
พฤศจกิายน 2021

โครงการ Interstate 
Bridge Replacement –
การใหข้อ้มลูเบื9องตน้
สําหรับชมุชน
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การเขา้รว่มการสมัมนาผา่นเว็บบน Zoom
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▸มบีรกิารลา่มภาษามอืแบบอเมรกินั (ASL) 

▸เราจะตอบคําถามตา่งๆ หลงัการนําเสนอ โปรดใชฟี้เจอรแ์ชทเพืJอสง่
คําถาม

▸เราจะใชก้ารสํารวจความคดิเห็นใน Zoom ตลอดการจัดกจิกรรม คณุ
จะตอ้งเขา้รว่มการจัดกจิกรรมนีMในรปูแบบการสมันาผา่นเว็บใน Zoom

▸หากประสบปัญหาทางเทคนคิ โปรดใชฟี้เจอรแ์ชทใน Zoom หรอืโทร
ตดิตอ่ทีJ 360-329-6744
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กําหนดการของวนันี.
▸ภาพรวมของโครงการ
▸ตวัเลอืกการออกแบบขั .นตน้
▸ วธิกีารสง่ขอ้เสนอแนะและตดิตามขอ้มลูขา่วสาร
▸ คําถาม

ผูเ้ขา้รว่มจะไดม้สีว่นรว่มตลอดทั .งกจิกรรม
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คําถามเพื)อการมสีว่นรว่ม:
คณุทราบขอ้มลูกจิกรรมนี<จากที)ไหน (โปรดเลอืกทกุขอ้ที)
เกี)ยวขอ้ง)
▸เว็บไซต์ IBR
▸จดหมายขา่ว IBR
▸โซเชยีลมเีดยีของ IBR
▸การบอกตอ่ (เพื)อน ครอบครัว เพื)อนรว่มงาน ฯลฯ)
▸โฆษณา (สิ)งพมิพห์รอืวทิย)ุ
▸องคก์รในชมุชน
▸อื)นๆ
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ภาพรวมของโครงการ
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เหตใุดเราจงึตอ้งปรบัปรงุสะพานเชื7อมระหวา่งรฐั
▸สะพานแหง่นี+เป็นจดุเชื4อมตอ่สําคญัระหวา่งรัฐออรกิอนกบัรัฐวอชงิตนั รวมทั +ง
ยังเป็นเสน้ทางการคา้ที4สําคญั

▸เสี4ยงตอ่การพังทลายในกรณีที4เกดิแผน่ดนิไหวครั+งใหญ่
▸ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการคา้และการเดนิทางในยคุใหมไ่ด ้
อกีตอ่ไป
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จดุเชื7อมตอ่อนัทนัสมยัเพื7อชุมชนที7กาํลงั
เตบิโต

โครงการ Interstate Bridge Replacement (IBR, โครงการปรับปรงุสะพานเชื4อมระหวา่งรัฐ) จะ
ใชป้ระโยชนจ์ากผลงานในอดตีและนํามาปรับปรงุเพื4อระบวุธิแีกปั้ญหาที4เหมาะสมกบัส ิ4งที4มี
ความสาํคญัตอ่ชมุชนในขณะนี+ รวมทั +งจะปรับปรงุระบบการขนสง่ในปัจจบุนัและเพื4ออนาคต



ความพยายามรเิริ*มของ IBR

7

▸ บนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งสองรัฐที*ลงนามโดยผูว้า่การรัฐ Brown 
และ Inslee ในเดอืนพฤศจกิายน 2019

▸ เงนิทนุรวม 80 ลา้นดอลลารส์หรัฐที*รัฐออรกิอนและรัฐ
วอชงิตนัมอบให ้ณ เดอืนพฤษภาคม 2021

▸ การกํากบัดแูลและคําแนะนําจากคณะกรรมการฝ่ายนติบิญัญัติ
ระหวา่งสองรัฐเพื*อกําหนดรปูแบบการทํางานของโครงการ

