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LỜI CẢM ƠN
Tổ chức Kế hoạch Giao thông vận tải South Jersey của vấn đề giao thông vận tải (SJTPO của) - Một kế hoạch cho Nam
Jersey được sản xuất thông qua một nỗ lực hợp tác.

Ban Chính sách SJTPO, Trong đó bao gồm các quan chức dân cử địa phương, lái sự phát triển của các mục tiêu và
mục tiêu của Kế hoạch, và cung cấp sự ủng hộ của Kế hoạch.

Ủy ban Cố vấn kỹ thuật SJTPO (TAC) cũng như giao thông vận tải TAC vấn đề chỉ đạo Tiểu ban, trong đó bao gồm
các nhà quy hoạch quận, thành phố và các kỹ sư, với điều kiện SJTPO với hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình quy
hoạch.
Ủy ban Cố vấn SJTPO Công dân (CAC) dành công chúng một cơ hội để được thông báo và tham gia vào quá trình
quy hoạch giao thông SJTPO và đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp SJTPO với ý kiến công chúng trong
suốt sự phát triển của Kế hoạch.
sự đánh giá cao của chúng tôi kéo dài cũng như để nhiều thành viên quan tâm của công chúng, các quan chức được bầu,
và đại diện cơ quan đã đóng góp rất nhiều cho kế hoạch.

Việc chuẩn bị báo cáo này đã được tài trợ một phần bởi Bộ Ngoại giao Mỹ Giao thông, Cục Transit liên bang, và Cục
đường cao tốc liên bang. Tài liệu này được phổ biến dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ GTVT vì lợi ích của trao đổi
thông tin. Chính phủ Hoa Kỳ không chịu bất cứ trách nhiệm đối với nội dung của nó hoặc sử dụng nó.
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Nam Jersey Kế hoạch Giao thông vận tải Ban Chính sách Tổ chức
(Tính đến tháng 30, 2016- Visit www.sjtpo.org/committees cho việc niêm yết mới nhất).
Leonard C. Desiderio
Chủ tịch, SJTPO
Biển Thị trưởng thành phố Isle

Benjamin H. Laury, PE
Phó Chủ tịch, SJTPO
Quận Salem Phó Giám đốc quyền sở hửu

sẽ Pauls
Thư ký / Thủ quỹ, SJTPO
Đại Tây Dương Quận quyền sở hửu

Gerald M. Thornton
Cape May County quyền sở hửu Giám đốc
Thomas Sheppard
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Stephen Schalick
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1. GIỚI THIỆU
về SJTPO
Tổ chức Kế hoạch Giao thông vận tải South Jersey (SJTPO) là Tổ chức quy hoạch đô thị (MPO)đối với khu vực phía
nam New Jersey. Được thành lập vào năm 1993, thay thế SJTPO ba MPOs nhỏ hơn khi kết hợp với các khu vực khác
không được phục vụ trước. bao gồmĐại Tây Dương, Cape May, Cumberlandvà Salem Quận, SJTPO đóng vai trò như
một nguồn lực kỹ thuật, cung cấp truy cập tới ngân sách và hoạt động để cung cấp một cách tiếp cận khu vực để giải quyết
việc lập kế hoạch vận chuyển và các vấn đề kỹ thuật.

SJTPO phối các hoạt động quy hoạch của cơ quan tham gia và cung cấp một diễn đàn cho các hợp tác xã ra quyết định
giữa các quan chức nhà nước và địa phương, các nhà khai thác vận chuyển, và công chúng. Bên cạnh đó, thông qua
SJTPO tầm xa có kế hoạch hướng dẫn các quyết định đầu tư giao thông, và duy trì tính hợp lệ của các cơ quan thành viên
của mình để nhận quỹ nhà nước và liên bang vận chuyển cho quy hoạch, cải tiến cơ bản, và các hoạt động.

Các vấn đề giao thông vận tải là gì và Tại sao chúng ta cần nó?

Các vấn đề giao thông vận tải - Một kế hoạch cho Nam Jerseyđóng vai trò như các kế hoạch vận chuyển trong khu vực

chính thức đối với khu vực SJTPO và hướng dẫn giao thông ra quyết định của khu vực trong vòng ít nhất 20 năm tới. Các
vấn đề giao thông, (còn gọi là Kế hoạch), xác định nhu cầu dài hạn của khu vực và các dự án và các hoạt động tìm cách
giải quyết chúng. Trong một số trường hợp, những nhu cầu trong tương lai có thể dẫn đến các nghiên cứu chi tiết, trong
đó cung cấp các phân tích kỹ thuật và môi trường cần thiết để nhập dự án vào các đường ống dẫn tài trợ của liên bang và
tiểu bang. Chính phủ liên bang có quy định thành xây dựng kế hoạch vận chuyển trong khu vực, chẳng hạn như vấn đề
giao thông vận tải, để nhận được các quỹ giao thông liên bang. Dự án phải nằm trong kế hoạch dài hạn này để có bao
gồm trong Chương trình cải thiện giao thông vận tải (TIP). TIP cơ bản là một danh sách ngắn hạn của dự án có kinh phí
được giao cho họ và đang trong quá trình thực hiện. Chỉ những dự án giao thông được tìm thấy trong các kế hoạch sau đó
trong TIP có đủ điều kiện xin tài trợ của liên bang.

Như là trường hợp với người tiền nhiệm của nó, Kế hoạch Giao thông vận tải khu vực năm 2040, vấn đề giao thông vận
tải nhấn mạnh việc duy trì cơ sở hạ tầng giao thông hiện có trong khi giải quyết các vấn đề và nhu cầu của khu vực trong
tương lai. Các vấn đề giao thông đặt một sự nhấn mạnh nhiều hơn vào các hoạt động và kế hoạch thực hiện dựa trên sự
hỗ trợ của các biện pháp thực hiện, và việc thành lập các mục tiêu hiệu suất. Điều này phù hợp với các yêu cầu của cả hai
dự luật cho phép vận chuyển hiện tại, Sửa Vận tải Surface của Mỹ (FAST) Đạo luật, ký thành luật của Tổng thống Obama
vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, cũng như người tiền nhiệm của nó ngay lập tức, Moving Ahead Progress trong Đạo luật
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21st Century, hoặc MAP-21, và sự nhấn mạnh vào hiệu quả quản lý. Mặc dù MAP-21 hết hạn vào ngày 04 tháng 12 năm
2015, Đạo luật NHANH giữ rất nhiều các chương trình và thực hiện các yêu cầu hiệu suất dựa trên quy định trong MAP21. Bên cạnh đó, kế hoạch tiếp tục cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch vận chuyển phối hợp xung quanh khu vực và xác
định nhu cầu trong tương lai để nghiên cứu chi tiết có thể xảy ra. Những nghiên cứu quy hoạch chi tiết cung cấp các phân
tích kỹ thuật và môi trường cần thiết để nhập dự án vào các đường ống dẫn tài trợ của liên bang và tiểu bang.

Kế hoạch cũng bao gồm một đánh giá toàn diện các nguồn lực vận chuyển hiện tại ở Nam Jersey (xem Chương 4). Nó
bao gồm hàng không, xe đạp, người đi bộ, vận tải, vận chuyển, vận chuyển phục vụ con người và lòng đường. Đối với mỗi
chế độ du lịch, nhu cầu du lịch được xem xét, nhu cầu được đánh giá, và các cơ hội và chiến lược để cải thiện được thảo
luận.

Khu vực nghiên cứu
SJTPO là một MPO liên bang được chỉ định. MPOs là cơ quan chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch vận chuyển khu
vực tầm xa thông qua một quá trình ra quyết định hợp tác và hợp tác xã. SJTPO bao gồm một khu vực bao gồm 68 thành
phố trong bốn quận của Đại Tây Dương, Cape May, Cumberland, và Salem (Hình 1). Khu vực này là khoảng 1.778 dặm
vuông trong tổng diện tích, chiếm gần 20 phần trăm tổng diện tích 8.722 dặm vuông của New Jersey nhưng chứa ít hơn 7
phần trăm dân quanh năm của Nhà nước.
Dân số và lao động mật độ thưa thớt phần lớn các khu vực SJTPO so với phần còn lại của Nhà nước có thể dám nhận lời
thách thực tế là New Jersey là trạng thái dày đặc nhất trong Liên minh. Nhu cầu du lịch ở miền nam New Jersey khác với
phần còn lại của nhà nước và bị ảnh hưởng bởi ba đặc biệt, bao gồm:
•
•
•

tầm quan trọng của ngành công nghiệp game và du lịch,
biến đổi theo mùa trong du lịch do du lịch, và
ưu thế của các thành phố nhỏ và vùng nông thôn.

CácSJTPO Regional hồ sơđược điều chế bằng các SJTPO để cung cấp một bản chụp của vùng SJTPO; nó tài liệu này,
vận chuyển, và đặc điểm dân số địa lý trong bốn quận mà bao gồm các khu vực SJTPO.
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Nhân vật 1 - Vùng SJTPO

Yêu cầu Kế hoạch -Các Luật NHANH
Các yếu tố đó phải được bao gồm trong kế hoạch vận tải tầm xa được quy định bởi luật liên bang. Như đã nêu ở trên,
pháp luật hiện hành mà quy định các yếu tố Plan là hành động nhanh chóng. Đạo luật NHANH đòi hỏi mỗi kế hoạch vận
tải tầm xa để:
•
•

•
•

Bao gồm một giai đoạn 20 năm tối thiểu
Được cập nhật ít nhất mỗi bốn năm trong lĩnh vực thiết kế như nonattainment hay thời gian gần đây được chỉ
định là nonattainment
Được 'về tài chính hạn chế' - đó là, kế hoạch trên cơ sở mức kinh phí có khả năng chứ không phải là mức kinh
phí không giới hạn
Sử dụng các giả định kế hoạch up-to-date
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•

•
•
•
•

Xác định phương tiện vận tải lớn (bao gồm cả đường bộ lớn, phương tiện vận tải công cộng, cơ sở vật chất xe
buýt liên tỉnh, các cơ sở đa phương và đa phương, phương tiện vận tải không có động cơ, và kết nối đa phương
thức) mà nên có chức năng như một hệ thống tích hợp trong khu vực.
Bao gồm một mô tả về các biện pháp thực hiện và mục tiêu hiệu suất sử dụng trong việc đánh giá hiệu suất của hệ
thống giao thông
Bao gồm một cuộc thảo luận về các loại hoạt động giảm thiểu môi trường tiềm năng và các khu vực tiềm năng để
thực hiện các hoạt động này.
chiến lược hoạt động và quản lý để cải thiện hiệu suất của phương tiện vận tải hiện có để giảm bớt tình trạng tắc
nghẽn xe cộ và phát huy tối đa sự an toàn và tính di động của người và hàng hóa.
Xem xét mười yếu tố (10) lập kế hoạch mô tả dưới đây.

Đạo luật NHANH quy định cụ thể các yếu tố mười (10) lập kế hoạch phải được giải quyết trong quá trình quy hoạch.
Quá trình phải:
1. Hỗ trợ sức sống kinh tế của khu vực đô thị, đặc biệt là bằng cách cho phép toàn cầu cạnh tranh, năng suất và hiệu
quả.
2. Tăng độ an toàn của hệ thống giao thông cho người sử dụng cơ giới và không có động cơ.
3. Tăng tính bảo mật của hệ thống giao thông cho người sử dụng cơ giới và không có động cơ.
4. Tăng khả năng tiếp cận và tính di động của nhân dân, vì cước.
5. Bảo vệ và cải thiện môi trường, thúc đẩy bảo tồn năng lượng, cải thiện chất lượng cuộc sống, và thúc đẩy sự nhất
quán giữa những cải thiện giao thông và kế hoạch tăng trưởng và phát triển kinh tế mô hình nhà nước và địa
phương.
6. Tăng cường sự hội nhập và khả năng kết nối của hệ thống giao thông, bên kia và giữa các chế độ, cho người và
hàng hóa.
7. Thúc đẩy quản lý hệ thống hiệu quả và hoạt động.
8. Nhấn mạnh việc bảo tồn hệ thống giao thông hiện có.
9. Nâng cao khả năng phục hồi và độ tin cậy của hệ thống giao thông và giảm bớt hoặc giảm thiểu tác động nước
mưa của vận chuyển mặt đất.
10. Tăng cường du lịch và du lịch.

Đạo luật NHANH phép 305 tỷ $ cho tất cả các chế độ trong suốt năm tài chính liên bang (FY) 2016 đến năm 2020. Đạo
luật NHANH là hành uỷ quyền dài hạn đầu tiên trong hơn một thập kỷ, trong đó cung cấp 5 năm của sự chắc chắn vốn
rất cần thiết cho việc lập kế hoạch cơ sở hạ tầng và đầu tư. Do thông qua luật mới này, sẽ có một số thay đổi đối với Luật
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quy hoạch đô thị, trong đó hướng dẫn nhiều các hoạt động MPOs', nhưng những thay đổi này không được dự kiến sẽ
được công bố trước khi phát hành kế hoạch này.

Nhân khẩu học trong khu vực và bối cảnh kinh tế

việc lập kế hoạch vận chuyển tầm xa đòi hỏi sự hiểu biết về đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế mà tạo ra nhu cầu về du
lịch. cân nhắc bổ sung bao gồm những thách thức độc đáo và các yếu tố ảnh hưởng đến định hình khu vực. Các vấn đề
giao thông vận tải xem xét bối cảnh cho việc lập kế hoạch vận chuyển và ra quyết định ở Nam Jersey.

đặc điểm nhân khẩu học của một khu vực ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và hiểu dân và nền kinh tế của khu vực này là
chìa khóa để lập kế hoạch cho nhu cầu đi lại trong tương lai. Những thay đổi về dân số cùng với sự thay đổi về số lượng,
chủng loại, và vị trí công việc có thể ảnh hưởng đến số lượng, chiều dài, và phân phối các chuyến đi mà phải được thực
hiện và do đó nhu cầu về cơ sở vật chất và dịch vụ vận tải.

Nhu cầu du lịch ở miền nam New Jersey khác với phần còn lại của nhà nước trong một số cách quan trọng. Nói chung,
miền nam New Jersey là nông thôn hơn, với dân số và việc làm phân tán rộng rãi của nó, và nồng độ nặng của việc làm tại
một địa điểm - Atlantic City. Tuy nhiên, có một phần của khu vực, ví dụ như, Cảng Egg và Hamilton Township ở Đại Tây
Dương County, đó là trong quá trình suburbanizing. Do lịch sử lâu dài Atlantic City như một sòng bạc và khu resort, cũng
như ưu thế của thị trấn nghỉ mát bãi biển khác ở Đại Tây Dương và Cape May Counties dọc theo bờ biển Đại Tây
Dương, du lịch là một ngành công nghiệp quan trọng ở khu vực SJTPO. Đặc biệt, du lịch trong khu vực sau mô hình theo
mùa dẫn đến sự gia tăng đáng kể về số lượng dân và du khách trong thời tiết ấm áp hơn.
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Nhân vật 2 - Dân số trong khu vực SJTPO (ngàn) năm 2015 và 2040
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Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Chính phủ (CGR), RLS Nhân khẩu học, 2010-2040, tháng 3 năm 2016.

Quanh năm hiện nay dân số của khu vực SJTPO là khoảng 594.100, 46,5 phần trăm trong số đó sống ở Đại Tây Dương
County. gia tăng dân số hàng năm trong khu vực trung bình 0,52 phần trăm từ năm 2000 đến năm 2010. Dân số dự kiến
sẽ tiếp tục tăng mặc dù với tốc độ hơi chậm là 0,3 phần trăm mỗi năm 2015-2040, đến 636.800.Hình 2, Ở trang trước,
mô tả vào năm 2015 và 2040 dự kiến quanh năm dân số cho mỗi trong bốn quận trong khu vực SJTPO. Hình 3miêu tả sự
thay đổi tổng thể cho khu vực SJTPO bốn-quận. Trong con số tuyệt đối, như thể hiện trongHình 2, Điều này có nghĩa
rằng 42.700 người dân sẽ được thêm vào bốn quận giữa năm 2015 và năm 2040. Phù hợp với tốc độ tăng trưởng trong
quá khứ, Atlantic Quận dự kiến sẽ thêm các cư dân nhất trong cả thập kỷ, tiếp theo là Cumberland County. Cape May
County và Salem County đều mong đợi để mất người dân trong vòng 25 năm tới.
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Nhân vật 3 - Dân số tăng trưởng, 2015-2040
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Nguồn: Cục Mỹ của Dự Quốc điều tra dân số năm 2015; NJ DOL. dữ liệu SJTPO Region, SJTPO Báo cáo Dự báo nhân khẩu học
chuẩn bị do Trung tâm Nghiên cứu Chính phủ, RLS Nhân khẩu học. 2010-2040, tháng 3 năm 2016.

