
Kể từ năm 2018, PBOT đã phát triển một kế hoạch toàn diện về cách cải thiện độ an toàn, khả năng tiếp 
cận và nối tuyến dọc theo Đại lộ số 122 giữa Đường SE Foster ở phía nam và NE Marine Drive ở phía bắc. 
Các mục tiêu của kế hoạch là tăng cường an toàn cho tất cả mọi người, cải thiện khả năng tiếp cận của 
người đi bộ và xe đạp, đồng thời hỗ trợ phương tiện giao thông tốt hơn đồng thời cân bằng nhu cầu vận 
chuyển hàng hóa và các phương thức khác.

ĐẠI LỘ 122
AN TOÀN, TIẾP CẬN, VÀ NỐI TUYẾN

PBOT đề xuất điều gì cho Đại lộ 122?

Thêm các biển báo vận tốc để 
quản lý chạy quá tốc độ.

Thêm các vị trí dành cho người 
qua đường và xây mới vỉa hè để 
người tàn tật đi lại dễ dàng hơn.

Chiếu sáng hai bên đường phố để 
đáp ứng các chỉ thị hiện hành.

Tăng cường các điểm dừng 
nối tuyến và các phương thức 
ưu tiên nối tuyến “Rose Lane”.

Loại bỏ đỗ xe trên đường để bảo 
vệ làn đường dành cho xe giữa 

NE San Rafael và SE Powelll.

Tăng cường bảo đảm an toàn cho 
các giao lộ dọc theo Đại lộ 122.

Chỉnh sửa các con lươn chia 
đường và quản lý lối ra vào đồng 
thời giảm thiểu trường hợp lái xe 

vượt bằng làn chính giữa. 

Thêm cây xanh và bụi hoa để 
giúp bảo vệ khí hậu và cung 

cấp lợi ích an toàn.

Giảm số lượng phương tiện 
cơ giới qua làn đường giữa SE 

Powell và SE Foster.



LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI THAM GIA?

• Đại lộ số 122 được chỉ định là “hành lang va chạm 
cao” dành cho người đi bộ và người lái xe hoặc 
đi xe đạp. Điều này có nghĩa là con phố này nằm 
trong danh sách 30 đường phố có số vụ tai nạn 
nghiêm trọng nhất. Nhiều nút giao thông cũng có 
tỷ lệ va chạm cao.

• Làn đường dành cho xe đạp hiện tại rất hẹp (rộng 
khoảng 5 feet) và không được bảo vệ khỏi các làn 
xe khác. 

• Nhiều điểm dừng xe buýt dọc Đại lộ 122 không 
có đủ diện tích để làm nơi đỗ xe buýt và vẫn có 
đủ chỗ cho người đi bộ dọc vỉa hè. Những người 
đi xe nối tuyến trải qua thời gian di chuyển dài tại 
một số địa điểm chính dọc theo Đại lộ 122, đặc 
biệt là vào giờ cao điểm. 

• Phần lớn Đại lộ 122 chỉ được chiếu sáng ở một 
bên đường, dẫn đến tầm nhìn kém và lo ngại về 
an toàn cá nhân.

Tại sao lại cần những cải tiến này trên Đại lộ 122?

• Truy cập trang web của dự án để xem xét 
các đề xuất và chia sẻ suy nghĩ của bạn:  
portland.gov/122nd-plan

• Gửi email nhận xét hoặc câu hỏi của bạn 
đến bryan.poole@portlandoregon.gov

• Gọi cho quầy lễ tân PBOT theo số 503-823-
5185 nếu bạn cần dịch tài liệu

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ xem xét phản hồi từ các bên liên quan trong cộng đồng, tinh chỉnh 
các đề xuất được đề xuất và kết hợp phản hồi của bạn vào Kế hoạch Đại lộ 122. Chúng tôi dự kiến sẽ 
phát hành một kế hoạch dự thảo vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022. Vui lòng truy cập portland.
gov/122nd-plan để đăng ký nhận các bản cập nhật qua email và liên hệ với nhóm dự án nếu có bất kỳ 
câu hỏi nào.

NHỮNG BƯỚC KẾ TIẾP

Tiến trình dự án 

• Chất lượng vỉa hè hiện không đồng đều. Rất 
nhiều đoạn chật hẹp, xuống cấp và/ hoặc bị che 
khuất bởi các cột điện trong khi một số lại rộng 
và có nhiều cây cối.

• Nhiều điểm dọc hành lang có lối đi rộng, tạo ra 
xung đột giữa người lái xe và cả người đi bộ và 
người đi xe đạp. Ngoài ra, đường rộng và thẳng 
với trung tâm rộng mở dải phân cách khuyến 
khích việc chạy tốc độ cao. 

Tình trạng hiện tại Đại lộ 122 
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