▸ Oregon Department of Transportation (ODOT, กรมการ
ขนสง่รัฐออรกิอน) และWashington State Department of 
Transportation (WSDOT, กรมการขนสง่รัฐวอชงิตนั) เป็น
ผูนํ้าโครงการรว่มกบัหน่วยงานพันธมติรระหวา่งสองรัฐอกีแปด
แหง่

− TriMet
− C-TRAN
− Oregon Metro
− SW WA Regional Transportation Council

ภาพถา่ยไดรั้บความอนุเคราะหจ์ากสาํนักงานของผูว้า่การรัฐ
Kate Brown

− City of Portland
− City of Vancouver 
− Port of Portland
− Port of Vancouver



แผนงานดา้นคําแนะนําและการตดัสนิใจ

▸ผูด้แูลโครงการแนะนําการทํางานของโครงการ และนําเสนอคําแนะนําที:เป็น
ความคดิเห็นของคนสว่นใหญแ่กผู่ม้อํีานาจตดัสนิใจที:เหมาะสม สงูสดุถงึระดบัผูว้า่
การรัฐ

▸คณะกรรมการนติบิญัญตัริะหวา่งสองรฐั ใหก้ารกํากบัดแูลและคําแนะนํา
เกี:ยวกบัการทํางานดา้นการพัฒนาโครงการ

▸คณะอาํนวยการบรหิาร ใหคํ้าแนะนําและขอ้เสนอแนะแกผู่นํ้าระดบัภมูภิาค
เกี:ยวกบัหวัขอ้ตา่งๆ ในการพัฒนาโครงการที:สําคญั

▸คณะที@ปรกึษาของโครงการ ใหข้อ้มลูและขอ้คดิเห็นจากชมุชนแกโ่ครงการ
− คณะที:ปรกึษาชมุชน
− คณะที:ปรกึษาดา้นความเสมอภาค

▸ผูม้อีาํนาจตดัสนิใจอื@นๆ ที@มอีาํนาจหนา้ที@ตามเขตอาํนาจศาล รวมถงึพันธมติร
ของรัฐบาลกลาง หน่วยงานที:อนุญาต คณะกรรมการดา้นการขนสง่ ฯลฯ
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ปญัหาหกประการ:
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จากการมสีว่นรว่มกบัชมุชนเมื1อไมน่านมานี4 เราทราบดวีา่ปัญหาทั 4งหมดที1ระบใุนงานวางแผนครั4งกอ่นยังคงไมไ่ดรั้บการ
แกไ้ข



การมสีว่นรว่มกบัชมุชน
▸ คณะที2ปรกึษาของโครงการ

− ESG, CAG, EAG ประชมุกนัทกุเดอืน
▸ เซสชนัการแลกเปลี2ยนความคดิเห็นสําหรับชมุชน

− จัดเซสชนั 19 ครัFงตั Fงแตเ่ดอืนมนีาคม 2021
▸ คณะทํางานในชมุชน

− Active Transportation, Multimodal Commuter, Downtown Vancouver, Hayden Island/Marine Drive
▸ งานเปิดบา้นออนไลนแ์ละการสํารวจความคดิเห็นสาธารณะ

− มผีูต้อบแบบสํารวจมากกวา่ 9,000 คนและไดรั้บความคดิเห็นมากกวา่ 14,000 รายการระหวา่งกจิกรรมในชว่ง
ฤดใูบไมผ้ลปีิ 2021

▸ โซเชยีลมเีดยี
▸ การบอกเลา่เรื2องราวผา่นวดิโีอ: เรื2องราวของสะพานและกรณีการทํางานของ IBR
▸ เว็บไซตข์องโครงการและจดหมายขา่วรายเดอืน
▸ การสื2อสารผา่นสื2อ