Bản chất của du lịch trong khu vực, tuy nhiên, có nghĩa là dân số dao động rộng rãi tùy thuộc vào thời điểm trong năm và
thậm chí cả thời gian trong tuần. thay đổi theo mùa được tương tự như tập trung ở Đại Tây Dương và Cape May
Counties.Trong 25 năm tới, khu vực SJTPO dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với New Jersey và một tốc độ
chậm hơn đáng kể so với cả nước nói chung (Hình 3). Trong khi sự gia tăng dân số cao cấp có thể được dự kiến sẽ tăng
công ăn việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thay đổi ngành nói chung được dự báo là nhỏ. Đó là, sự phân bố của
công việc sẽ vẫn chủ yếu giống như hiện nay.
Như mô tả trong hinh 4, Ở trang sau, hoạt động kinh tế trong khu vực SJTPO bị chi phối bởi hai lĩnh vực. Đầu tiên là Văn
phòng (trong đó bao gồm các ngành công nghiệp ở Bắc Mỹ Hệ thống phân loại) ngành NAICS (sau:
•
•
•

42 (Bán buôn)
48-49 Vận tải và kho bãi
51 Thông tin
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•
•
•
•
•
•

52 Tài chính và bảo hiểm
53 Bất động sản và cho thuê và cho thuê
54 Dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật
55 Quản lý công ty và doanh nghiệp
56 hành chính và hỗ trợ và Xử lý chất thải
92 Hành chính công

Thứ hai là “Khác”, trong đó bao gồm:
•
•
•
•
•
•

11 Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Câu cá, và săn bắn
23 xây dựng
61 Dịch Vụ Giáo Dục
Chăm sóc sức khỏe 62 và trợ cấp xã hội
71 Nghệ thuật, Giải trí và Giải Trí
72 lưu trú và dịch vụ thực phẩm

Mặc dù Atlantic City và các vùng lân cận đã phải chịu đựng về mặt kinh tế trong những năm gần đây, những bãi biển và
thị trấn shorefront trong khu vực SJTPO vẫn còn một du khách nặng vẽ; và như vậy, bán lẻ, chỗ ở, và dịch vụ ăn uống sẽ
tiếp tục là một khu vực lớn.
Tổng số việc làm cho khu vực SJTPO dự kiến sẽ tăng một chút ít hơn 5 phần trăm, từ tổng số 329.500 việc làm so với
tổng 344.700 việc làm trong giai đoạn 2015-2040. Tuy nhiên, như có thể thấy tronghinh 4, Sẽ có sự sụt giảm nhỏ trong việc
làm trong các ngành công nghiệp và bán lẻ trong khu vực cho giai đoạn này. Phụ lục C (Nhân khẩu học) của vấn đề giao
thông vận tải bao gồm dữ liệu chi tiết về thay đổi việc làm cho mỗi quận trong giai đoạn 2015-2040, cùng với một lời giải
thích về phương pháp sử dụng trong việc phát triển các dự báo.
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Nhân vật 4 - SJTPO Region Việc làm theo ngành (ngàn) năm 2015 và 2040
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Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Chính phủ, RLS Nhân khẩu học. 2015-2040. Tháng 3 năm 2016.

Một “cú sốc” lớn đối với nền kinh tế trong khu vực kể từ khi kế hoạch vận chuyển khu vực cuối cùng đã được rất nhiều
sự đóng cửa sòng bạc ở thành phố Atlantic. Năm 2014, bốn sòng bạc đóng cửa, gây thiệt hại hơn 8.000 việc làm. Ngành
công nghiệp casino đã bị tổn thương bởi cạnh tranh gia tăng cho người tiêu dùng chơi game, bằng chứng là mở sòng bạc ở
Pennsylvania, Delaware và New York, ba trong số các khu vực thị trường lớn nhất mà từ đó Atlantic City lôi kéo khách
hàng của mình. Hơn nữa, hiện nay là một số cuộc thảo luận về hợp pháp hóa cờ bạc ở Bắc Jersey, mà hơn nữa có thể
làm tổn thương ngành casino Atlantic City của.
Như đã trình bày ở trên, khu vực SJTPO trải qua một làn sóng đáng kể trong dân số, (và công ăn việc làm, đến một mức
độ thấp hơn) vì khu vực bãi biển rộng lớn cũng như các điểm tham quan giải trí khác. Trong năm 2015, dân số mùa hè
tăng hơn 179 phần trăm lượng dân quanh năm của mình tại Đại Tây Dương Quận và hơn 591 phần trăm ở Cape May
County, đại diện cho tăng trưởng 177 phần trăm cho các khu vực này vào cuối tuần mùa hè. Này được dự kiến sẽ vẫn
không thay đổi qua năm 2040 (xemHình 5)1. Những thay đổi nhanh chóng dân số hàng tuần và theo mùa tăng đáng kể sự
căng thẳng trên mạng lưới giao thông khu vực và tạo ra các mẫu khu vực cụ thể của tình trạng tắc nghẽn.

1RLS Nhân khẩu học. CGR. Năm 2016.
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Nhân vật 5 - Năm-Round vs Summer Dân số năm 2015

Nguồn: RLS Nhân khẩu học. CGR. Năm 2016.

Trong năm 2014, SJTPO hoàn thành một cuộc khảo sát du lịch gia đình trong khu vực. Dữ liệu về hành vi du lịch được
thu thập từ khắp nơi trên 1.850 hộ gia đình. Cuộc khảo sát được đi trong một tuần điển hình trong khoảng thời gian ba
tháng kể từ tháng Hai đến tháng Năm năm 2014. Một nghiên cứu về mục đích chuyến đi chính cho thấy, khác với những
chuyến đi mà có nguồn gốc từ hoặc có điểm đến là quê hương, (mục đích chuyến đi của “hoạt động nhà ”đã được báo
cáo 33 phần trăm thời gian), phần lớn các chuyến đi đã làm việc hoặc mua sắm liên quan. đi công tác chiếm 12 phần trăm
và mua sắm hàng ngày chiếm 11 phần trăm của tất cả các chuyến đi, trong khi các hoạt động khác như hộ gia đình và việc
lặt vặt cá nhân (7 phần trăm), ăn uống (5 phần trăm) và thả-off hoặc đón một hành khách (5 phần trăm) , tạo thành hầu
hết các phần còn lại của tất cả các chuyến đi. Tin du lịch tự động (như lái xe hoặc hành khách) là sự lựa chọn chế độ lớn
nhất cho tất cả các chuyến đi (87 phần trăm) và cho chế độ làm việc các chuyến đi (94 phần trăm). Để có được một cảm
giác tốt hơn về du lịch giải trí, cuộc khảo sát cũng bao gồm một loạt các câu hỏi liên quan đến chống đỡ lần, một máy phát
điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Mặc dù khoảng 33 phần trăm số hộ trong
mẫu sống tại bờ biển quanh năm, nhưng 81 phần trăm hộ gia đình báo cáo quý khách đến thăm Shore ít nhất một lần
trong khoảng thời gian tháng tháng Chín. Mặc dù chuyến đi vui chơi giải trí có thể không chiếm đa số các chuyến đi, bờ là
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một máy phát điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. khảo sát cũng bao gồm một
loạt các câu hỏi liên quan đến chống đỡ lần, một máy phát điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc biệt là trong
những tháng mùa hè. Mặc dù khoảng 33 phần trăm số hộ trong mẫu sống tại bờ biển quanh năm, nhưng 81 phần trăm hộ
gia đình báo cáo quý khách đến thăm Shore ít nhất một lần trong khoảng thời gian tháng tháng Chín. Mặc dù chuyến đi
vui chơi giải trí có thể không chiếm đa số các chuyến đi, bờ là một máy phát điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc
biệt là trong những tháng mùa hè. khảo sát cũng bao gồm một loạt các câu hỏi liên quan đến chống đỡ lần, một máy phát
điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc biệt là trong những tháng mùa hè. Mặc dù khoảng 33 phần trăm số hộ trong
mẫu sống tại bờ biển quanh năm, nhưng 81 phần trăm hộ gia đình báo cáo quý khách đến thăm Shore ít nhất một lần
trong khoảng thời gian tháng tháng Chín. Mặc dù chuyến đi vui chơi giải trí có thể không chiếm đa số các chuyến đi, bờ là
một máy phát điện chính của chuyến đi vui chơi giải trí, đặc biệt là trong những tháng mùa hè.
Mặc dù khối lượng đóng cửa sòng bạc trong những năm gần đây, khu vực SJTPO đã được gắn liền với du lịch và mùa
dựa dân và tình hình lưu kinh tế và rõ ràng là kết nối này sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới.
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2. KẾ HOẠCH TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU
Mục đích chính của một kế hoạch giao thông vận tải khu vực tầm xa là để mô tả một tầm nhìn tương lai cho hệ thống giao
thông của khu vực. Tầm nhìn đại diện cho kết quả cuối cùng của những gì Tổ chức South Jersey Giao thông vận tải Kế
hoạch (SJTPO) và cư dân của nó muốn hệ thống giao thông để trông giống như và hoạt động trong năm 2040. Trong khi
tầm nhìn nên thu hút sự cam kết và phản ánh mong muốn và nguyện vọng của khu vực của thành phần, nó cũng cần phải
thực tế và có thể đạt được. Các mục tiêu và chiến lược được mô tả dưới đây được thành lập để hỗ trợ và đạt được tầm
nhìn của quy hoạch. Thêm vào đó, tất cả các hoạt động và các dự án mà các SJTPO và tiểu vùng của nó tham gia vào trong
mỗi chu kỳ kế hoạch bốn-năm được thiết kế để hỗ trợ tầm nhìn của Lập kế hoạch và hỗ trợ các mục tiêu và chiến lược.

Tầm nhìn của chúng tôi

Một hệ thống giao thông, dựa trên sự hợp tác khu vực mà di chuyển người và hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả và
kết hợp tất cả các chế độ và người dùng.

Mục tiêu và chiến lược

Quy hoạch giao thông và ra quyết định đối với khu vực SJTPO được hướng dẫn bởi một loạt các mục tiêu và chiến lược.
Một kết quả tự nhiên trực tiếp của Vision Lập kế hoạch, mà là dựa trên các yếu tố kế hoạch mô tả trong Chương 1, các
mục tiêu và chiến lược phản ánh những ưu tiên, nhu cầu và giá trị của công dân của khu vực này, người ra quyết định, và
cộng đồng doanh nghiệp. Input đã cố nài nỉ từ các thành viên của Hội đồng Chính sách SJTPO, Ủy ban Tư vấn kỹ thuật,
Ủy ban Cố vấn Công dân và cộng đồng về vấn đề giao thông mục tiêu và chiến lược. Dựa trên những phản hồi, SJTPO đã
thiết lập các mục tiêu và chiến lược sau đây để hướng dẫn việc vận chuyển quá trình ra quyết định trong khu vực, theo
thứ tự tầm quan trọng cho công chúng.
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1. Thúc đẩy khả năng tiếp cận và tính di động cho phong trào của người và hàng hóa
a. Đánh giá tất cả các dự án giao thông vận tải nhận được tài trợ thông qua quá trình SJTPO để đưa họ về yếu tố con
đường hoàn thành, bao gồm cả xe đạp, người đi bộ, và chỗ ở quá cảnh.
b. Làm việc với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy các khuyến nghị của Kế hoạch Giao thông vận tải Dịch vụ
Nhân Coordinated.
c. Làm việc với các nhà cung cấp vận tải công cộng để đánh giá tính sẵn sàng phục vụ quá cảnh tại các cộng đồng
công lý môi trường, đặc biệt là những khu vực có xe cộ hạn chế.
d. Nâng cao nhận thức của công chúng về các lựa chọn và dịch vụ vận tải thay thế.
e. Xác định địa điểm nơi các cơ sở đa phương thức tốt hơn và cơ sở hạ tầng là cần thiết để thúc đẩy khả năng kết
nối đa phương thức.
f. Làm việc với các đối tác trong khu vực để đánh giá các tuyến đường xe tải và hành lang vận tải quan trọng khác
đối với khả năng tiếp cận, độ tin cậy, an toàn, và các biện pháp hiệu năng hệ thống khác để phát triển và ưu tiên
các dự án. Mở rộng đại diện từ các nhóm đại diện cho hàng hóa, xe đạp, người đi bộ, và quá cảnh vào quá trình
MPO.
2. Hỗ trợ các nền kinh tế khu vực
a. Mở rộng đại diện từ sử dụng lao động lớn và các ngành phi lợi nhuận đại diện cho lợi ích kinh tế khu vực vào
quá trình MPO.
b. Tiến hành và cuộc hội thoại trước giữa các đối tác khu vực trong khu vực nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận để
phát triển và thực hiện một tầm nhìn cho một mạng lưới đường mòn khu vực để kết nối điểm tham quan chính
trong khu vực và các vùng lân cận.
c. Xác định địa điểm nơi các cơ sở đa phương thức tốt hơn và cơ sở hạ tầng là cần thiết để thúc đẩy khả năng kết
nối đa phương thức.
d. Làm việc với các đối tác trong khu vực để đánh giá các tuyến đường xe tải và hành lang vận tải quan trọng khác
đối với khả năng tiếp cận, độ tin cậy, an toàn, và các biện pháp hiệu năng hệ thống khác để phát triển và ưu tiên
các dự án.
3. Giảm thiểu ùn tắc giao thông
a. Thúc đẩy việc thực hiện và triển khai các công nghệ ITS.
b. Sử dụng quá trình quản lí giao thông để xác định địa điểm tắc nghẽn và phân tích dữ liệu có sẵn để thông báo cho
phát triển dự án.
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c. Khám phá cơ hội khác để hợp tác với Hội Chữ thập Quận kết nối và những người khác để giảm các chuyến đi xe
người cư ngụ duy nhất.
d. Sử dụng miền Nam Jersey Travel Nhu cầu Model (SJTDM) và các biện pháp hiệu quả của nó để đánh giá tác
động đối với các dự án trong tương lai liên quan đến tắc nghẽn và chậm trễ.

4. Cải thiện an toàn giao thông

a. Đánh giá tất cả các dự án giao thông vận tải nhận được tài trợ thông qua quá trình SJTPO để đưa họ về biện pháp
đối phó an toàn cho tất cả người dùng đường.
b. Cải thiện sự an toàn của hành vi người dùng đường thông qua việc phổ biến liên tục và phát triển các chương
trình giáo dục an toàn.
c. Đảm bảo rằng các khoản đầu tư an toàn được liên kết với các ưu tiên thành lập với Kế Hoạch An Toàn quốc lộ
chiến lược của Nhà nước, được phát triển trong sự hợp tác với các đối tác trên toàn tiểu bang MPOs và khác.
d. Tiếp tục và mở rộng quan hệ đối tác nhà nước và khu vực để xác định và giảm thiểu rào cản đối với sự tiến bộ
dự án an toàn.
e. Làm việc với các đối tác trong khu vực để phát triển và ưu tiên các dự án nâng cao an toàn trên xe đạp và người đi
bộ mạng.
5. Bảo vệ và cải thiện môi trường
a. Giáo dục công chúng về tác động của giao thông đối với môi trường và cung cấp thông tin về làm thế nào để giảm
thiểu những tác động qua những thay đổi trong hành vi hàng ngày.
b. Ưu tiên duy trì các hệ thống hiện việc mở rộng cơ sở vật chất hệ thống.
c. Thúc đẩy các dự án giảm phát thải trên đường, chẳng hạn như ITS, tối ưu hóa tín hiệu, cơ sở vật chất xe đạp và
người đi bộ, giao thông công cộng, hoặc bùng binh.

6. Khôi phục, bảo tồn và duy trì hệ thống giao thông hiện có

a. Ưu tiên duy trì các hệ thống hiện việc mở rộng cơ sở vật chất hệ thống.
b. Phát triển hệ thống hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc ưu tiên các dự án dựa trên nhu cầu lớn nhất và hiệu
quả nhất trong sử dụng kinh phí.
c. Thu thập dữ liệu cho thấy rằng nhu cầu gia tăng của khu vực do tính thời vụ độc đáo của mô hình du lịch và làm
việc để đảm bảo trạng thái bổ sung và tài trợ liên bang dựa trên những nhu cầu đó.
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7. Tăng cường sự hội nhập và khả năng kết nối của hệ thống giao thông
a. Hợp tác với các quận và thành phố để phát triển ưu tiên vận chuyển SJTPO được tích hợp với quy hoạch tổng
thể của địa phương.
b. Xây dựng một cơ chế để tận dụng kiến thức và kinh nghiệm địa phương của cộng đồng về hệ thống giao thông và
cộng tác với các thể chế địa phương để nuôi thông tin đó vào quá trình ra quyết định vận chuyển của họ.
c. Đánh giá lỗ hổng đang tồn tại trong và giữa các phương thức vận tải để thông báo cho phát triển dự án và xác định
cơ hội.
8. Cải thiện an ninh
a. Giáo dục công chúng về lộ trình di tản và những nỗ lực lập kế hoạch tồn tại ở cấp quận hoặc tiểu bang.
b. Đánh giá tuyến đường di tản và ưu tiên các dự án bảo trì đường bộ để đảm bảo những tuyến đường có khả năng
thực hiện một chức năng di tản.
9. Nâng cao khả năng phục hồi và độ tin cậy của kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là dọc theo bờ
biển Đại Tây Dương và Delaware Bay.
a. Phân tích lỗ hổng của hệ thống giao thông để xác định nơi các chiến lược thích ứng là thích hợp nhất.
b. Ưu tiên cải tiến và chương trình tăng độ tin cậy và khả năng phục hồi của hệ thống giao thông trong các sự kiện
thời tiết khắc nghiệt vận chuyển.
10. Tăng và tăng cường cơ hội cho việc đi lại và du lịch.
a. Tiến hành và cuộc hội thoại trước giữa các đối tác khu vực trong khu vực nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận để
phát triển và thực hiện một tầm nhìn cho một mạng lưới đường mòn khu vực để kết nối điểm tham quan chính
trong khu vực và các vùng lân cận.
b. Xác định dòng theo mùa của du khách tới khu vực bờ biển bị ách tắc trong những tháng mùa hè để xác định tốt
hơn nhu cầu vận chuyển.
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3. THAM GIA CỦA CỘNG
sự tham gia của cộng đồng là điều cần thiết trong việc phát triển vấn đề giao thông vận tải - Một kế hoạch cho Nam Jersey.
Các vấn đề giao thông vận tải công cộng Chiến lược Outreach, được phát triển đặc biệt cho các kế hoạch, được thiết lập
để đảm bảo sớm và đầu vào kịp thời từ một loạt các người tham gia, đặc biệt ở những cột mốc quan trọng trong quá trình
phát triển kế hoạch. Mục tiêu cơ bản của Chiến lược là để thông báo và giáo dục công dân về vấn đề giao thông vận tải,
mô tả cách công dân có thể đóng góp ý kiến để hỗ trợ xây dựng kế hoạch, thu hút, và tài liệu đầu vào trong nước, và để
thúc đẩy quan hệ công chúng tốt hơn. Để đáp ứng những mục tiêu này, chương trình nhấn mạnh trao đổi thông tin và tiếp
cận cộng đồng trực tuyến để bù đắp cho những khó khăn vốn có trong việc tổ chức các cuộc họp và hội thảo cho công
chúng trong một khu vực có mật độ dân số chung thấp mà không được phục vụ tốt bởi quá cảnh. Các vấn đề giao thông
vận tải Chiến lược Outreach cũng bao gồm các phương pháp tiếp cận sáng tạo, chẳng hạn như thăm nhóm ủng hộ địa
phương và xác định các nhóm lợi ích then chốt trong khu vực bao gồm trong quá trình này.

