chính quyền thành phố Portland (City of Portland) sẽ chi trả cho 
những thay đổi này một phần thông qua Ngân sách Sửa chữa Đường (Fixing Our Streets), quỹ 
tăng thuế khí đốt đã được bỏ phiếu thông qua ở Portland vào năm 2016. Các  nguồn khác gồm 
có quỹ liên bang và thuế khí đốt của tiểu bang.

KHU VỰC TẬP TRUNG AN TOÀN DÀNH 
CHO NHIỀU PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 
(KHU KINH DOANH) SẼ CÓ NHIỀU DẢI 
PHÂN CÁCH Ở LÀN CHUYỂN HƯỚNG 
TRUNG TÂM