10



เรามุง่มั)นที)จะเพิ)มประเด็นดา้นความเสมอภาคและ
สภาพภมูอิากาศเขา้ไปในโครงการ
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o โครงการจะเพิ)มขอ้ควรพจิารณาดา้นความเสมอภาคและสภาพ
ภมูอิากาศเขา้ไป โดยระบแุนวทางที)สามารถดําเนนิการและวดัผล
ได ้

o การทํางานกบัคณะที)ปรกึษาและหน่วยงานพันธมติรจะชว่ย
กําหนดองคป์ระกอบที)สําคญัเหลา่นีQ

o เมื)อใชแ้ผนงานดา้นความเสมอภาคและสภาพภมูอิากาศ เรา
จะสามารถแกปั้ญหาขอ้ควรพจิารณาเหลา่นีQผา่นการออกแบบ
และการวางโครงสรา้งใน:

แผนงานดา้นความเสมอภาค

แผนงานดา้นสภาพภมูอิากาศ

▸ เกณฑก์ารคดักรองเพื)อประเมนิการ
ออกแบบ

▸ การวดัประสทิธภิาพ
▸ ขอ้กําหนดในการออกแบบและการ
กอ่สรา้ง

▸ บนัทกึขอ้ตกลง
▸ พันธสญัญาของโครงการ: การ
ปรับปรงุและการบรรเทาผลกระทบ
ในชมุชน
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คําจํากดัความของความเสมอ
ภาคในโครงการ

(คําวา่ “ความเสมอภาค” ใน
บรบิทของ IBR หมายถงึ

อะไร)

วตัถปุระสงคด์า้นความเสมอ
ภาค

(เราตอ้งการบรรลผุลสาํเร็จใน
แงใ่ดบา้ง)

การวดัผลความสําเร็จ
(เราตอ้งการวดัอะไรและเราจะ

วดัอยา่งไร)

กลอ่งเครืHองมอื
(แหลง่ขอ้มลูสนับสนุนการใช ้

งาน)

แผนงานดา้นความ
เสมอภาค



แผนงานดา้นสภาพภมูอิากาศของ IBR
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การลด
ผลกระทบตอ่สภาพ
ภมูอิากาศ –

ตวัเลอืกการขนสง่

การลด
ผลกระทบตอ่สภาพ
ภมูอิากาศ –
การกอ่สรา้ง

การรบัมอืกบั
การเปลี>ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ –
การเปลี>ยนแปลงดา้น
สิ>งแวดลอ้มและ
พฤตกิรรม

การลด
ผลกระทบตอ่สภาพ
ภมูอิากาศ – การ
ดาํเนนิงาน

หวัใจสําคญั
ของความ
เสมอภาค

การชดเชย



ลําดบัเวลาของโครงการ
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▸ขณะนี&จนถงึสิ&นปี 2021
−การพัฒนาแนวคดิดา้นการออกแบบขั &นตน้อยา่งตอ่เนื@องเพื@อจัดการกบัการ
เปลี@ยนแปลงตั &งแตค่วามพยายามในการวางแผนครั&งกอ่น

− ใสข่อ้ควรพจิารณาดา้นความเสมอภาคและสภาพภมูอิากาศไวภ้ายในแนวคดิ
ดา้นการออกแบบ

−สรปุเกณฑก์ารคดักรองขั &นสดุทา้ยเพื@อประเมนิแนวคดิดา้นการออกแบบ
−มสีว่นรว่มในการสนทนาแบบสองทางกบัชมุชนที@แบง่ปันแนวคดิดา้นการ
ออกแบบขั &นตน้

▸ตน้ปี 2022
− ทํางานรว่มกบัพันธมติรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพื@อพัฒนาและบรรลฉัุนทามติ
เกี@ยวกบัแนวทางการออกแบบที@หลากหลายของ IBR

−คาดวา่จะตอ้งมกีระบวนการทบทวนดา้นสิ@งแวดลอ้มเพิ@มเตมิเพื@อบนัทกึการ
เปลี@ยนแปลงที@เกี@ยวขอ้งกบัแนวทาง IBR ที@เสนอ