Nỗ lực trực tuyến

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một trang web độc đáo www.sjtransportationmatters.com, Đối với vấn đề giao thông vận
tải. Trang web này cung cấp một giao diện tốt cho ý kiến công chúng và thông báo của các cuộc họp công cộng, cũng như
một cuộc khảo sát trực tuyến, trong đó bao gồm một công cụ lập bản đồ dựa trên một nền tảng WikiMaps. Sử dụng công
cụ này, công chúng có thể xác định địa điểm cụ thể mà họ muốn thấy những cải thiện, cũng như nơi họ gặp vấn đề.Hình
6, Dưới đây, cung cấp ảnh chụp màn hình của trang chủ khảo sát và ứng dụng đầu vào dự án WikiMaps, tương ứng.
Những vấn đề này và những ý tưởng được diễn tả trong kế hoạch này và sẽ được sử dụng cùng với các dữ liệu khác để
giúp các nhà quy hoạch, kỹ sư, và các quan chức bầu để xác định địa điểm dự án tiềm năng và thông báo quyết định.
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Nhân vật 6 - Giao thông vận tải vấn đề trang web và website WikiMaps Khảo sát

Outreach Sự kiện
Các Giao thông vận tải vấn đề chiến lược Outreach bao gồm một số “sự kiện pop-up”, nơi Tổ chức Kế hoạch Giao thông
vận tải South Jersey (SJTPO) về cơ bản sẽ thiết lập một bảng hoặc gian hàng tại một sự kiện hiện có trong khu vực để
tham gia với cộng đồng thông qua khảo sát và vẽ bản đồ để thu thập địa điểm cụ thể ý tưởng hoặc quan tâm. Nó cũng bao
gồm các cuộc họp công cộng chính thức, tăng gấp đôi cơ sở dữ liệu liên lạc SJTPO của các bên liên quan để đạt được qua
email nổ, và bao gồm một sự hiện diện phương tiện truyền thông trực tuyến và xã hội lớn với sự phân bố của hai video
được thiết kế để thúc đẩy tầm quan trọng của giao thông và vai trò SJTPO trong quá trình vận chuyển . SJTPO đã phát
triển Chiến lược Outreach này cố ý với mục đích mở rộng khả năng của mình cho on-đi tiếp cận với một liên minh rộng
lớn hơn của các bên liên quan, bao gồm cả thu nhập thấp và người dân tộc thiểu số.

Các tiếp cận cộng đồng cho vấn đề giao thông vận tải là các nỗ lực hướng tới cộng đồng lớn nhất từng được thực hiện bởi
SJTPO và kết quả là nhiều người tham gia và bình luận nhiều hơn bất kỳ nỗ lực tiếp cận cộng đồng khác trong lịch sử
SJTPO. SJTPO lớn danh sách email thông tin công cộng liên tục của nó bởi hơn 230 người giữa tháng 10 năm 2015 và
tháng 5 năm 2016.

Nỗ lực tiếp cận tổng thể bao gồm hai vòng:
•
•

Vòng 1: Initial Input-Vấn đề và ý tưởng
Vòng 2: Phát hành Kế hoạch dự thảo và Nhận Comments

Tháng Giêng - MidTháng năm 2016
giữaMay - Tháng 6 năm 2016

Tổng cộng, 131 người điền vào một cuộc điều tra tiếp cận cộng đồng Vòng 1 (bao gồm khảo sát giấy và qua khảo sát trực
tuyến). Giữa tháng 14 (ngày mà trang web Các vấn đề giao thông vận tải đã chính thức ra mắt thông qua twitter và trang web
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SJTPO) và ngày 22 tháng 3 (ngày mà cuộc khảo sát tiếp cận cộng đồng Vòng 1 đã được đóng cửa cho đầu vào bổ sung),
247 người viếng thăm Giao thông vận tải vấn đề trang web. Có 1.246 lượt xem trong giai đoạn này, đó là tổng số lượng
“hit” mà tất cả các trang trên trang web nhận được (bao gồm cả xem lặp lại một trang duy nhất của người truy cập cùng).

Đối với giao thông vận tải Matters nỗ lực hướng tới cộng đồng, SJTPO tham gia tám sự kiện (8) tiếp cận cộng đồng trong
vòng One, trong đó tập trung vào các ưu tiên các mục tiêu và xác định các vấn đề và ý tưởng. Tổng cộng có sáu (6) được tổ
chức tại công lý môi trường (EJ) khu vực. Vòng Một sự kiện Outreach là như sau:
•

Thứ Sáu thứ ba tại Quận Glasstown Nghệ thuật
Street North High & Sassafras Street, Millville, New
Jersey 08332

•

Thủ công mỹ nghệ & Sở thích trong mùa đông
Cape May Convention Hall, 714 bãi biển Avenue,
Cape May, New Jersey 08204

•

YMCA của Vineland
1159 Đông Landis Avenue, Vineland, New Jersey
08360

•

Di sản người Mỹ gốc Phi Bảo tàng Southern New
Jersey
Noyes Art Garage, 2200 Fairmount Avenue,
Atlantic City, New Jersey 08401

•

Tây Ban Nha Community Fair Health Center
303 Sumner Street, landisville, New Jersey 08326

•

Khoa học Fair Quận Salem
Cao đẳng cộng đồng Salem, Davidow Hall, 460
Hollywood Avenue, Carneys Point, New Jersey
08069

•

Thư viện công cộng ở Vineland
1058 Đông Landis Avenue, Vineland, New Jersey
08360

•

Nanticoke Lenni-Lenape Tribal Nation Hội đồng
Bộ lạc và họp dân Tribal
Zoo Cohanzick, 45 Thị trưởng Aitken Drive,
Bridgeton, New Jersey 08302

Bên cạnh đó, SJTPO tổ chức năm sự kiện (5) tiếp cận cộng đồng trong vòng hai, đó là các cuộc họp công cộng chính thức
mà tập trung vào việc trình bày và nhận phản hồi về dự thảo Kế hoạch phát triển bởi SJTPO. Tổng cộng có chín (9) sự
kiện công cộng từ Vòng Một và Hai đã được tổ chức trong công lý môi trường (EJ) khu vực. Vòng Hai sự kiện Outreach
là như sau:
•
•
•

Vineland City Hall
640 đường E. Wood, Second Floor Caucus Room, Vineland, NJ 08360

Thư viện công cộng miễn phí Bridgeton
150 Đông Thương mại Street, Bridgeton, NJ 08302
Complex Ware Văn phòng Nông nghiệp
51 Cheney Road, Woodstown, NJ 08098
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•

Township Chi nhánh dưới của Thư viện Hạt Cape May
2600 Bayshore RoadVillas, NJ 08.251

•

Egg Harbor Township Chi nhánh của Thư viện công cộng Đại Tây Dương County
1 Swift AvenueEgg Harbor Township, NJ 08.234

Hình 7, Dưới đây, sẽ hiển thị các địa điểm của sự kiện tiếp cận từ Vòng Một và Hai cùng với các lĩnh vực công lý môi
trường khi chúng được xác định tại thời điểm đó. Các SJTPO đưa ra rất nhiều nỗ lực để đảm bảo rằng sự kiện là như dễ
tiếp cận nhất có thể. địa điểm đáp ứng được phần lớn ở các khu vực công lý môi trường và trong phạm vi lớn nhất có thể
là trong lĩnh vực tiếp cận lối đi và / hoặc quá cảnh. Tư pháp về môi trường liên quan đến một khu vực mà đại diện cho
một phân nhóm trên trung bình của thu nhập thấp hoặc dân tộc thiểu số. Những nhóm này được xác định trong hướng
dẫn của liên bang như được đại diện trong quá trình lập kế hoạch vận chuyển.
Nhân vật 7 - Giao thông vận tải vấn đề Locations Outreach Công
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Hình 7, Trên, hiển thị các khu vực công lý môi trường, vì họ đã được xác định trong năm 2015. Giao thông vận tải
Matters nỗ lực hướng tới cộng đồng đã diễn ra trong tháng Giêng đến tháng Sáu năm 2016. Các điểm trên bản đồ đại
diện cho vị trí của tám (8) sự kiện tiếp cận cộng đồng trong vòng một đến năm (5) sự kiện công cộng trong vòng hai. Chín
trong số 13 sự kiện công cộng cho vấn đề giao thông vận tải đã được tổ chức ở những khu vực gặp ba hoặc nhiều tiêu chí
Environmental Justice.

input nhận
Hình 8, Dưới đây, mô tả bản đồ về các vấn đề và ý tưởng dự án xác định bởi công chúng thông qua các ứng dụng web
WikiMaps. Các vấn đề giao thông tiếp cận cộng đồng dẫn đến việc xác định các vấn đề 112 vận chuyển và 82 dự án danh
sách mong muốn. Bên cạnh đó, công chúng chỉ ra rằng hàng đầu của họ ba bàn thắng cho giao thông trong khu vực là để
“Thúc đẩy sự lựa chọn vận chuyển cho người và hàng hóa”, tiếp theo là “Hỗ trợ kinh tế khu vực,” và “tắc nghẽn Giảm
thiểu giao thông.”
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Nhân vật 8 - Khảo sát công cộng: Các vấn đề giao thông vận tải và ý tưởng dự án được xác định bởi
công cộng

Một mô tả kỹ hơn về Chiến lược Outreach, bao gồm danh sách các bình luận chi tiết, và kết quả của cách tiếp cận này cho
vấn đề giao thông vận tải có thể được tìm thấy trong Phụ lục E.
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Bảng 1, Dưới đây, vàban 2, Ở trang sau, cung cấp một bản tóm tắt chung của tất cả các ý kiến công chúng nhận được
thông qua cuộc khảo sát trực tuyến cũng như qua khảo sát giấy. Gộp chung, các ý kiến về nhu cầu cụ thể cho thấy một
mối quan tâm chung của các số nút giao thông với vấn đề an toàn, nút giao thông với các tín hiệu giao thông không đầy đủ
hoặc cần thiết, và sự cần thiết của các tuyến xe buýt hơn.
Bàn 1 - Khảo sát công cộng: Các vấn đề và nhu cầu xác định *
Đại Tây
Cape May
Nhu cầu chung xác định
Toàn bộ
Dương
14
2
2
Nhiều tuyến xe buýt

Cumberland

Salem

7

3

ổ gà sửa chữa

5

4

1

Sửa chữa / repave đường

3

1

2

Lối đi bộ hơn
Nhiều con đường mòn xe đạp / làn
xe
Cần đèn giao thông hoặc 4 cách
điểm dừng
ánh sáng tốt hơn (NJ 55 & công viên
rất nhiều)
Cải thiện dịch vụ xe buýt

3

1

3

1

Nhiều quá cảnh cho người cao niên
/ tắt
dừng sửa chữa xe buýt
Cải thiện tín hiệu giao thông (.
Thành phố Atl)
Những con đường mới hoặc mở
rộng
Cần dịch vụ đường sắt đến New
York
Khôi phục dịch vụ đường sắt ở
Cape May
Tổng nhu cầu cụ thể xác định
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1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
41

1

1
5

3

22
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Bàn 2 - Khảo sát công cộng: địa điểm cụ thể vấn đề xác định *
Đại Tây
Cape May
Những vấn đề cụ thể xác định
Toàn bộ
Dương
19
3
vấn đề an toàn giao nhau
Cần cho tín hiệu giao thông

7

thoát nước

5

ngã tư đông đúc

3

tình trạng vỉa hè nghèo

3

vấn đề an toàn đường bộ (đường
cong)
Cần cho những con đường mòn xe
đạp (cụ thể)

1

Cumberland

Salem

15

1

1

5
3
2

2

1

Cầu (cần được mở cửa trở lại)

1

Ổ gà (địa điểm cụ thể)

1

Tổng số địa điểm vấn đề cụ thể

44

1
2

2

2

đường tắc nghẽn

5

1
1
1
số 8

5

30

1

* Trả lời xác định vấn đề cụ thể địa điểm (ví dụ như môi trường khắc nghiệt)

ý kiến khác mà không được gắn liền với một trang web cụ thể bao gồm những điều sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xây dựng các điểm dừng phà dọc Shore
tỷ lệđậu xe quá cao tại Thành phố Atlantic
Nên dễ dàng hơn để bay đến Thành phố Atlantic
Cần có kết nối Philadelphia-Atlantic City
Cần một crossing trường
Dài đi đến trạm xe buýt
Bảo vệ động vật từ giao thông
tài xế xe buýt vấn đề
Cần lộ trình thay thế cho Nhà nước Parkway Vườn
Cần tiếp cận tốt hơn tới New Jersey Route 55
Tạo doanh nghiệp hơn
Khó khăn để đến New Jersey Turnpike
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4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN TẠI CỦA KHU VỰC VÀ
CHỌN CHIẾN LƯỢC
Phần này trình bày nghiên cứu tổng thể các nguồn lực vận chuyển trong khu vực Tổ chức Kế hoạch Giao thông vận tải
South Jersey (SJTPO) theo phương thức đi lại. Nó bắt đầu bằng hàng không và tiếp tục với xe đạp và người đi bộ phong
trào, vận chuyển, và quá cảnh, kết thúc với việc khảo sát những mạng lưới đường bộ. Phần này cũng cung cấp một cái
nhìn tổng quan cơ sở vật chất và dịch vụ, nhu cầu đi lại, điều kiện, và tình trạng sửa chữa cơ sở hạ tầng, cũng như đánh
giá nhu cầu và các vấn đề, mối quan tâm, và yếu tố quyết định lựa chọn dự án. Cuối cùng, chiến lược để cải thiện được
xem xét.

1. Hàng không
Sân bay Quốc tế Thành phố Atlantic
Mặc dù kích thước tương đối nhỏ của nó, là khu vực SJTPO có một loạt các sân bay sử dụng công cộng, cả công khai và
tư nhân. Sân bay Quốc tế Atlantic City (ACY) nằm ở Egg Harbor Township cung cấp hoạt động bay dịch vụ thương mại;
một trong ba ở bang New Jersey. Sân bay Quốc tế Atlantic City phục vụ để tạo điều kiện cho du lịch vào khu vực, cũng
như liên kết khu vực để các trung tâm hàng không khác để kinh doanh du lịch và giải trí.

Nam Jersey Transportation Authority (SJTA), một cơ quan của tiểu bang New Jersey, vận hành thiết bị đầu cuối, đường
băng và các cơ sở có liên quan tại sân bay. Trung tâm Quản lý Hàng không Liên bang William J. Hughes kỹ thuật và New
Jersey Air National Guard được đặt tại sân bay. Sân bay Quốc tế Thành phố Atlantic nằm 10 dặm từ trung tâm thành phố
Atlantic City, một cộng đồng game thủ và khu nghỉ mát thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Sân bay nằm tiếp giáp với
Atlantic City Expressway, chạy từ Atlantic City tới khu vực đô thị Philadelphia và giao cắt với Nhà nước Parkway Garden.

Năm 2012, SJTA hoàn thành mở rộng $ 25 triệu đến sân bay, trong đó bao gồm một mở rộng chân 75.000-vuông góc với
thiết bị đầu cuối, cũng như một trạm kiểm tra liên bang cho phép sân bay để xử lý du khách bay trực tiếp đến và đi từ các
nước khác. Việc mở rộng cũng bao gồm việc bổ sung ba cửa hành khách cũng như một khu vực nhận hành lý mở rộng.
Các sân bay là một yếu tố quan trọng của hệ thống giao thông của khu vực và kết nối South Jersey đến các thành phố trên
khắp đất nước cũng như quốc tế.
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Trong năm 2013, Cảng New York và New Jersey đã tiếp quản các hoạt động ngày-to-ngày của sân bay quốc tế thành phố
Atlantic. Dưới sự sắp xếp này, SJTA đồng ý trả lại cho Cảng để vận hành cơ sở trong một sự sắp xếp mà rời khỏi Cảng
trách nhiệm phát triển thị trường và dịch vụ hàng không, trong số những thứ khác.
Chung Aviation sân bay
Ngoài Sân bay Quốc tế Atlantic City, khu vực SJTPO tổ chức nhiều sân bay sử dụng công cộng nhỏ hơn (bàn số 3, phía
dưới). Có bốn sân bay dịch vụ tiên tiến, có hỗ trợ các hoạt động hàng không chung của công ty / giám đốc điều hành và sử
dụng cá nhân bao gồm Cape May County Airport, Hammonton Municipal Airport, Sân bay Thành phố Millville, và Ocean
City Municipal Airport. Một số người khác đang nhỏ công khai sở hữu và vận hành tư nhân bao gồm các sân bay Bucks
Airport, Sân bay Kroelinger, và Spitfire Aerodrome (trước đây là Oldmans sân bay), trong đó Kroelinger Airport là nhỏ
nhất. Những sân bay hàng không chung phục vụ hành khách tư nhân, nông nghiệp, và / hoặc điều lệ và cước máy bay
thương mại (Hình 9, Ở trang sau).
Bàn 3 - Công dụng sân bay
Các sân bay

Vị trí

quận

Sân bay Quốc tế Thành phố Atlantic

Egg Harbor Township

Bucks Sân bay

Bridgeton

Cumberland

Sân bay Cape May County

Gỗ tự nhiên

Đại Tây Dương
Cape May

Hammonton Municipal Airport

hammonton

Kroelinger Sân bay

Vineland

Millville Municipal Airport

Millville

Ocean City Municipal Airport

thành phố biển

Cape May

Spitfire Aerodrome (trước đây là Oldmans)
Vineland-Downstown
(Phục vụ Vineland, nhưng không nằm trong phạm vi ranh giới
thành phố)
Woodbine Municipal Airport

Oldmans Township

Salem

Đại Tây Dương
Cumberland

Cumberland

Gloucester
Cây kim ngân hoa

Cape May

Nguồn: NJDOTHàng không phận, www.state.nj.us/transportation/airwater/aviation/.

Các vấn đề giao thông vận tảihỗ trợ phát triển của ngành hàng không; và đặc biệt là kế hoạch cho các kết nối vận chuyển
cải thiện đến sân bay để cung cấp cho khách du lịch và người lao động lựa chọn khác ngoài việc lái xe đến sân bay.
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Nhân vật 9 - sân bay công cộng và tư nhân trong khu vực SJTPO

2. Xe đạp và người đi bộ Hệ thống
Giới thiệu
SJTPO được tham gia vào một số nỗ lực để cải thiện chiếc xe đạp và người đi bộ truy cập trên toàn khu vực bốn-quận.
Mọi người đều là một người đi bộ tại một số điểm trong chuyến đi của mình, cho dù đó là như một phương pháp chính
để có được từ nơi này sang nơi khác hoặc đơn giản là có được đến và đi từ xe của chúng tôi. các nhà quy hoạch giao
thông vận tải và các kỹ sư phải tìm cách để cung cấp cơ sở vật chất mà cung cấp cho công chúng những lựa chọn để đi bộ
và xe đạp an toàn ngoài việc làm cho người đi bộ và xe đạp rõ ràng hơn để điều khiển. Người đi bộ và đi xe đạp an toàn
phải được xem xét trong tất cả các quyết định đầu tư giao thông lớn.
Ngoài lợi ích giải trí của họ, cung cấp vỉa hè, làn xe đạp, và đa dụng những con đường mòn có thể khuyến khích việc sử
dụng các hình thức luân phiên vận chuyển cho công việc, mua sắm, và các chuyến đi khác. Điều này thể hiện một trong
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những lựa chọn thay thế giao thông được thiết kế để giảm ùn tắc trên đường bộ của chúng tôi. Điều này đặc biệt đúng
trong cộng đồng bờ của chúng tôi, đó là có lợi cho đi bộ và đi xe đạp do mô hình phát triển nhỏ gọn. Những cộng đồng có
nhu cầu lớn hơn để loại bỏ xe từ đường xá tắc nghẽn cao. Bên cạnh việc giảm thiểu ùn tắc, xe đạp và người đi bộ đi là
thân thiện môi trường không có khí thải nguồn điện thoại di động. Như vậy, nó là ủng hộ mục tiêu giao thông vận tải
Matter để “Bảo vệ và cải thiện môi trường.”

Mạng hiện tại
Hiện nay, khu vực này có hơn 214 dặm của thiết kế cơ sở vật chất xe đạp, bao gồm cả trên đường bộ và off-road cơ sở
vật chất. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở vật chất xe đạp trong khu vực đều là phòng không được chỉ định cơ sở vật chất,
chẳng hạn như vai lát và đường bộ chia sẻ. Mặc dù số lượng cơ sở vật chất xe đạp, cả hai được chỉ định và không được
chỉ định, đang phát triển, hầu hết các khu vực không được kết nối trực tiếp đến các cơ sở này. Roadways vẫn là phương
tiện chủ yếu mà người đi xe đạp có thể truy cập vào khu vực. Điều này có thể đủ cho những tay đua chuyên gia; Tuy
nhiên, tay đua thường sẽ yêu cầu các cơ sở bổ sung được cố tình lên kế hoạch cho đi xe đạp để đạt được quyền truy cập
đầy ý nghĩa cho khu vực.
Nhân vật 10 - Bikeways hiện có và đề xuất
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Cần lưu ý rằng việc cung cấp các vai rộng dọc theo một con đường một mình không nhất thiết phải là một chỉ báo của
một tuyến đường xe đạp người dùng thân thiện. Các yếu tố khác như chiều dài tuyến đường và liên tục, tốc độ giao thông
trung bình, lưu lượng giao thông, và các kết nối tới các điểm đến mong muốn cũng rất quan trọng và cần được xem xét khi
xác định và / hoặc chỉ định một đoạn đường như một làn đường xe đạp. Quận chéo kết nối (Hiệp hội Vận tải quản lý
phục vụ Southern New Jersey) yêu cầu rằng, đối với một con đường được xác định là một làn đường xe đạp hoặc tuyến
đường, nó phải có bikeway bảng chỉ dẫn hoặc đường dấu hiệu, hoặc ở mức tối thiểu “chia sẻ con đường” dấu hiệu. Một
yếu tố khác góp phần vào việc sử dụng cao của làn đường xe đạp được cung cấp công chúng có thể tiếp cận thông tin (vị
trí, loại cơ sở, vv
Việc xác định con đường tương thích xe đạp và đường cao tốc vẫn là một nhiệm vụ phức tạp. Các yếu tố cần được xem
xét bao gồm khối lượng giao thông, chiều rộng làn đường, sự hiện diện và chiều rộng của vai, tốc độ xe cơ giới, loại giao
thông, điều kiện bãi đậu xe, đường lái xe vào thương mại, lớp, điều kiện bề mặt, và khoảng cách tầm nhìn. Vì vậy, để xác
định khả năng tương thích xe đạp của đường bộ khu vực, đó là khuyến khích rằng mỗi cá nhân được kiểm tra. Với điều
này trong tâm trí, quận SJTPO và đô thị đã hoạt động trong các nỗ lực để xác định và phát triển trên đường và off-road
phương tiện xe đạp, và đề xuất làn đường xe đạp trong tương lai và con đường. Kể từ khi cuối cùng Cập nhật Kế hoạch
Giao thông vận tải khu vực, quận SJTPO của đã đề xuất một số xe đạp và người đi bộ các dự án mới, được ghi trongbảng
4, phía dưới.
Bàn 4 - Bikeways hiện có và đề xuất
Đại Tây Dương

Cape May

Cumberland

Off-Road

49,32

68,37

17.30

2.17

137,16

hiện tại

33,63

26,55 *

1,55

1,18

62,91

Đề xuất

15,69

41,82

15,75

0.99

74,25

Trên đường

230,44

48.10

173,88

145,67

598,09

hiện tại

43,05

26,37

74,06

8.07

151,55

Đề xuất

187,39

21,73

99,82

137,59

446,53

Tổng cộng

279,76

116,47

191,18

147,83

735,25

Salem

Toàn bộ

Nguồn: Cross-Quận kết nối, cập nhật thông tin gần đây từ các phòng ban kế hoạch quận, như liên quan
* Không bao gồm thêm 8.17 dặm của boardwalks, mà có thời gian-of-ngày hạn chế đối với xe đạp, 31,29 dặm của con đường bụi bẩn,
và 8,93 dặm của con đường đi bộ.

Dưới đây là một số thiết bị quan trọng trong mỗi quận trong khu vực SJTPO.
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Đại Tây Dương County
o Off-road bike cơ sở, từ ngay phía đông của Mays Landing kéo dài 7,6 dặm về phía Mall Shore
o Off-road bike cơ sở, từ Pleasantville kéo dài 7,5 dặm để Somers Point
o Thông tin thêm về bikeways lớn ở Đại Tây Dương Quận hiện có sẵn tại
www.aclink.org/PARKS/mainpages/Bikeway.asp
Cape Quận tháng
o Off-road cơ sở, từ Weatherby Road ở Cumberland County, kéo dài 10,6 dặm qua Woodbine dọc theo một
tuyến đường sắt bị bỏ rơi để Dennis Township
o cơ sở off-road, từ Main Street tại Trung Township mở rộng 7,5 dặm về phía bắc đến Zoo Quận Cape May
o Off-road cơ sở, từ Somers Point mở rộng 2,0 dặm Cầu Route 52 vào Thành phố Ocean. Cơ sở này sẽ kết nối
với dặm của làn đường xe đạp cũng như vỉa hè tại thành phố Dương và sẽ sớm kết nối với bikeway 7,5 dặm
từ Somers Point để Pleasantville.
o Cape May County cũng có dặm của làn đường xe đạp trong nhiều cộng đồng bờ, cũng như boardwalks, mặc
dù nhiều người có thời gian-of-ngày hạn chế đối với người đi xe đạp, và các mạng vỉa hè dày đặc mà kết nối
giữa các cộng đồng.
o Một bản đồ tương tác với thông tin về bikeways lớn ở Cape May County có sẵn tại
www.capemaycountyims.net/flexviewers/bike%20walk%20cape%20may%20county/. bản đồ bao gồm thông tin
về xe đạp và người đi bộ cơ sở vật chất và họ sống gần với các danh thắng và điểm tham quan.
Cumberland County
o Quận có 58,5 dặm đường chéo quận chạy giữa Salem và Cape May Counties, và kết nối thành phố Bridgeton
với các cộng đồng Bay Shore và vô số các điểm tham quan danh lam thắng cảnh.
o Bike đường Brochure của County, có sẵn trên trang web của Quận tại địa chỉ:
www.co.cumberland.nj.us/filestorage/171/215/2921/CC_Bicycle_Brochure.pdf, Bao gồm bản đồ về con đường
lớn này.
Salem County
o Designated làn đường xe đạp, trong khu vực Pilesgrove / woodstown, từ High School woodstown, mở rộng 5
dặm cho các khu vực vui chơi giải trí và các điểm quan tâm khác.
o Một sự kết hợp của các tuyến đường Nhà nước và County với bờ vai rộng đi qua quận theo hướng đông-tây
(nhiều phân đoạn hiện nay được xác định là tuyến đường xe đạp đề xuất) và có thể được nâng cấp lên tình
trạng tuyến đường được chỉ định với những cải tiến tối thiểu.
o Vì có vài tuyến đường xe đạp hiện nay, không có xe đạp hướng dẫn tuyến đường quận hoặc tài liệu quảng
cáo có sẵn tại thời điểm này.
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•

Các tuyến đường trong khu vực - Ngoài bikeways định hoặc xác định bởi các quận, NJDOT đã xác định các
tuyến đường du lịch, trong đó kết hợp một số cơ sở được chỉ định với các tuyến đường chủ yếu trên đường,
và đang nhằm chuyển hướng tay đua thông qua các trang web danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử trên toàn
khu vực và Nhà nước.
o High Point tới Cape May,
o tuyến đường Cumberland-Salem Revolution
o Cumberland County Bayshore nẻo đuờng Ride
o Cape May Seashore Ride
o bản đồ lộ trình có sẵn tại www.state.nj.us/transportation/commuter/bike. Mặc dù nhiều tuyến đường không
được nâng cấp lên tiêu chuẩn cho một bikeway định, Nhà nước đã xác định được những như các tuyến
đường an toàn hợp lý cho người đi xe đạp.

bảng 5, Dưới đây, mô tả tỷ lệ bikeway dặm mỗi 10.000 cư dân. Quận đã đề xuất thêm 520,78 dặm của bikeways, (đó sẽ là
sự gia tăng của hơn 142 phần trăm nếu được thực hiện một cách trọn vẹn), để mang lại số dặm hiện có và đề xuất với
tổng số 735 dặm. Dựa trên mục tiêu này do các quận, khu vực này đã hoàn thành 29,2 phần trăm dặm bikeway mong
muốn của mình, tính đến tháng 4 năm 2016 (xembảng 6, Ở trang sau).

Bàn 5 - hiện Bikeway-Dặm trên 10.000 dân

Bikeways hiện có (dặm) * +

Dân số (2010)
Toàn bộ

Percent of
Regional Tổng
số

Bikeway Mileage
mỗi 10.000 dân

35,8%

274.549

46,2%

2.8

52,92

24,7%

97.265

16,4%

5.4

Cumberland County

75,61

35,3%

156.898

26,4%

4.8

Salem County

9,25

4,3%

66.083

11,1%

1,4

Region SJTPO

214,46

100,0%

594.795

100,0%

3.6

SJTPO Counties

Đại Tây Dương
County
Cape Quận tháng

Toàn bộ

Percent of
Regional Tổng
số

76,68

Nguồn: Cross-Quận kết nối, cập nhật thông tin gần đây từ các phòng ban kế hoạch quận, như liên quan
+ On-road và off-road bikeways
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Bàn 6 - hiện tại và đề xuất On-Road và Off-Road Bikeway-Dặm trên 10.000 dân
Bikeways
Bikeway Mileage, SJTPO Region

SJTPO
Dân số (2010)

Trên đường

Off-Road

Toàn bộ

hiện tại

151,55

62,91

214,46

Đề xuất

446,53

74,25

520,78

Toàn bộ

598,09

137,16

735,24

Miles Per
10.000
Dân số

594.795

Phần trăm của
Toàn bộ

3.6

29,2%

8.8

70,8%

12,4

100,0%

Nguồn: Cross-Quận kết nối, cập nhật thông tin gần đây từ các phòng ban kế hoạch quận, như liên quan
+ On-road và off-road bikeways

Kể từ năm 2005, đã có sự gia tăng của hơn 76 dặm của bikeways trong khu vực, một sự gia tăng 55 phần trăm, với tốc độ
khoảng 6,9 dặm mỗi năm. Khu vực này nên làm việc để tiếp tục hoặc tăng tỷ lệ này tăng trưởng, đặc biệt là đưa ra danh
sách đầy tham vọng của bikeways đề xuất trong mỗi quận.

Lỗ hổng trong hệ thống
Mặc dù đường xá hiện tại có thể giữ tiềm năng để phù hợp với người đi xe đạp an toàn, có một số yếu tố như khối lượng
giao thông, tốc độ xe cơ giới, sử dụng và sẵn có của đất và đường bộ, và điều kiện bề mặt tất cả cần phải được kiểm tra
nhằm xác định khả năng tương thích xe đạp . Bên cạnh đó, điều kiện đường xá khác nhau đại diện cho mức độ khác
nhau về tính tương thích cho người dùng khác nhau. Ví dụ, một vai không rõ ràng có thể cảm thấy thoải mái để người
dùng có kinh nghiệm hơn; Tuy nhiên, người mới hay người dùng bình thường có thể yêu cầu một con đường xe đạp
riêng biệt để cảm thấy thoải mái. Đối với người đi bộ, một thách thức nữa là sự sẵn có mâu thuẫn và tình trạng của vỉa hè,
lối băng qua đường, tín hiệu, cầu vượt, đường hầm, đường mòn, và bikeways. Ví dụ, trong khi vỉa hè có thể phổ biến hơn
ở các khu vực đô thị hoá hơn, ở các vùng ngoại ô và nông thôn, họ thường không liên tục hoặc duy trì tốt, làm cho người
đi bộ không hấp dẫn. Hơn nữa, trong các cộng đồng đô thị có thu nhập thấp, cơ sở vật chất có thể không được duy trì để
sử dụng tối ưu do thiếu kinh phí địa phương. Vỉa hè cần phải được liên tục, dễ tiếp cận, và duy trì tốt để có ích. Nhiều
vỉa hè trong khu vực không đáp ứng được các tiêu chí này.