การทํางานของโครงการปัจจบุนั



คําถามเพื)อการมสีว่นรว่ม: 
คณุเดนิทางขา้มสะพานระหวา่งรัฐบอ่ยเพยีงใด (เลอืกหนึ)งขอ้)
▸ทกุวนั
▸สองสามครัCงตอ่สปัดาห์
▸สองสามครัCงตอ่เดอืน
▸บางครั Cงบางคราว ไมเ่ป็นประจํา
▸นานๆ ครัCง
▸ไมเ่ลย
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ตวัเลอืกการออกแบบขั .นตน้
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ความพยายามในการวางแผนครั/งกอ่น
▸บนัทกึการตดัสนิใจของโครงการกอ่นหนา้ที?ไดรั้บการอนุมตั:ิ

−สะพานทดแทน
−การปรับปรงุทางแยกตา่งระดบัเจ็ดแหง่ในเสน้ทางยาวหา้ไมล์
−การขนสง่สาธารณะที?รองรับปรมิาณสญัจรไดส้งู

▸การตดัสนิใจกอ่นหนา้นี/ของรัฐบาลกลางยงัคงมผีลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ตาม
เงื?อนไขพื/นฐาน บรบิทดา้นกฎระเบยีบและนโยบาย รวมทั /งลําดบั
ความสําคญัของชมุชนไดเ้ปลี?ยนแปลงไปตั /งแตปี่ 2013 
−มกีารเสนอตวัเลอืกใหมใ่นการออกแบบขั /นตน้ไดรั้บการสรา้งขึ/นเพื?อตอบสนองตอ่การ
เปลี?ยนแปลงเหลา่นั/น

18



การกําหนดวธิแีกปั้ญหาของ IBR 
▸การขา้มและแนวการ
กอ่สรา้งสะพาน

▸การปรับปรงุทางแยกตา่ง
ระดบั

▸ตวัเลอืกการขนสง่
สาธารณะ

▸การเพิBมเสน้ทางเดนิหรอื
ทางจักรยาน (Active 
Transportation) เขา้ไป
ในตวัเลอืกการออกแบบ
ทั Fงหมด

19



การขา้มสะพานและการวางตําแหน่ง
▸ ตวัเลอืกตา่งๆ จะมคีณุลกัษณะดา้นการกอ่สรา้งและลกัษณะของสะพานที@แตกตา่งกนั
▸ ตวัเลอืกทั Aงหมดมเีสน้ทางการขนสง่สาธารณะโดยเฉพาะและเสน้ทางสําหรับใชง้านรว่มกนัที@กวา้งขวาง
▸ งานออกแบบในอนาคตที@เกดิขึAนจากขอ้มลู พันธมติร และการมสีว่นรว่มกบัชมุชน จะเป็นตวักําหนด
ความสงูของสะพานและประเภทของสะพาน

ตวัเลอืกที+ 1: LPA ในปี 2013 ตวัเลอืกที+ 2: การกอ่สรา้งในแนวเสน้ตรง ตวัเลอืกที+ 3: การกอ่สรา้งในแนวซอ้นกนั
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ทางแยกตา่งระดบัในแวนคเูวอร์
▸ ปรับปรงุทางแยกตา่งระดบัใหม้ทีางลาดแบบประสานและชอ่งทางเดนิรถเสรมิทีAMill Plain และ Fourth Plain 
รวมทั BงแทนทีAสะพานขา้มในตําแหน่งทีAตั BงอืAนๆ ตลอดเสน้ทาง I-5 ซึAงมุง่หนา้ไปยังแมนํ่Bา

▸ การออกแบบทั Bงหมดจะปรับปรงุเสน้ทางสําหรับจักรยานและทางเทา้เพืAอรองรับการเดนิทางจากตะวนัออกไปยัง
ตะวนัตก