Giống như phần còn lại của New Jersey, những trở ngại nêu trên cho cả xe đạp và người đi bộ đi lại rất phổ biến và nhiều
người trên diện rộng trong khu vực. Các bước cần phải được thực hiện để loại bỏ những rào cản đối với xe đạp và đi lại
cho người đi bộ trong khu vực. Nếu đi xe đạp và đi bộ là để trở nên phổ biến hơn, một chiếc xe đạp thân thiện với môi
trường thân thiện và người đi bộ trở lên phải được tạo ra. Tạo ra một môi trường thân thiện hơn cho người đi xe đạp và
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người đi bộ đòi hỏi hòa nhập tốt hơn về các chế độ này trong kỹ thuật, thiết kế và hoạt động của đường phố và đường
cao tốc. Mặc dù có nhiều việc phải làm để xác định các lỗ hổng trong hệ thống, làm việc trong lĩnh vực này đang được
thực hiện và cần tiếp tục được chú trọng, làm việc để hỗ trợ mục tiêu giao thông vận tải Matter để “Tăng cường sự tích
hợp của khả năng kết nối của hệ thống giao thông.”
Cơ hội để xây dựng Khi
Xe đạp và người đi bộ mạng trong khu vực SJTPO đang phát triển, với kế hoạch tăng trưởng thậm chí nhiều hơn như các
nguồn lực trở nên có sẵn. Sự tăng trưởng này có khả năng xây dựng dựa trên thế mạnh vốn có của Hàn Jersey, chẳng hạn
như vị trí gần Philadelphia khu vực Greater và mạng lưới ngày càng tăng của những con đường mòn đa dụng, ngành du
lịch đã phổ biến, và các tài nguyên thiên nhiên và xã hội rộng lớn trong khu vực. SJTPO sẽ xem xét sự phát triển của một
hệ thống bikeway khu vực, (tương tự như Trails Circuit, được mô tả dưới đây), mà kéo dài trên tất cả bốn quận chứ
không phải nhìn vào mỗi quận riêng biệt. Bên cạnh đó, một mạng lưới mở rộng này có thể có giá trị trong việc thúc đẩy
phát triển kinh tế và có thể giúp cải thiện tiếp cận đối với hộ gia đình có hạn chế hoặc không truy cập vào một chiếc ô tô.
Các ví dụ dẫn lân cận Thành công: Trails Circuit
tổ chức chị SJTPO của, Ủy ban Quy hoạch vùng Delaware Valley (DVRPC), trong đó bao gồm các khu vực Greater
Philadelphia, làm việc với các đối tác trong khu vực chín quận của nó 2, Đã phát triển Trails Circuit. Các Circuit Trails là
một mạng lưới 750 dặm của kế hoạch xe đạp và người đi bộ đường mòn đa dụng kết nối mọi người với công việc, cộng
đồng và các công viên trong khu vực Greater Philadelphia. Cho đến nay hơn 300 dặm đã được xây dựng.

Điều này thể hiện hai điều đến khu vực SJTPO - nguồn cảm hứng và kết nối. Nếu khá chật hẹp, đông phát triển
Philadelphia Diện tích có thể phát triển một, kết nối khu vực mạng những con đường mòn rộng, sau đó khu vực SJTPO,
phục vụ như là một điểm thu hút lớn đối với du khách với vẻ đẹp tự nhiên của nó, hoạt động ngoài trời rộng lớn, và hàng
loạt các tiện nghi giải trí và văn hóa, thể hoàn toàn tạo ra một hệ thống kết nối trong khu vực phục vụ South Jersey. Thứ
hai, chẳng hạn một con đường mòn hệ thống mạnh mẽ lân cận, trong đó bao gồm khả năng kết nối kế hoạch đến khu
vực SJTPO, đưa ra một hệ thống South Jersey kết nối nhiều hơn tới các điểm đến, người dùng, và các nguồn lực. Đây là
quan trọng, như kết nối là điều cần thiết để tạo ra sự quan tâm và khuyến khích sử dụng một hệ thống như thế này. Cuối
cùng, một hệ thống mà không chỉ kết nối các cư dân Nam Jersey với các nguồn lực rộng lớn của khu vực,

2 Những chín hạt, trong đó bao gồm các khu vực Greater Philadelphia và sau đó phục vụ bởi DVRPC bao gồm Camden, Burlington, Gloucester, và
Mercer ở New Jersey, và Philadelphia, Montgomery, Delaware, Bucks, và Chester ở Pennsylvania.
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Nhân vật 11 - Bản đồ của The Trails Circuit, Network của Multi-Use Trails Across Chín PA & NJ Counties

Nguồn: Chiến dịch Giao thông vận tải Tri-State. Năm 2016.

Xe đạp / Ped, Multi-Use Trails và Du lịch - An Driver Kinh tế
Có nhiều lý do để thúc đẩy việc sử dụng các phương thức thay thế, chẳng hạn như xe đạp và đi lại cho người đi bộ. Một
kết quả của tác động của sự nhanh nhẹn, khả năng tiếp cận và chất lượng cuộc sống là họ cải thiện nền kinh tế địa
phương. Tác động của điều này được nhìn thấy trên nhiều cấp độ. Nó có tính trực giác nhiều mà một chiếc xe đạp cũng
có kết nối mạng và người đi bộ cũng như đa sử dụng những con đường mòn cung cấp một tiện nghi mà du khách thưởng
thức, đặc biệt là khi họ kết nối với các điểm tham quan và các doanh nghiệp địa phương. phát triển dân cư và thương mại
đang dần nhận ra giá trị của sự phát triển theo định hướng đường mòn và bây giờ chúng tôi đang nhìn thấy một thế hệ
mới của các tòa nhà và các dự án dành cho xe đạp. Bằng cách thêm vào chiếc xe đạp thân thiện với tiện nghi, nhà phát
triển và xây dựng nhà đều nhận thấy rằng họ có thể thu hút cả hai đầu của quang phổ nhân khẩu học: 3
3Urban Land Institute. Hoạt động giao thông vận tải và Bất động sản: The Next Frontier. Năm 2016.
http://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/Active-Transportation-and-Real-Estate-The-Next-Frontier.pdf
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Có lẽ ít được biết đến là nghiên cứu 4chỉ ra rằng khách du lịch tiềm năng mà tận dụng lợi thế của các loại phương tiện là
giàu có hơn là người dân trung bình, trong đó trình bày một cơ hội thực sự cho nền kinh tế địa phương. Hơn nữa, tiện
nghi như những con đường mòn được đánh giá cao theo yêu cầu của chủ nhà tiềm năng. Theo Hiệp hội quốc gia về xây
dựng nhà, “Trails luôn vẫn là số một tiện nghi cộng đồng tìm kiếm bởi chủ nhà tương lai.”
Cung cấp các tiện nghi mà đang có nhu cầu nhu cầu tăng cao đối với tài sản của địa phương, điều này làm tăng giá trị tài
sản và kết quả trong thế hệ doanh thu thuế bổ sung đối với cộng đồng địa phương. Nói tóm lại, mọi người đều có những
con đường mà các cộng đồng ít có một mạng lưới đường mòn tốt, mà làm cho rằng một tiện nghi mọi người sẵn sàng trả
tiền cho.
Lợi ích sức khỏe
Ngoài các lợi ích kinh tế được mô tả ở trên, mạng lưới giao thông hoạt động như Trails Circuit có những lợi ích sức khỏe
đáng kể với vô số các hoạt động diễn ra trên các hoạt động này. Ngoài việc là một hệ thống bikeway, những con đường
mòn mà bao gồm các Trail mạch là tốt cho đi bộ, chạy, con chó đi bộ, và nhiều hoạt động khác.

Một cơ hội để cung cấp truy cập bình đẳng
Ngoài những lợi ích mà xe đạp và người đi bộ cơ sở vật chất cung cấp cho tất cả các cư dân và du khách trong khu vực,
những lợi ích cho các hộ không được tiếp cận với một chiếc xe lớn hơn nhiều. Nó rất dễ dàng để giả định rằng mọi
người đều có một chiếc ô tô như một điều cần thiết để tiến hành các hoạt động ngày-to-ngày, tuy nhiên bất chấp sự cần
thiết của việc sở hữu xe trong khu vực của chúng tôi; nhiều người dân không được tiếp cận hợp lý để một. Trong thực tế,
11,6 phần trăm của tất cả các hộ gia đình trong khu vực SJTPO bốn-quận không có quyền truy cập vào một chiếc xe hơi.
Với 22,8 phần trăm hộ gia đình ở Penns Grove, 24,8 phần trăm ở Salem City, và 46,1 phần trăm trong thành phố Atlantic
không có quyền truy cập vào một chiếc xe và truy cập hạn chế để đi bộ, đi xe đạp, và quá cảnh, các cộng đồng này trở nên
cắt từ khu vực hoàn toàn. 5

New Jersey: Một quốc gia Bike / Ped Tập trung
Từ năm 2004, Cục Quản lý đường cao tốc liên bang (FHWA) đã làm việc để giảm tử vong cho người đi bộ bằng cách tập
trung nguồn lực bổ sung vào các thành phố và tiểu bang có tỉ lệ cao nhất của tử vong cho người đi bộ. Nỗ lực tập trung vào
tai nạn cho người đi bộ rất quan trọng vì khả năng lớn hơn của chấn thương nặng và tử vong khi tham gia vào một vụ tai
4Tác động kinh tế của Trail giải trí sử dụng trong khu vực khác nhau của Minnesota. Ernesto C. Venegas. Đại học Trung tâm Du lịch Minnesota.
Tháng 11 năm 2009.http://atfiles.org/files/pdf/MinnesotaTrailEconomicImpact2009.pdf.
5Tổ chức Kế hoạch South Jersey Giao thông vận tải 2014 Khảo sát Du lịch gia. Tháng 6 năm 2014.
www.sjtpo.org/wp-content/uploads/2014/06/HouseholdTravelSurvey_2010.pdf.
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nạn. Khi một chiếc xe là trong một tai nạn, tài xế được bảo vệ bởi một hệ thống phức tạp của kỹ thuật được thiết kế để
giảm khả năng chấn thương hoặc tử vong, tuy nhiên khi một xe đạp hoặc đi bộ được trúng một chiếc xe, không có gì để
bảo vệ chúng và khả năng xảy ra nghiêm trọng là chấn thương hoặc tử vong là rất cao.
Trên toàn quốc, dù đi xe đạp và người đi bộ chỉ chiếm 3,4 phần trăm đi lại làm việc 6, Họ tạo nên 17 phần trăm tử vong7.
Như gây sốc như các thống kê này, họ là tồi tệ hơn nhiều ở New Jersey, nơi 27,2 phần trăm tử vong đường bộ là xe đạp
và người đi bộ 8; kết quả là, New Jersey được phân loại như là một “Nhà nước tập trung cho người đi bộ.” Điều này mang
đến cho cả hai nguồn lực và hạn chế, nhưng nó có nghĩa là New Jersey cần phải lấy sự an toàn của người đi bộ, đi xe đạp
và tương tự, rất nghiêm túc cho đến khi chúng ta có thể giảm bớt những con số này.
New Jersey memorialized cam kết thúc đẩy xe đạp và người đi bộ an toàn vào năm 2015 Cập nhật của các Kế hoạch an
toàn trên toàn tiểu bang lộ chiến lược (SHSP), Nơi giải quyết xe đạp và người đi bộ tai nạn được chỉ định như một ưu
tiên Tier 1. Các SHSP chỉ ra một số chiến lược để giảm cho người đi bộ và đi xe đạp tai nạn, bao gồm:
•

•

•

Nâng cao cho người đi bộ và đi xe đạp tầm nhìn và các hoạt động tại nút giao thông tín hiệu điều khiển bằng
cách thêm giờ đếm ngược và cài đặt một người đi bộ hàng đầu Interval (LPI) với các tín hiệu để cung cấp cho
người đi bộ và đi xe đạp một cái đầu bắt đầu 2 đến 3 giây. Những cải tiến có khả năng làm giảm tai nạn bởi 30
phần trăm đến 60 phần trăm.
Thực hiện chế độ ăn đường. Một chế độ ăn uống đường là một đường cấu hình lại chi phí thấp mà thường
thay đổi một con đường bốn làn xe đến một đường 3 làn xe. chế độ ăn đường được chứng minh là giảm từ
phía sau, sideswipe, và đụng độ đầu vào khoảng 40 phần trăm, có ít hoặc không có ảnh hưởng đến tình trạng
tắc nghẽn giao thông, và cung cấp một loạt các cơ hội để cải thiện xe đạp và an toàn cho người đi bộ. Trong
hầu hết các cài đặt, chi phí của một chế độ ăn uống đường được giữ ở mức thấp vì đường được phân bổ lại
và restriped chứ không phải xây dựng lại.
Cải thiện tín hiệu giao thông, lát vỉa hè, ánh sáng tổng thể và ánh sáng cho người đi bộ trên quy mô để làm cho
đường, nút giao thông, và người đi bộ / xe đạp rõ ràng hơn để lái xe trong ánh sáng thấp và điều kiện thời tiết
xấu. Việc giảm tai nạn khác nhau theo từng kỹ thuật, nhưng việc bổ sung các đèn đường có khả năng làm giảm
tỷ lệ mắc khoảng 25 phần trăm đến 40 phần trăm.

6Chế độ Ít Đã du lịch-xe đạp và đi bộ để làm việc tại Hoa Kỳ: 2008-2012. Brian McKenzie. Khảo sát cộng đồng Mỹ. May
2014.www.census.gov/prod/2014pubs/acs-25.pdf.
7Thông tin nhanh 2014. Cục An toàn giao thông quốc gia. Tháng 1 năm 2016.www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/812234.pdf
8Đi xe đạp ở New Jersey [2014 Fact Sheet]. League of đạp Mỹ.http://bikeleague.org/sites/default/files/Summit2014/2014_Factsheet_New_Jersey.pdf.
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•

•

•

•
•
•

Sử dụng làm dịu giao thông thay đổi hành vi lái xe dọc theo các con đường thích hợp nhất bằng cách thay đổi
môi trường đường vật lý để làm chậm lưu lượng và làm cho nó an toàn hơn cho tất cả người dùng, chủ yếu là
người đi bộ và đi xe đạp. Các kỹ thuật phổ biến nhất liên quan đến việc giảm độ rộng của đường bộ và bổ
sung các yếu tố theo chiều dọc, chẳng hạn như gờ giảm tốc, và bảng.
Cài đặt vỉa hè, mở rộng lề đường, Mỹ Khuyết Tật (ADA) dốc lề đường -compliant, và trung vị giảm cho người
đi bộ và đi xe đạp tiếp xúc với xe cơ giới. Những kỹ thuật này đã được chứng minh để giảm tai nạn bởi càng
nhiều càng tốt 50 phần trăm.
Cài đặt cường độ cao hoạt tín hiệu (HAWK) crosswalk và Rectangular nhanh flash Beacons được người đi bộ
kích hoạt và giúp đảm bảo một ngã tư an toàn. yếu tố giảm tai nạn vẫn chưa được xác định, nhưng nghiên cứu
ban đầu cho thấy hứa hẹn.
Giáo dục người đi bộ và đi xe đạp về thực tiễn đi bộ và cưỡi an toàn và trách nhiệm của mình để đi bộ và qua
phù hợp với pháp luật thông qua việc thực thi tầm nhìn cao và các chiến dịch tiếp cận và giáo dục cộng đồng.
Thông qua và thực hiện chính sách Streets Toàn bộ đòi hỏi các nhà hoạch định và thiết kế để xem xét tất cả các
phương thức đi lại cho mọi lứa tuổi và khả năng khi xây dựng mới hoặc cải thiện đường bộ hiện có.
Bao gồm người đi bộ và đi xe đạp an toàn trong đào tạo lái xe để đảm bảo rằng trình điều khiển mới hiểu
được tầm quan trọng của việc chia sẻ đường theo quy định của pháp luật.

Phối hơp với các đối tác an toàn khác nhau trong Nhà nước, SJTPO đang tìm kiếm thêm cơ hội để kết hợp cải tiến cả
giáo dục an toàn và cơ sở hạ tầng bất cứ khi nào có thể để giảm xe đạp và người đi bộ tai nạn và thương tích nghiêm
trọng. Một cách tiếp cận nhiều mặt sẽ giúp chúng tôi đạt được mức giảm nhiều hơn nhanh hơn nhiều. Các SJTPO được
dành nguồn lực để thúc đẩy các dự án xe đạp và người đi bộ tập trung nơi có nguy cơ lớn nhất đối với tai nạn tồn tại.