▸ งานออกแบบในอนาคตทีAเกดิขึBนจากการมสีว่นรว่มกบัชมุชนจะยังคงปรับปรงุสีAแยก Mill Plain/Fourth Plain และ
การเชืAอมตอ่ดว้ยจักรยาน/ทางเทา้ตอ่ไป
ตวัเลอืกที+ 1: LPA ในปี 2013
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ทางแยกตา่งระดบัใน Hayden Island และ Marine Drive
▸ ตวัเลอืกที6พจิารณาวธิตีา่งๆ ในการเขา้ถงึ Hayden Island ดว้ยการเดนิเทา้ จักรยาน การขนสง่สาธารณะ และ
รถยนต์

▸ ตวัเลอืกทั Cงหมดจะรวมการแทนที6 North Portland Harbor Bridge

▸ งานออกแบบในอนาคตที6เกดิจากการมสีว่นรว่มกบัชมุชนจะพัฒนารายละเอยีดสําหรับการเชื6อมตอ่เสน้ทางสําหรับ
ใชง้านรว่มกนั โดยมจีดุมุง่หมายเพื6อเชื6อมตอ่กบัเสน้ทางเดนิรถ 40-Mile Loop 

ตวัเลอืกที+ 1: ทางแยกตา่งระดบัเต็มรปูแบบ ตวัเลอืกที+ 2: ทางแยกตา่งระดบับางสว่น ตวัเลอืกที+ 3: ไมม่ทีางแยกตา่งระดบั

หมายเหต:ุ ภาพนีCแสดงใหเ้ห็นถงึภาพกราฟิกโดยรวมของแนวคดิตา่งๆ ที6เรากําลงัพจิารณา ซึ6งมี
ความแตกตา่งเล็กนอ้ยในสว่นการเชื6อมตอ่ถนนในทอ้งถิ6น

22



ตวัเลอืกทางแยกตา่งระดบัเต็มรปูแบบ
▸ทางแยกตา่งระดบัโดยสมบรูณสํ์าหรับ
การจราจรที?มุง่หนา้ไปทางเหนอืและทางใต ้
ทั Eงบน Hayden Island และ Marine Drive

▸ถนนในพืEนที?จะกลบัมาเชื?อมตอ่กนัอกีครั Eง
ภายใตเ้สน้ทาง Interstate 5 โดยมตีวัเลอืก
ตา่งๆ ซึ?งรวมถงึทางขา้มที?สามภายใต ้
Interstate 5 สําหรับ Tomahawk Island 
Drive และสะพานแขวนที?เชื?อมตอ่ระหวา่ง
เกาะ Hayden Island ไปยงั Expo Road 

▸ โครงสรา้งพืEนฐานของถนนอยูห่า่งออกไป
ทางตะวนัตกเมื?อเทยีบกบั LPA ในปี 2013 
เพื?อแทนที? North Portland Harbor 
Bridge
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ตวัเลอืกที+ 1: ทางแยกตา่งระดบัเต็มรปูแบบ



ตวัเลอืกทางแยกตา่งระดบับางสว่น
▸มชีอ่งทางไป/กลบัจากทางเหนอืสู่

Hayden Island

▸ทางแยกตา่งระดบัโดยสมบรูณท์ี@Marine 
Drive ซึ@งมเีสน้ทางไป/กลบัจากทางใต ้
นัEนจะใชท้างแยกตา่งระดบั Marine Drive 
และสะพานแขวนระหวา่ง Marine Drive 
กบั Hayden Island

▸การออกแบบนีEลดความกวา้งและขนาด
โดยรวม รวมถงึผลกระทบที@เกี@ยวขอ้งของ
การปรับปรงุโครงสรา้งพืEนฐานทั@วทั Eง
North Portland Harbor และ Hayden 
Island

24

ตวัเลอืกที+ 2: ทางแยกตา่งระดบับางสว่น



ตวัเลอืกไมม่ทีางแยกตา่งระดบั
▸สรา้งทางแยกตา่งระดบัเต็มรปูแบบที;

Marine Drive แตไ่มม่ทีางแยกตา่ง
ระดบับน Hayden island

▸ เขา้ถงึ Hayden Island ผา่นทางแยก
ตา่งระดบั Marine Drive และสะพาน
แขวน

▸การออกแบบนีBลดความกวา้งและ
ขนาดโดยรวม รวมถงึผลกระทบที;
เกี;ยวขอ้งของการปรับปรงุโครงสรา้ง
พืBนฐานทั;วทั Bง North Portland 
Harbor และ Hayden Island ให ้
เหลอืนอ้ยที;สดุ
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ตวัเลอืกที+ 3: ไมม่ทีางแยกตา่งระดบั



การขนสง่สาธารณะที.รองรับปรมิาณสญัจรไดส้งู
รถไฟรางเบา (Light Rail Transit, LRT) ใหบ้รกิารในพอรต์แลนดใ์นปัจจบุนั โดยสายสี
เหลอืงจะสิIนสดุที. Expo Center ใกลเ้ขตแดนทางใตข้องพืIนที.โครงการ ในขณะที.รถโดยสาร
ประจําทางดว่นพเิศษ (Bus Rapid Transit, BRT) ใหบ้รกิารในแวนคเูวอรใ์นปัจจบุนัดว้ยชื.อ
The Vine โดยมป้ีายจอดทางใตส้ดุตั Iงอยูท่ี. Turtle Place ในตวัเมอืงแวนคเูวอร์

▸โครงการ IBR กาํลงัวเิคราะหต์วัเลอืกการขนสง่สาธารณะ
ดงัตอ่ไปนี=
−ตวัเลอืกรถไฟรางเบา (LRT) ที.เขา้ขา่ย 4 สาย
−ตวัเลอืกรถโดยสารประจําทางดว่นพเิศษ (BRT) ที.เขา้ขา่ย 3 สาย
−ตวัเลอืก BRT และ LRT สายเฉพาะ ไปยงั Hayden Island 1 สาย
−ตวัเลอืกรถโดยสารประจําทางบนไหลท่าง 1 สาย
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งานออกแบบในอนาคตที.เกดิขึIนจากขอ้มลู พันธมติร และชมุชนจะระบุ
รายละเอยีดสถานขีนสง่และตําแหน่งเฉพาะ ตลอดจนถงึตําแหน่งที.ตั Iงและขนาด
ของอาคารจอดแลว้จร



ตวัเลอืกรถไฟรางเบา
▸ทางเลอืกที2ไดรั้บความนยิมในทอ้งถิ2นประจําปี

2013
− LRT จะขยายเสน้ทางจาก Expo Center ไปยงั
สถานปีลายทางใกลก้บั Clark College

▸ สถานี LRT One ในแวนคเูวอร์
− LRT จะขยายเสน้ทางจาก Expo Center ไปยงั

Turtle Place
▸ LRT เลยีบทางดว่น I-5 ใกลก้บั McLoughlin

− LRT จะขยายเสน้ทางจาก Expo Center ไปยงั
McLoughlin ในชอ่งทางเฉพาะที2อยูต่ดิกบัทาง
ดว่น I-5

▸ LRT เลยีบทางดว่น I-5 ไปยงั Kiggins Bowl
− LRT จะขยายเสน้ทางจาก Expo Center ไปยงั

Kiggins Bowl ในชอ่งทางเฉพาะที2อยูต่ดิกบัทาง
ดว่น I-5
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ตวัเลอืกรถโดยสารประจํา
ทางดว่นพเิศษ
▸BRT สายเฉพาะจาก Turtle ไปยงั Expo

− สาย Vine BRT จะขยายเสน้ทางผา่นชอ่งทาง
เฉพาะจาก Turtle Place ไปยงัสถานี
ปลายทางใกลก้บั Expo Center