Streets Complete
Trong những năm gần đây, đã có một sự thúc đẩy đáng kể đối với chính sách Hoàn Streets trong cộng đồng và các quốc
gia trên toàn quốc. Trong suốt nhiều thế kỷ 20, hệ thống giao thông được thiết kế chủ yếu, nếu không muốn nói dành
riêng cho xe ô tô. Kết quả đã được các vấn đề khác nhau, từ tỷ lệ thương tích và tử vong không cân xứng giữa xe đạp và
người đi bộ đối với sức khỏe và xã hội tác động đó là kết quả của tỷ lệ suy giảm đáng kể của sự nhanh nhẹn của con
người-powered. Toàn bộ Streets là một nỗ lực để mang xe đạp và đi lại cho người đi bộ, cũng như giao thông công cộng
vào phương trình khi cơ sở vật chất đường được thiết kế, duy trì và cập nhật. chính sách Streets Toàn bộ thường yêu cầu
tất cả các dự án đường bộ để xem xét tất cả các chế độ.
Sở Giao thông vận tải của New Jersey là một trong những quốc gia đầu tiên trong cả nước áp dụng một chính sách như
vậy trong năm 2009. Chính sách này sẽ hướng dẫn tất cả các dự án cơ sở mới hoặc trang bị thêm rằng nhận quỹ tiểu bang
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hoặc liên bang. Trước Hoàn Streets, thực hành tiêu chuẩn duy nhất là thêm xe đạp, người đi bộ, hoặc nơi ăn nghỉ quá
cảnh khi một biện minh thêm đã được thực hiện; với chính sách này, các phòng được coi là cần thiết trừ khi biện minh
thêm được thực hiện để loại trừ chúng. Nói cách khác, nghĩa vụ chứng minh là cần thiết để loại trừ chúng chứ không
phải để bao gồm chúng.
Ngoài các chính sách của Nhà nước, theo New Jersey xe đạp và Trung tâm Tài nguyên cho người đi bộ, Tính đến ngày 30
tháng sáu 2016, 18 cộng đồng ở khu vực SJTPO đã áp dụng một số hình thức của chính sách Streets Hoàn thành:
•
•
•
•
•
•

thành phố Atlantic
Buena Borough
Cape May
Downe Township
Egg Harbour City
hammonton

•
•
•
•
•
•

Linwood
Margate
Trung Township
Northfield
Bắc Wildwood
thành phố biển

•
•
•
•
•
•

Pleasantville
Somers Point
Vineland
Gỗ tự nhiên
Cây kim ngân hoa
woodstown

Kế hoạch nỗ lực để cải thiện xe đạp và người đi bộ Môi trường
Có nỗ lực không ngừng đi qua New Jersey để thúc đẩy xe đạp và người đi bộ tiếp cận và an toàn. Chúng bao gồm các nỗ
lực ở cấp tiểu bang, tại SJTPO, đồng quận địa phương và cấp thành phố.
Những nỗ lực trên toàn tiểu bang
Các Toàn Tiểu Bang New Jersey xe đạp và Quy hoạch tổng thể cho người đi bộ cung cấp năm bàn thắng để khuyến khích
một cách tiếp cận để đi xe đạp và đi bộ như một phần thói quen của hệ thống giao thông.
•

•
•
•
•

Tạo một chiếc xe đạp và cơ sở hạ tầng cho người đi bộ bằng việc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý
phương tiện vận tải và giải trí mà sẽ phù hợp và khuyến khích sử dụng bởi người đi xe đạp và người đi bộ và
được đáp ứng nhu cầu của họ.
Hãy khu cộng đồng, các cơ sở trung chuyển, và giải trí Các cơ sở tiếp cận và thuận tiện để sử dụng bởi tất cả các
loại và mức độ đi xe đạp và người đi bộ.
Cải cách chính sách quy hoạch sử dụng đất đai, pháp lệnh và các thủ tục để tối đa hóa cơ hội để đi bộ và đi xe
đạp.
Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục và thực thi có thể khiến giảm tai nạn và ý thức hơn về an ninh và
sự tự tin cho người đi xe đạp và người đi bộ.
Tăng đi xe đạp và đi bộ bởi bồi dưỡng một pro-xe đạp và đạo đức ủng hộ đi bộ trong các cá nhân, các tổ chức
khu vực tư nhân và tất cả các cấp chính quyền.
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Cùng với việc tạo ra chiếc xe đạp và người đi bộ cơ sở hạ tầng được mô tả ở trên, có thể có cơ hội tiềm năng cho đường
sắt quyền ưu tiên cách tái sử dụng, như đã được thực hiện trong Highline thành phố New York hoặc Reading Viaduct sắp
tới ở Philadelphia.
Những mục tiêu này được thiết kế để giải quyết xe đạp và người đi bộ tiến từ mọi phía về vấn đề này. SJTPO không có
thẩm quyền trực tiếp trên một số chức năng, chẳng hạn như chính sách sử dụng đất, nhưng đã và sẽ tiếp tục làm việc với
các quận địa phương và đô thị để thúc đẩy các mục tiêu trong khu vực của chúng tôi.

Nỗ lực địa phương
Nhiều cộng đồng đã có thể phát triển các kế hoạch xe đạp và người đi bộ Thạc sĩ địa phương tài trợ thông qua Vụ New
Jersey Giao thông Vận tải (NJDOT-OBPP) xe đạp và người đi bộ Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật địa phương. Thông qua
chương trình này, thành phố có cơ hội để phát triển một kế hoạch toàn diện mà sẽ xác định các vấn đề cho người đi bộ
và xe đạp và phác thảo các khuyến nghị để giải quyết sự thiếu hụt và tích hợp cơ sở vật chất. cộng đồng địa phương thực
hiện yêu cầu để NJDOT và, nếu được chấp thuận, được cung cấp với các dịch vụ tư vấn để thực hiện các nghiên cứu kế
hoạch để đánh giá nhu cầu và cơ hội liên quan đến xe đạp và người đi bộ lưu thông và an toàn. Các nghiên cứu được
điều khiển cục bộ trong một thỏa thuận hợp tác với các thành phố địa phương hoặc thành phố và có một thành phần
hướng tới cộng đồng mạnh mẽ.

Mục đích chính của những nghiên cứu này là để tăng sự an toàn và tính di động cho những người đi xe đạp và đi bộ trong
cộng đồng địa phương, qua đó cải thiện sức khỏe cá nhân, tùy chọn vận chuyển, và chất lượng không khí. Những kế
hoạch phác thảo đề nghị mạng lưới xe đạp và người đi bộ hành lang, một loạt các cải tiến, chiến lược thực hiện và xác
định các lĩnh vực cần nghiên cứu thêm. Chương trình này bao gồm những nỗ lực trong cộng đồng sau đây trong khu vực
SJTPO.
•
•
•
•
•
•
•

Atlantic City năm 2013
Cape May / Cape May Point, đang thực hiện
Deptford, 2009
Downe Township năm 2014
Galloway, 2010
Linwood, 2010, 2012
Northfield năm 2015

•
•
•
•
•
•

Ocean City, 2009, 2011
Ventnor / Margate, đang thực hiện
Tây Cape May, 2008
Wildwood Crest, 2003
Woodbine, 2008
Woolwich, đang thực hiện

Kết nối Quận chéo
Quận chéo Connection là Hiệp hội Vận tải quản lý (TMA) cho miền nam New Jersey, bao gồm khu vực SJTPO. Nghiên
cứu sẽ chỉ là các tổ chức phi lợi nhuận mà làm việc với các doanh nghiệp, hành khách, chính quyền quận và địa phương
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và các cơ quan nhà nước để thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí. Kinh phí
cho nghiên cứu sẽ chỉ của New Jersey được cung cấp, một phần, bởi Highway Administration liên bang, NJDOT, và NJ
Transit. Quận chéo Connection là một trong tám nghiên cứu sẽ chỉ ở New Jersey, cung cấp nhiều dịch vụ có giá trị cho
người dân Nam Jersey, trong đó có một số nỗ lực thúc đẩy nơi ăn nghỉ xe đạp và người đi bộ, bao gồm:
•

•
•
•
•

chương trình giáo dục, tập trung vào các rodeo an toàn cho người đi bộ và xe đạp. Chương trình này là hướng vào
thứ 3 và học sinh lớp 4.
Thông tin phổ biến
Các ứng dụng, chẳng hạn như Transit Locator và Bike Route Locator, để hỗ trợ trong việc giảm ùn tắc xe đơn
công suất và khuyến khích các lựa chọn thay thế cho chiếc xe duy nhất công suất
hoạt động SRTS (hiện đang cung cấp các hoạt động trong 15 trường trong khu vực SJTPO)
hàng tồn kho đường xe đạp

3. Cước vận chuyển

Trong thuật ngữ đơn giản, cước có nghĩa là “hàng hóa trong chuyển động”, và về cơ bản hơn “một nền kinh tế đang
chuyển động.” A, hiệu quả, hệ thống đường sắt vận chuyển linh hoạt đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của ngành công
nghiệp hậu cần là rất quan trọng để phục vụ các doanh nghiệp New Jersey và các ngành công nghiệp và duy trì vai trò của
New Jersey là cửa ngõ thương mại hàng đầu cho thương mại quốc tế về Đông Seaboard. 9Đổi lại cho việc cung cấp cơ sở
hạ tầng để hỗ trợ luân chuyển hàng hóa với phần còn lại của dân tộc, New Jersey nằm duy nhất được hưởng lợi từ các
ngành công nghiệp mà thêm giá trị cho hàng hóa đó khi nó di chuyển qua hệ thống giao thông. Với kế hoạch phù hợp,
hoạt động vận tải có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo việc làm và hỗ trợ chất lượng cộng đồng rộng lớn hơn trong
những mục tiêu cuộc sống.
nhu cầu hàng hóa tổng thể (tất cả các chế độ) được dự kiến sẽ tăng khoảng 64 phần trăm giữa năm 2007 và 2035. Trong
khi vấn đề giao thông vận tải sử dụng một năm 2040 chân trời, các thống kê về dự báo cước, chứng tỏ trong suốt phần
này, xuất phát từ kế hoạch chiến lược đường sắt New Jersey Toàn Tiểu Bang Freight , trong đó có một năm trời của năm
2035. với nguồn lực hạn chế để xây dựng năng lực mới, nó trở nên đặc biệt quan trọng để quản lý có hiệu quả cơ sở hạ
tầng giao thông vận tải đa phương thức hiện có để phù hợp với tốc độ tăng trưởng hàng hóa và chọn các dự án cơ sở hạ
tầng có lợi nhất để tài trợ. Cải thiện quản lý năng lực hệ thống hiện có và mở rộng hệ thống khi cần sẽ giúp đường cao tốc

9NJ Sở GTVT. NJ Toàn Tiểu Bang Freight Kế hoạch chiến lược đường sắt. Tháng 6 năm 2014.www.njtransit.com/pdf/NJStateRailPlan.pdf.
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một cách dễ dàng và tắc nghẽn hệ thống đường sắt, thích ứng tốc độ tăng trưởng dự kiến và cung cấp tùy chọn hiệu quả
chi phí cho việc vận chuyển hành khách và hàng hoá. 10
Những phát hiện từ Freight Giao thông vận tải và đánh giá phát triển kinh tế báo cáo Southern New Jersey, xuất bản năm
2010, đã chỉ ra rằng chế độ áp đảo của vận tải hàng hóa trong khu vực và tiểu bang là xe tải. Trong khi số lượng tổng thể
của giao thông xe tải tại khu vực SJTPO là khiêm tốn so với phần còn lại của nhà nước, nó được dự báo sẽ phát triển. Xe
tải cũng là những chế độ thống trị của phương tiện giao thông trong kinh doanh vận tải đa phương thức: xe tải đường sắt,
xe tải để vận chuyển, và xe tải với không khí.

Tổng quan về hệ thống hiện tại
sản lượng hàng hóa chuyên chở trên hệ thống giao thông của New Jersey được dự kiến sẽ tăng từ 715 triệu tấn năm 2007
lên 1.2 tỷ tấn trong năm 2035, tăng 64 phần trăm. Các chế độ xe tải và vận tải hàng không được dự kiến sẽ tăng nhanh
nhất, tiếp theo là chế độ đường sắt và nước như trongbảng 7, phía dưới. Như cũng thấy trongbảng 7, Xe tải mang cước
nhất ở New Jersey bằng lãi lớn, tiếp theo là nước, đường sắt, và không khí. Tỷ lệ tổng cước ở New Jersey (theo trọng
lượng) vận chuyển bằng đường sắt là 6 phần trăm trong năm 2007 và dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 6 phần trăm trong
năm 2035. Trên thực tế, một lượng lớn lưu thông hàng hóa di chuyển vào và ra khỏi khu vực SJTPO.
Bàn 7 - Dòng chảy hàng hóa bằng Mode, 2007 và 2035
Chế độ

2007 tấn

2035 tấn

Xe tải

589.356.933

1006478084

71%

$ 2409057077

2035 giá trị gia
tăng
($ Ngàn)
$ 5430284396

đường sắt

45.737.542

67.698.651

48%

$ 62.267.766

$ 98.713.903

59%

Nước

76.364.258

92.727.254

21%

$ 51.887.948

$ 66.942.175

29%

479.810

845.501

76%

$ 3.680.778

$ 13.778.671

274%

2.668.956

3.253.928

22%

$ 950.539

$ 1.320.292

39%

714.607.500

1171003418

64%

$ 2527844107

$ 5611039436

122%

Không khí
khác
Toàn bộ

Phần trăm
thay đổi

2007 Giá trị ($
ngàn)

Nguồn: NJ Sở GTVT. NJ Toàn Tiểu Bang Freight Kế hoạch chiến lược đường sắt. Tháng 6 năm 2014.

10 Ibid.
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Như đã thấy trong bảng 8, Dưới đây, vẫn còn là một số lượng đáng kể của giao thông vận tải đường sắt mà di chuyển vào
và ra khỏi khu vực SJTPO.
Bàn 8 - Sum của Inbound và Outbound đường sắt Flows 2007
Quyền hạn

tấn inbound

tấn outbound

Đại Tây Dương County

150.480

2,777

153.256

Cape Quận tháng

541.899

363

542.261

Cumberland County

261.838

162.100

423.938

1.332.081

286.662

1.618.743

24.657.640

12.807.291

37.464.931

Salem County
Áo mới

Tổng tấn

Nguồn: NJ Toàn Tiểu Bang Freight đường sắt Kế hoạch chiến lược. Tháng 6 năm 2014.

Các tuyến đường sắt cụ thể nằm trong phạm vi khu vực SJTPO được liệt kê trong bảng 9, Ở trang sau. Hình 12, Dưới
đây, mô tả các tuyến đường sắt (cả hành khách và hàng hóa) trong khu vực SJTPO.
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Nhân vật 12 - Ngành nghề Freight đường sắt tại khu vực SJTPO

Các mặt hàng chủ yếu vận chuyển bằng đường sắt bao gồm hóa dầu, bột viên nhựa, vật liệu xây dựng, sản phẩm thực
phẩm, nguyên liệu cho các nhà sản xuất, thành phần kết thúc, và vật liệu phế thải / phế liệu. Mạng lưới đường sắt vận
chuyển trong khu vực SJTPO bao gồm hai loại đường sắt:
•

Class III Đường sắt (hay còn gọi là đường ngắn), Đó là các tuyến đường sắt nhỏ nhất, với doanh thu hàng năm ít
hơn 31,9 triệu $. Vùng SJTPO có ba tuyến đường sắt ngắn dòng, bao gồm Cape May Seashore Lines (CMSL),
Công ty Đường sắt phía Nam của New Jersey (SRNJ), và. Winchester & Tây Railroad Co. (WW). Mỗi dòng xe lửa
ngắn có nhiều dòng, trong đó ngành công nghiệp khu vực liên kết và các doanh nghiệp đối với hệ thống đường sắt
Class I qua mạng Conrail.
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•

Chuyển mạch và Terminal Đường sắt, Đó là một lớp riêng biệt của đường sắt Class III. Những đường sắt chuyển
xe chở hàng trong tuyến đường sắt lớn hơn hoặc hoạt động trong một cơ sở hay một nhóm cơ sở vật chất. 11

Bàn 9 - Ngắn-Line Đường sắt (SJTPO Region)
Hệ thống
Chiều dài
Tên
Số dòng
(dặm trong
NJ) 1
Cape May
Seashore
Lines
(CMSL)

• Dịch vụ Richland-Tuckahoe
• Rio-Grande-Cape May Dịch
vụ (hiện tại ra khỏi dịch vụ)

27

Công ty
đường sắt
phía nam của
New Jersey
(SRNJ)

• Swedesboro tới Salem, NJ
• Winslow Jct. để ngay bên
ngoài thành phố Atlantic
• Winslow Jct. để Vineland
(trong số dịch vụ)

53

Winchester &
Tây Railroad
Co. (WW)

• Dòng chính (Millville để
Dividing Creek, NJ)
• Seashore Line (Millville để
Dorchester, NJ)
• Deerfield Chi nhánh
(Bridgeton để Seabrook, NJ)
• Cảng Chi nhánh Bridgeton
(Bridgeton đến cảng
Bridgeton, NJ)

52 dặm
(khoảng 48
phục vụ)

Tần dịch
vụ

5 ngày
mỗi tuần

hàng hóa lớn

$ Giá trị

Du lịch

n/a

độc
khoáng chất công nghiệp
khác nhau cho việc ra thủy quyền
tinh (sản phẩm mỏ), xi-rô
ngô, nhiều loại cát công
nghiệp, ngũ cốc, các loại
khí lạnh, khí dầu mỏ hóa
lỏng, hạt, rau đông lạnh và
gỗ

Nguồn: NJ Toàn Tiểu Bang Freight đường sắt Kế hoạch chiến lược. Tháng 6 năm 2014.