▸BRT สายเฉพาะทีEเลยีบไปกบัทางดว่น I-5 
− สาย Vine BRT จะขยายเสน้ทางจาก Kiggins 

Bowl ทางใตไ้ปยงัสถานี MAX Expo Center 
บนชอ่งทางเฉพาะทีEอยูต่ดิกบัทางดว่น I-5

▸ เสน้ทางเชืEอมตอ่สําหรับ BRT สายทีEเฉพาะ
ผา่นยา่นศนูยก์ลางธรุกจิ
− สาย Vine BRT จะขยายเสน้ทางผา่นชอ่งทาง
เฉพาะจาก McLoughlin Boulevard ผา่นยา่น
ศนูยก์ลางธรุกจิของแวนคเูวอร์ กอ่นทีEจะขา้ม
แมนํ่Nาไปยงั Hayden Island โดยมสีถานี
ปลายทางใกลก้บั Expo Center
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ตวัเลอืกการขนสง่สาธารณะแบบผสม
▸BRT และ LRT สายเฉพาะไป
ยงั Hayden Island
−สาย Vine BRT จะขยายเสน้ทาง
ผา่นชอ่งทางเฉพาะจากสถานี
ใกลก้บั Turtle Place ในแวนคู
เวอรไ์ปยงัสถานปีลายทางบน
Hayden Island สว่น MAX สาย
สเีหลอืงจะขยายเสน้ทางจาก
สถานปีลายทางปัจจบุนัทีH Expo 
Center ไปยงัสถานปีลายทาง
ใหมบ่น Hayden Island
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ตวัเลอืกรถโดยสารประจํา
ทางบนไหลท่าง

▸C-TRAN เสน้ทางดว่น 101 และ
105X จะใหบ้รกิารเป็นรถโดยสาร
ประจําทางบนไหลท่างในบรเิวณ
ทีBไดรั้บผลกระทบจากสะพาน
(ทั Eงสองทศิทาง) เสน้ทาง 101 
ใหบ้รกิารจากตวัเมอืงแวนคเูวอร์
ไปยังตวัเมอืงพอรต์แลนด์ และ
เสน้ทาง 105X ใหบ้รกิารจาก
Salmon Creek ไปยังถนนสายทีB
99 ไปจนถงึตวัเมอืงพอรต์แลนด์
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คําถามเพื)อการมสีว่นรว่ม: 
แงม่มุใดของการออกแบบสะพานที)คณุใสใ่จมากที)สดุ (โปรดเลอืก
ทกุขอ้ที)ใช)่
▸ตําแหน่งที)ตั EงของการขึEน/การลงทางลาด
▸จํานวนการขึEน/การลงทางลาด
▸การปรับปรงุความปลอดภยัสําหรับการเดนิ การขี)จักรยาน หรอืการเดนิทาง
ดว้ยอปุกรณต์ดิลอ้

▸การรับมอืแผน่ดนิไหว
▸ตวัเลอืกการขนสง่สาธารณะ
▸จํานวนชอ่งทางเดนิรถ
▸คา่ใชจ้า่ย
▸ผลกระทบตอ่สภาพภมูอิากาศ
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การสํารวจตวัเลอืกการออกแบบ
▸10 พฤศจกิายน - 10 ธนัวาคม

− วตัถปุระสงค:์ รวบรวมความคดิเห็นของชมุชนเกีAยวกบัความตอ้งการและลําดบั
ความสําคญัทีAเกีAยวขอ้งกบัประสบการณข์องผูใ้ชแ้ละ/หรอืคณุลกัษณะของตวัเลอืก
การออกแบบ (ไมใ่ชก่ารจัดอนัดบัระหวา่งตวัเลอืกตา่งๆ)

−มบีรกิารคําแปลในแปดภาษา ไดแ้ก่ สเปน เวยีดนาม เกาหลี จนี (ตวัยอ่และตวั
เต็ม) สลาฟ (รัสเซยีและยเูครน) โซมาเลยี

− interstatebridge.org/november 
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ibr.news/november


งานเปิดบา้นออนไลน์
▸กําลงัถา่ยทอดสด!

− วตัถปุระสงค:์ มอบภาพรวมของ
ตวัเลอืกการออกแบบที@เป็นไปได ้ ลําดบั
เวลา และกระบวนการเพื@อนําไปสูว่ธิี
แกปั้ญหาของIBR

−มบีรกิารคําแปลในแปดภาษา ไดแ้ก่
สเปน เวยีดนาม เกาหลี จนี (ตวัยอ่และ
ตวัเต็ม) สลาฟ (รัสเซยีและยเูครน) 
โซมาเลยี

− interstatebridge.org/november 
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ibr.news/november


หากมคํีาถาม
สง่คําถามของคณุในแชท
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คําถามที(พบบอ่ย
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▸จะมกีารเก็บคา่ผา่นทางหรอืไม่
− โครงการที(มขีอบเขตงานเชน่นี7จะไมพ่ึ(งพาแหลง่เงนิทนุเพยีง
แหลง่เดยีว เรามุง่มั(นที(จะมองหาแหลง่เงนิทนุที(เป็นไปไดท้ั 7งหมด
ซึ(งรวมถงึจากภาครัฐ ทอ้งถิ(น รัฐบาลกลาง และคา่ผา่นทาง
− การสนทนาตา่งๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัคา่ผา่นทาง เกดิขึ7นโดยคํานงึถงึ
ความเสมอภาค เพื(อใหแ้น่ใจวา่ผลลพัธจ์ะเสมอภาคและครอบคลมุ
รวมทั 7งมแีหลง่เงนิทนุที(เป็นไปได ้
−เราจะอปัเดตขอ้มลูเรื(องการประมาณคา่ใชจ้า่ยและแหลง่เงนิทนุที(
เป็นไปไดใ้นอนาคต
−เราจะทําการวเิคราะหแ์ละจัดกจิกรรมรว่มกบัชมุชนเพิ(มเตมิกอ่น
กําหนดรายละเอยีด



คําถามที(พบบอ่ย
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▸โครงการนี)เป็นเพยีงสว่นตอ่ขยายของทางดว่น I-
5 หรอืไม่
−ชมุชนไดแ้จง้ใหโ้ครงการ IBR ทราบวา่ระบบขนสง่ที(ปลอดภยัและเชื(อถอื
ไดพ้รอ้มตวัเลอืกหลากหลายรปูแบบมคีวามสําคญัสําหรับตน

−โครงการจงึพจิารณาที(จะปรับปรงุทางแยกตา่งระดบั เพิ(มชอ่งทางเดนิรถ
เสรมิที(เป็นไปได ้สรา้งเสน้ทางเฉพาะสําหรับการขนสง่สาธารณะที(รองรับ
ความจสุงู และเสน้ทางการใชง้านรว่มกนัที(กวา้งขึOนสําหรับการขนสง่อยา่ง
ตอ่เนื(อง เพื(อรับมอืกบัสิ(งที(มคีวามสําคญัเหลา่นีO

−ตวัเลอืกการออกแบบขั Oนตน้จะมุง่เนน้การสรา้งสมดลุระหวา่งความจําเป็น
ในการปรับปรงุความปลอดภยั ลดความแออดั และนําเสนอตวัเลอืก
หลากหลายรปูแบบ ไปพรอ้มๆ กบัการลดขนาดสะพานและผลกระทบตอ่
สิ(งแวดลอ้ม



ตดิตามขอ้มลูขา่วสารและมสีว่นรว่ม
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▸ลงทะเบยีนเพื,อรับจดหมายขา่วรายเดอืนของ
เราไดท้ี,: interstatebridge.org/news

▸เขา้รว่มการประชมุของโครงการหรอืกจิกรรม
การมสีว่นรว่มในชมุชนไดท้ี,: 
interstatebridge.org/calendar 

▸ตดิตามเราบนโซเชยีลมเีดยี: @IBRprogram

http://interstatebridge.org/news
https://www.interstatebridge.org/calendar
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