11NJ Sở GTVT. New Jersey kế hoạch đường sắt nhà nước. Tháng 4 năm 2015.www.state.nj.us/transportation/freight/rail/plan.shtm.
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Then chốt vấn đề Freight Tóm tắt
CácSouthern New Jersey Freight Giao thông vận tải và đánh giá phát triển kinh tếluân chuyển hàng hóa và hàng hóa được
xác định là quan trọng đối với sự ổn định kinh tế và sức sống của khu vực. Bao gồm các:
•

•
•
•
•
•
•

Tăng cường tiếp cận của khu vực để hành lang giao thông quốc gia và quốc tế quan trọng và cơ sở vật chất bằng
cách cung cấp các kết nối đa phương giữa các doanh nghiệp vận tải liên quan đến cơ sở hạ tầng giao thông
Phát triển đất sẵn có và giá cả phải chăng tiếp giáp với các tuyến vận tải đường bộ giữa các bang để hỗ trợ lưu kho
và phân phối
Bằng cách sử dụng, giá cả phải chăng, và lực lượng lao động có tay nghề cao có sẵn trong khu vực
Thúc đẩy các ngành công nghiệp then chốt có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên của khu vực, trong đó có sản
xuất nông nghiệp và thủy sản, chế biến, sản xuất thủy tinh, và cát / tổng hợp
Lợi dụng quyền truy cập của khu vực đối với một số trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất và trung tâm dân
cư trong cả nước
Tinh giản quá trình điều chỉnh để loại bỏ rào cản đối với sự phát triển của ngành công nghiệp vận tải và hậu cần
Thực hiện một tổng thể “Một Region - Một Cảng” chiến lược thông qua các khoản đầu tư chiến lược trong nhu
cầu cấp bách. Southern New Jersey tốt nhất có thể góp phần vào việc đạt được mục tiêu này bằng cách tập trung
vào thế mạnh, nguồn lực, và tài sản của mình theo những cách mà bổ sung cho các cơ sở khu vực tại Philadelphia
và phía bắc New Jersey.

Năm 2004, đại diện quận của Ủy ban Tư vấn kỹ thuật SJTPO của (TAC) đã gặp nhau để thảo luận về các vấn đề liên
quan đến sự di chuyển của hàng hóa trong khu vực; nhiều vấn đề và mối quan tâm họ lớn lên cũng được phản ánh trong
Southern New Jersey Freight Giao thông vận tải và đánh giá phát triển kinh tế báo cáo năm 2010. Danh sách sau đây xuất
hiện:
•

•

Ngoài I-295 và Turnpike, công suất cao tốc bị hạn chế và lợi thế vị trí liên quan đến các khu vực tiêu tan nhanh
chóng. Thời gian chi phí đi lại để tính nội địa sẵn có và giá cả phải chăng làm cho chúng không hiệu quả để mở
rộng chuỗi cung ứng.
hàng container đúp xếp chồng lên nhau trên đường sắt đang gia tăng trong một nỗ lực để thích ứng với sự gia tăng
đáng kể trong số tiền cước phải được di chuyển. Do hạn chế về chiều cao, tuy nhiên, nó không thể đi du lịch ở
miền nam New Jersey.
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•

•
•

•
•

•
•

kết nối đường sắt trực tiếp giữa Bắc và Nam Jersey được giới hạn và chậm chạp và sự di chuyển của hàng hóa
bằng đường sắt nặng được giới hạn bởi 286.000 bảng Anh (286K) hạn chế công suất Railcar 12. Điều này hạn chế
quyền truy cập của uẩn xây dựng sang các thị trường lớn ở phía bắc, gây trở ngại cho khả năng cạnh tranh chi phí
của khu vực và làm cho nhiều khách hàng tiềm năng và thị trường cho chất lượng cao của Hàn Jersey tập hợp
không thể tiếp cận.
Tất cả các hành lang vận tải quan trọng trong khu vực SJTPO nên được phân tích để xác định bất kỳ huyết mạch
khác (ví dụ, Hunter Street Bridge Woodbury) mà ngăn cản container đúp xếp chồng lên nhau.
Hoạt động vận tải đường bộ quan trọng gây ra các vấn đề công suất tại nhiều giao lộ và hành lang trong khu vực.
Xe tải gặp khó khăn trong điều hướng chặt chẽ chuyển bán kính trong Route 322 và 40 hành lang, gây tắc nghẽn,
đặc biệt là trong mùa hè. Điều này cũng đúng với một mức độ thấp hơn trong hành lang lộ 30, trong đó Egg
Harbor Township chứa huyết mạch). luân chuyển hàng hóa trong Atlantic City không phải là một vấn đề lớn kể từ
sòng bạc đã thành lập trung tâm phân phối của mình ra khỏi hòn đảo; Tuy nhiên, xe tải mang sản phẩm trong
cạnh tranh với xe buýt du lịch và gặp khó khăn trong điều hướng trên đường phố vì kích thước của chúng. Không
giống như xe buýt, xe tải không có tuyến đường trong thành phố.
Bảo trì cơ sở vật chất đường sắt là rất quan trọng. Một khi sức tải đường sắt bị mất, nó không thể dễ dàng lấy lại.
luân chuyển hàng hóa trong khu vực SJTPO vốn đã thiệt thòi và không hiệu quả, vì hình dạng của nó bán đảo.
Thay vì sức chứa qua-du lịch, các tuyến đường vận tải hoạt động như phong trào thúc đẩy một chiều, di chuyển
vào và ra khỏi khu vực và thường xuyên đi du lịch trống trên chân ngược lại.
Hiện hở ngang và dọc của kênh chuyển hướng của Trung Đường lưu tại Ocean Drive (CR 621) ở Cape May hạn
chế sự di chuyển của các tàu đánh cá và cản trở hoạt động và tiết kiệm chi phí hiệu quả của hoạt động thủy sản.
Port of Salem cung cấp cơ sở vật chất hạn chế và truy cập đường cao tốc nghèo. truy cập đường sắt vào cảng
Salem đang được cải thiện như là một phần của Dự án kết nối Cảng Nam Jersey $ 18,5 triệu, mô tả chi tiết dưới
đây. Đối với một đánh giá đầy đủ về các vấn đề vận chuyển, tham khảo các báo cáo đánh giá Freight Giao thông
vận tải và phát triển kinh tế phía Nam New Jersey có sẵn vào phần Kế hoạch vận tải của trang web
NJDOT:www.nj.gov/transportation/freight/plan/initiatives.shtm

12Một tiêu chuẩn mới, do Hiệp hội Đường sắt Mỹ (AAR), trong đó tăng tổng trọng lượng-on-rail (trọng lượng rỗng của xe vận tải đường sắt cộng với
trọng lượng của tải / vận đơn trong đó) tối đa cho phép mỗi xe từ 263.000 bảng Anh đến 286.000 bảng Anh (286K). Tiêu chuẩn mới này có hiệu lực
ngày 01 tháng 1, 1995. chuẩn 286K Đây là quan trọng bởi vì nó khuyến khích sự phát triển của xe chở hàng lớn hơn, trong đó cải thiện hiệu quả hoạt
động của đường sắt và các cơ hội tạo ra cho khách hàng đường sắt để thực hiện vận chuyển và xử lý vật liệu hiệu quả. Ô tô với trọng lượng lớn hơn
và / hoặc khả năng khối cho phép đường sắt để thực hiện cùng một lượng hàng hóa với xe ô tô ít hơn, do đó làm giảm chi phí cho mỗi tấn.
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Tăng lãi suất trong việc giảm khí thải nhà kính đã nhắc xem xét nhiều hơn các chế độ vận chuyển thay thế, chẳng hạn như
đường sắt. Trong khi đường sắt chắc chắn là một chế độ khả thi, có một số lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng đường sắt của
khu vực đó phải được giải quyết. Cơ sở hạ tầng đường sắt cũng đang trong tình trạng nghèo sửa chữa, không có khả năng
hỗ trợ công suất đường sắt tiêu chuẩn tiểu bang và tốc độ, kết quả là tốc độ chậm và derailments thường xuyên. Đầu tư
vào cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt sẽ làm tăng đáng kể khả năng vận tải đường sắt.

vận tải hàng hóa hàng hải là mối quan tâm đặc biệt đến Đại Tây Dương và Cape May Counties; sau này là các cảng cá lớn
thứ tư trong cả nước. Thị trường cho các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc tại cảng cá này là cả hai quốc gia và quốc tế.
Lĩnh vực này hiện đang bị hạn chế bởi các tuyến đường xe tải hạn chế và độ rộng hẹp của kênh Trung Thorofare tại
Ocean Drive mà hạn chế kích thước tàu. Thêm khả năng vận chuyển bằng xe tải và các kênh hàng hải rộng lớn hơn có
thể hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp đánh bắt cá.

kết nối đa phương cần được cải thiện trong khu vực SJTPO để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua khu vực này.
Cải thiện kết nối giữa xe tải, đường sắt và giao thông hàng hải sẽ cho phép hàng hóa sản xuất trong khu vực để có thể truy
cập nhiều hơn đến các thị trường quốc gia và quốc tế.

Kế hoạch vận tải khác có ảnh hưởng đến khu vực SJTPO
Kể từ khi công bố đánh giá Freight Giao thông vận tải và phát triển kinh tế phía Nam New Jersey, Nhà nước đã đưa ra hai
kế hoạch lớn khác khác: Toàn Tiểu Bang Freight Kế hoạch NJDOT đường sắt chiến lược, được công bố trong tháng Sáu
năm 2014, và kế hoạch đường sắt NJ Nhà nước, được công bố vào tháng tư năm 2015. các mục tiêu chính và mục tiêu
của NJ Toàn tiểu bang chiến lược vận tải Kế hoạch đường sắt là để “xác định tình trạng và hiệu quả của hệ thống hiện
tại, nhu cầu trong tương lai dự án phải được đặt trên nó, kiểm tra cải tiến cơ sở hạ tầng đã có trong công trình, xác định
những gì vẫn cần phải được thực hiện , và ưu tiên một loạt các hành động để đảm bảo rằng New Jersey được phục vụ tốt
bằng đường sắt vận tải.” 13 Để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu, những kiến nghị của tập trung toàn tiểu bang New Jersey
Freight Kế hoạch đường sắt chiến lược hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sắt vận tải, hoạt động và dịch vụ mà sẽ:
•

•
•
•

Tạo điều kiện cho phong trào hiệu quả và tiết kiệm chi phí hàng hóa cho các doanh nghiệp, các ngành công
nghiệp và người tiêu dùng cả trong và ngoài của New Jersey;
Khuyến khích doanh nghiệp và duy trì ngành công nghiệp và tăng trưởng trong New Jersey;
Hỗ trợ dự đoán tăng trưởng trong hải cảng của New Jersey;
Cải thiện an toàn công cộng;

13Ibid. ES-6.
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•
•

Tạo công ăn việc làm, và
Giảm lượng khí thải khí nhà kính và tăng cường chất lượng cuộc sống trong New Jersey.

Ủy ban Quy hoạch vùng Delaware Valley (DVRPC) cũng có kế hoạch riêng của mình Freight, Vision DVRPC dài Phạm vi
cho Freight năm 2035, có sẵn tạiwww.dvrpc.org/reports/09058.pdf. Trong khi khu vực DVRPC không bao gồm bất kỳ
quận SJTPO của, càng nhiều tiền cước vận chuyển mà nói đến SJTPO khu vực có phải đi qua khu vực DVRPC, một hệ
thống mạnh mẽ cơ sở hạ tầng vận tải trong khu vực DVRPC, cũng như khu vực SJTPO, là rất quan trọng .
Hướng tới những mục tiêu này, các hoạt động phong trào đa phương và cước sau đây được đề nghị:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiếp tục nâng cấp dòng ngắn của New Jersey bao gồm dòng mật độ phổ thông và ánh sáng để xử lý các ngành
công nghiệp hiện nay tiêu chuẩn 286.000 lb (286K) xe đường sắt
Xác định và giảm thiểu những hạn chế ức chế sự di chuyển của 286K toa trên đường chở khách lựa chọn
Cải thiện kết nối đa phương, đặc biệt là lĩnh vực lao động chính và du lịch và sân bay quốc tế Atlantic City
Tăng cường tiếp cận của hãng đường sắt địa phương với các hệ thống khu vực và tiểu bang
Duy trì và nâng cấp cơ sở đường sắt
Kiểm tra tùy chọn quá cảnh tiềm năng để cải thiện khả năng tiếp cận đến Sân bay Quốc tế Thành phố Atlantic
Tiếp tục kiểm tra các cải tiến cho huyết mạch vận tải chủ chốt, đặc biệt là trong bối cảnh việc mở rộng kênh đào
Panama và sự cần thiết của các cảng để chứa Panamax và post-Panamax tàu
Tiếp tục Chương trình hỗ trợ NJ Freight đường sắt
Loại bỏ các đường hầm và chiều cao và chiều rộng cầu hạn chế để hạn chế sự di chuyển của chiếc xe lớn hơn
đường sắt tiêu chuẩn công nghiệp hiện nay
Cung cấp khả năng kết nối đường sắt vận tải giữa phía bắc và phía nam New Jersey
Tăng cường kết nối giữa các lớp I và các tuyến đường sắt đường ngắn, và
Mở rộng công suất bãi đa phương trong tiểu bang.

Nhà nước Quy hoạch đường sắt New Jersey, được công bố vào tháng Tư năm 2015, chia sẻ nhiều mục tiêu tương tự và
mục tiêu như kế hoạch chiến lược. Các hành khách đầu tư đường sắt và Đạo luật Cải tiến (PRIIA) (49 USC 22.705) quy
định rằng tương lai tài trợ đường sắt liên bang còn tùy thuộc vào tình trạng có một kế hoạch đường sắt nhà nước đã được
phê duyệt trong đó bao gồm những điều sau đây:
•
•
•

Hàng tồn kho của mạng lưới giao thông đường sắt hiện có
Bản Tuyên Bố về mục tiêu của nhà nước liên quan đến giao thông đường sắt
phân tích chung về kinh tế, giao thông và môi trường tác động đường sắt của

Chương 4 | 53

www.sjtpo.org

Tổ chức Kế hoạch South Jersey Giao thông vận tải

•
•
•
•
•
•
•
•

chương trình đầu tư dài hạn cho dịch vụ vận tải đường sắt và hành khách hiện tại và tương lai
Thảo luận về các vấn đề tài trợ công cộng cho các dự án đường sắt và niêm yết của các nguồn tài trợ đường sắt
liên quan đến hiện tại và tiềm năng
Thảo luận về các vấn đề cơ sở hạ tầng đường sắt bên liên quan xác định
Rà soát các kết nối vận tải đa phương thức và đường sắt chở khách và cơ sở vật chất
Rà soát các dự án đường sắt công khai tài trợ nhằm nâng cao an toàn đường sắt liên quan
đánh giá hiệu suất cho các dịch vụ hành khách đường sắt
Biên soạn các báo cáo trước đó tốc độ cao đường sắt và các nghiên cứu và một cái nhìn toàn diện về hành lang
của nhà nước-đường sắt cao tốc (s) khi có mặt
Tuyên bố rằng kế hoạch đường sắt của nhà nước phù hợp với hành khách đầu tư đường sắt và Đạo luật Cải
tiến14

Để đủ điều kiện cho bất kỳ quỹ liên bang tương lai một nhà nước phải chứng minh rằng nó có khả năng pháp lý, tài chính
và kỹ thuật để thực hiện một dự án; kế hoạch đường sắt nhà nước cung cấp bằng chứng về khả năng đó. Kế hoạch New
Jersey State đường sắt đã được phát triển để phù hợp với mọi yêu cầu PRIIA. 15

NJDOT cũng đã hoàn thành kế hoạch khác, Kế hoạch Freight NJ toàn tiểu bang, giai đoạn II, mặc dù điều này không bao
giờ được công bố chính thức. Báo cáo này xem xét sáu hành lang vận tải ưu tiên hàng đầu được xác định trong Kế hoạch
Freight New Jersey toàn diện toàn tiểu bang năm 2007. 2007 Kế hoạch ưu tiên hành lang của New Jersey chính đường cao
tốc dựa trên khối lượng xe tải tổng thể, trọng tải di chuyển, và các kết nối cho các cơ sở vận tải lớn. Trong khi nghiên cứu
này tập trung vào sáu hành lang đường cao tốc đầu được xác định trong Kế hoạch năm 2007, xem xét lại các tập tiếp theo
của các con đường ưu tiên có thể được bảo hành trong một nghiên cứu bổ sung. Những hành lang là I-78, I-80, I-95 (các
NJ Turnpike), I-295, I-287, và NJ-17. Của những hành lang, chỉ có một phần nhỏ của I-95 (các NJ Turnpike) và I-295 đi
qua khu vực SJTPO.
Các dự án và cải tiến cụ thể
Một trong những cải tiến đề nghị xác định trong Kế hoạch Giao thông vận tải khu vực SJTPO của 2040 (2012) là một
đánh giá toàn diện về nhu cầu vận tải và các vấn đề trong khu vực SJTPO, bao gồm một phân tích về Cầu Delair. 16Kể từ
thời điểm đó, dự án Kết nối Cảng Nam Jersey, một dự án $ 18.500.000 để ổn định Cầu Delair và mang nó đến 286k tiêu

14NJ Sở GTVT. Báo cáo Kế hoạch-cuối cùng New Jersey State đường sắt. Tháng 4 năm 2015.
15 Ibid.
16 SJTPO Kế hoạch Giao thông vận tải khu vực năm 2040 (năm 2012).
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chuẩn, đã được hoàn thành. Kế hoạch này là để cuối cùng mở rộng kết nối đường sắt đến cảng Salem. Dự án này, trong
đó bao gồm việc nâng cấp và phục hồi chức năng của Quận Salem ngắn Đường dây lên đến và bao gồm các chi nhánh
Cảng, (một phần mà đi đến cảng Salem), vẫn còn đang tiếp diễn. Giao thông vận tải đầu tư Generating kinh tế phục hồi
(TIGER) tiền được dự kiến sẽ được sử dụng, cũng như quỹ NJDOT, đã được phê duyệt đối với một số cấp phát và hiện
dự án xây dựng. Thung lũng Đồng Hoạch Định Vùng Delaware (DVRPC) đang tìm cách để bắt đầu cuộc hội thoại nhằm
xác định các giải pháp tiềm năng. 17Tuy nhiên, vấn đề nổi bật là giải phóng mặt bằng ở phía bên Pennsylvania, mà không
cho phép một kết nối đường sắt đầy đủ giữa Pennsylvania và các cảng miền nam New Jersey qua cầu Delair. Nghị quyết
về vấn đề này phụ thuộc vào Pennsylvania làm cho một số khoản đầu tư. Cho đến nay, kinh phí vẫn chưa được xác định.
Ngoài những chính sách như đã liệt kê ở trên, cả hai kế hoạch NJ Freight đường sắt chiến lược cũng như kế hoạch
đường sắt Tiểu bang NJ đề xuất một số cải tiến cụ thể là một trong hai hoàn toàn trong vòng hoặc ít nhất là một phần
trong khu vực SJTPO. Đây là những liệt kê trongbảng 10, phía dưới.
Bàn 10 - Các dự án vận tải cụ thể cho SJTPO Region
nhà tài trợ

Railroad (s) Các
Tên dự án / Mô tả
nhà khai thác và /
đô thị
Revised
hoặc chủ sở hữu
Pilesgrove
Nam bằng đường Quận Salem ngắn
sắt New Jersey
Dòng dõi phục hồi Township,
Swedesboro,
(SRNJ)
chức năng
Logan
Township

1

Quận Salem
ngắn Dòng

2

Conrail (CR) Shared Assets CR Bordentown
nhiều
Secondary và
chia sẻ tài
Vineland Secondary
sản
Track: Tạo công
suất sân bổ sung từ
Delair Cầu để
Woodbury
Conrail (CR) Shared Assets CR Penns Grove
penns Grove
chia sẻ tài
Secondary: cải tiến
sản
ca khúc chung từ
Woodbury để
penns Grove

3

quận

Chi phí
(x1,000)

Salem,
Gloucester

$ 1,500

Camden,
Gloucester,
Cumberland

không xác
định

Salem

$ 4.300

17NJDOT đường sắt Freight Tiểu ban. Đáp ứng nổi bật-ngày 15 tháng 12 năm 2015.

nguồn
NJDOT năm tài
chính 2011 Báo
cáo cập nhật của
Kế hoạch đường
sắt NJ Nhà
nước, ngày 01
tháng 7 năm
2010
Kế hoạch
DVRPC Long
Range Freight

Kinh phí

Trạng
thái

Chương
tài trợ
trình hỗ
trợ NJ
đường sắt
vận chuyển
hàng hóa
không xác
định

Đề nghị
dự án
trong kế
hoạch

Southern New
không xác
Jersey Freight
định
Giao thông vận
tải và đánh giá
phát triển kinh tế

Đề xuất
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JP đường
sắt, Inc. d / b
/ A Nam
bằng đường
sắt NJ

5

Nam Tổng
Nam bằng đường Cảng Salem: Theo Salem,
Swedesboro
công ty Cảng sắt New Jersey
dõi những cải tiến
Jersey
(SRNJ)
từ Swedesboro đến
Port of Salem, cải
tạo đường sắt
dockside.
Winchester Winchester & Tây Seashore Chi nhánh Millville
& Tây
Railroad
Runaround Theo
Railroad
dõi

6

JP đường sắt, Inc.
d / b / A Nam
bằng đường sắt
NJ

Egg Harbor
Phục hồi
Township
Pleasantville
Secondary Theo dõi
để FRA Class 2
Tiêu chuẩn

Đại Tây
Dương

$ 1.110

Salem

$ 21.500

Cumberland

$ 571

NJDOT năm tài
chính 2011 Báo
cáo cập nhật của
Kế hoạch đường
sắt NJ Nhà
nước, ngày 01
tháng 7 năm
2010
Southern New
Jersey Freight
Giao thông vận
tải và đánh giá
phát triển kinh tế

Chương
tài trợ
trình hỗ
trợ NJ
đường sắt
vận chuyển
hàng hóa

NJDOT năm tài
chính 2011 Báo
cáo cập nhật của
Kế hoạch đường
sắt NJ Nhà
nước, ngày 01
tháng 7 năm
2010

Chương
tài trợ
trình hỗ
trợ NJ
đường sắt
vận chuyển
hàng hóa

TIGER
Conrail

Nguồn: NJ Toàn Tiểu Bang Freight đường sắt Kế hoạch chiến lược. tháng 6 năm 2014

Ngoài các dự án quy định ở trên, Clara Barton / Khu vực dịch vụ Fenwick John, nằm ở pedricktown trong vùng lân cận
của Cột mốc 5.4 trên tờ New Jersey Turnpike, đã được xác định là “Khóa Vấn đề Area” trong Kế hoạch Freight toàn tiểu
bang New Jersey, Giai đoạn II, có nghĩa là phân tích dữ liệu đã tiết lộ một nhu cầu quan trọng đối với một an toàn, bảo trì,
mở rộng, hoặc cải thiện chính sách. Với một cụm tai nạn cao xác định trong lĩnh vực này, địa điểm cụ thể này đảm bảo
một sự cải thiện an toàn.
Phù hợp với mục tiêu Các vấn đề giao thông của: ‘Thúc đẩy khả năng tiếp cận và tính di động cho phong trào của người
và hàng hóa’, cũng như ‘hỗ trợ nền kinh tế trong khu vực,’ SJTPO sẽ tiếp tục xác định địa điểm nơi các cơ sở đa phương
thức tốt hơn và cơ sở hạ tầng là cần thiết để thúc đẩy khả năng kết nối đa phương thức. SJTPO cũng sẽ tiếp tục làm việc
với các đối tác trong khu vực để đánh giá các tuyến đường xe tải và hành lang vận tải quan trọng khác đối với khả năng
tiếp cận, độ tin cậy, an toàn, và các biện pháp hiệu năng hệ thống khác để phát triển và ưu tiên các dự án.

4. Giao thông vận tải công cộng

Mặc dù dịch vụ quá cảnh có sẵn trong mỗi quận của vùng SJTPO, nói chung là thưa thớt do mật độ dân số thấp. Hầu hết
các dịch vụ trung chuyển của khu vực tập trung ở Đại Tây Dương County, đặc biệt trong phạm vi thành phố Atlantic. Tuy
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nhiên, có rất nhiều nhu cầu chưa được đáp ứng vận chuyển trong khu vực cộng đồng dân cư trung chuyển phụ thuộc và
nông thôn. Ngoài ra, như việc tiếp tục lây lan ra dọc các hành lang đường cao tốc, dịch vụ xe buýt mới có thể cần thiết và
mở rộng các dịch vụ hiện có thể được bảo hành.

Dịch vụ Regional Transit Tổng quan
Hàng nghìn hành khách và khách du lịch làm việc và tham quan thành phố Atlantic trên một cơ sở hàng ngày cung cấp cho
nhu cầu đó là cần thiết cho các hoạt động vận chuyển thành công. mật độ dân số tương đối thấp đối với phần lớn các khu
vực SJTPO có nghĩa là dịch vụ vận chuyển là thưa thớt do nhu cầu thấp hơn và chi phí do đó cao hơn.

Dịch vụ đường sắt chở khách
Atlantic City Dòng

NJ Transit cung cấp dịch vụ đường sắt đi lại giữa Street Station 30 ở Philadelphia đến Atlantic City đường sắt ga bảy ngày
một tuần trên Atlantic City Đường sắt Đường dây của nó (ACRL). The Atlantic thành phố Đường sắt Đường dây bao gồm
điểm dừng ở Philadelphia (30th Street), Cherry Hill, Lindenwold, Atco, Hammonton, Egg Harbour City, Absecon, và
thành phố Atlantic. The Atlantic thành phố Đường sắt Đường dây tổ chức không chỉ dịch vụ đường sắt NJ Transit, mà
còn các dịch vụ vận tải hàng ngày điều hành bởi một dòng ngắn, Công ty Nam bằng đường sắt New Jersey.
Trong tháng mười một năm 2013, NJ Transit phát hành “Atlantic City Line đường sắt hoạt động nghiên cứu,” nó mà đánh
giá và đánh giá cơ sở hạ tầng tiềm năng và cải tiến hoạt động đến Atlantic City Rail Line. Nghiên cứu xác định sự cần thiết
phải đầu tư vào cải tiến cho tuyến đường sắt, bao gồm trạm thêm, chẳng hạn như sân bay quốc tế Atlantic City và dịch vụ
đào tạo hơn. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, không có tài trợ vốn sẵn cho bất kỳ của những cải tiến này, mà dao động
từ 145,0 $ triệu đến $ 575,0 triệu tùy theo tình huống cụ thể. 18 Mặc dù nguồn vốn hạn chế, nghiên cứu khuyến cáo như
sau:
•

•

Tiếp tục giám sát của Thành phố Atlantic, một trong hai thị trường lớn Atlantic City Rail Line, để đánh giá và cập
nhật các xu hướng kinh tế và nhân khẩu học liên quan đến tiềm năng tăng trưởng trong tương lai khách đi xe

Tiếp tục giám sát của Pomona / Atlantic City xung quanh sử dụng đất khu vực và đường bộ thay đổi, và làm việc
với các cơ quan chủ chốt, trong đó có Cảng của NJ & New Jersey, trong đó quản lý sân bay Atlantic City, liên quan

18NJDOT đường sắt Freight Tiểu ban. Đáp ứng nổi bật-ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Chương 4 | 57

www.sjtpo.org

Tổ chức Kế hoạch South Jersey Giao thông vận tải

đến một nhà ga xe lửa trong tương lai để phục vụ lĩnh vực này, và kết nối với sân bay bằng dịch vụ xe buýt đặc
biệt. 19
2009 Atlantic City Kế hoạch Giao thông vận tải khu vực, được phát triển bởi Cơ quan Casino Phát triển tái đầu tư
(CRDA), cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một “Line ga sân bay mới Atlantic City đường sắt tại Bắc Pomona, với dịch vụ
đưa đón đến sân bay quốc tế Atlantic City, và từ Sân bay đến thành phố Atlantic.”các trung tâm đa phương trong khu vực
sẽ được đặt tại các sân bay Atlantic City nhưng sẽ đóng vai trò là điểm mà tự động và không khí du khách chuyển đổi cho
khách du lịch quá cảnh. Trung tâm này dự kiến sẽ bao gồm bãi đậu xe lớn để khuyến khích du khách đến công viên và
sau đó lấy dịch vụ xe buýt thành phố Atlantic.
Ngũ-Mile Railway Company Electric Bãi biển

Công ty Năm-Mile Bãi biển Electric Railway (điều hành bởi Great American Trolley Công ty) hoạt động một xe điện
không để lại dấu boardwalk, xe đẩy không để lại dấu, và "dịch vụ dựa vào cộng đồng" ở Cape May County. Dịch vụ được
cung cấp qua Cape May Loop, Ocean City Loop, Wildwood và Wildwood Crest Loops, các Wildwood Downtown Loop,
và miền Bắc Wildwood, Wildwood Crest, và các tuyến Rio Grande. Tất cả các tuyến đường chỉ hoạt động trong suốt mùa
hè, với ngoại lệ của Bắc Wildwood, Wildwood Crest, và các tuyến Rio Grande, mà hoạt động quanh năm, trừ các xe đẩy
không phục vụ cắm trại khu vực. Một danh sách đầy đủ của các tuyến đường và lịch trình có thể được tìm thấy
tạiwww.gatrolley.com.
Dịch vụ xe buýt chở khách
Dịch vụ xe buýt địa phương và trong tiểu bang
NJ Transit cung cấp một loạt các tuyến đường xe buýt địa phương trong khu vực SJTPO, như đã nêu trong Bàn 11, phía
dưới.

19 Ibid.
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Bàn 11 - Tuyến đường NJ Transit Local Bus Service.
Số Route

tuyến

468 *

Penns Grove - woodstown

501

Atlantic City - Bãi biển Brigantine

502

Atlantic City - Hamilton Mall - Tây Cape Community College

504

Bungalow Park - Chelsea Heights - Ventnor Plaza

505

Atlantic City - Margate - Longport

507

Atlantic City - Thành phố Ocean

508

Atlantic City - Richard Stockton Cao đẳng -Hamilton Mall

509
510

Atlantic City - Somers Point

Cape May - Wildwood Shuttle (chỉ vào mùa hè)

552

Atlantic City - Cape May

553

Atlantic City - Upper Deerfield

554

Atlantic City - Lindenwold PATCO

559

Atlantic City - Lakewood

Nguồn: NJ Transit
Lưu ý: * Điều hành bởi Salem County Transit theo hợp đồng với NJ Transit Corporation.

dịch vụ xe buýt địa phương được cung cấp bởi NJ Transit và nhà khai thác khác. Trong Atlantic City, di động được nuôi
dưỡng bởi các Thành phố Jitneys Đại Tây Dương, cung cấp dịch vụ cùng bốn đường chính. Tuyến hoạt động 24 giờ một
ngày, 365 ngày một năm. Bổ sung các dịch vụ xe buýt đưa đón cũng đang hoạt động trong khu vực. Shoreline nhanh
Tours, một trong những nhà khai thác, chạy khách sạn và nhà trọ đưa đón một tổ chức phi casino.

Ngoài Trạm Sân bay Thành phố Atlantic mới tại Bắc Pomona, như đã trích dẫn ở trên, Kế hoạch Giao thông vận tải
Atlantic City Regional 2009 bao gồm việc bổ sung một trung tâm trung chuyển thành phố được thiết kế để cải thiện kết nối
giữa các dịch vụ đường sắt và sòng bạc. Dự kiến hoàn thành vào năm 2017, trung tâm mới này sẽ tạo điều kiện di chuyển
dễ dàng hơn từ bên ngoài Atlantic City tới các khu du lịch bờ sông cho cả du khách và người lao động làm việc cho các
sòng bạc và các doanh nghiệp du lịch theo định hướng khác. Các ACRTP xác định thêm hai xe buýt nhanh vận chuyển
(BRT) tuyến đường tiềm năng để tạo điều kiện đi lại từ thành phố lân cận. Những đường bay này sẽ tăng cường tiếp cận
cho hành khách người làm việc trong các khu vực bờ biển du lịch theo định hướng: dòng BRT đầu tiên được lên kế
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hoạch để chạy giữa thành phố Đại Tây Dương và Egg Harbor Township; và thứ hai, giữa Egg Harbor Township và Mays
Landing.
Delaware sông và vịnh Authority (DRBA) cũng cung cấp tàu con thoi xe buýt từ Cape May Bến Phà đến Cape May Bus
Terminal. Tất cả các dịch vụ xe buýt đưa đón được lên kế hoạch trùng với sự xuất hiện và ra đi của phà. Theo trang web
DRBA, hai tàu con thoi liên tục lặp hoạt động tại Delaware, một giữa Lewes và bến phà và một trong số rất nhiều
Corporation Transit Delaware (DART) Park & Ride, Outlets Tanger, Bãi biển Rehoboth, và bến phà. tàu con thoi Cape
May liên tục lặp giữa trung tâm thành phố Cape May và bến phà. Trong mùa du lịch mùa hè, nó hoạt động hàng ngày. Phi
thuyền con thoi hoạt động với dịch vụ cuối tuần chỉ cho một phần của mùa trước mùa hè. Thông tin chi tiết có sẵn
từwebsite DRBA của hoặc từ thông tin của họ và văn phòng đặt phòng tại 1-800-64-PHÀ.
Dịch vụ xe buýt Interstate

Ngoài hoạt động dịch vụ đường sắt đi lại trên phố Atlantic Line, NJ Transit cung cấp dịch vụ xe buýt đi lại giữa các bang
trong khu vực, liên kết khu vực SJTPO đến các thành phố như Philadelphia và New York City. bảng 12 liệt kê các dịch vụ
xe buýt giữa các bang hoạt động tại khu vực SJTPO.
Bàn 12 - Tuyến đường NJ Transit Interstate Bus
Số Route

tuyến

313

Philadelphia - Wildwood - Cape May qua Route 47

315

Philadelphia - Wildwood - Cape May qua Black Horse Pike

316

Philadelphia - Wildwood - Cape May Express (mùa hè chỉ)

319

New York - thành phố Atlantic - Wildwood - Cape May

401

Philadelphia - Salem

402, 410, 412

Philadelphia - Woodbury

408

Philadelphia - Millville

410

Philadelphia - Bridgeton

551

Philadelphia - Atlantic City

NGUỒN: NJ Transit.

Hình 13, Dưới đây, mô tả các hệ thống giao thông hiện có trong khu vực SJTPO.
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Nhân vật 13 - hiện tại Công cộng Hệ thống Transit, SJTPO Region

Casino Bus
Trong năm 2015, Atlantic City đã được viếng thăm bởi hơn 18 triệu người; khoảng 6 phần trăm trong số đó, tương
đương hơn 1,2 triệu, đến bằng xe buýt. 20 Số lượng du khách đến bằng chuyển làm giảm số lượng các chuyến đi ô tô trong
thành phố mỗi ngày, nâng cao tính năng hoạt động của khu vực và hệ thống đường Atlantic City cũng như giảm tác động
môi trường của giao thông ô tô.
Nam Jersey Transportation Authority (SJTA) tích cực hỗ trợ các chương trình để tạo thuận lợi cho hoạt động xe buýt
casino. Các SJTA giám sát một chương trình quản lý xe buýt để điều chỉnh mọi hoạt động xe buýt casino liên quan tại
20Atlantic City Du lịch Kinh doanh Barometer. 2016/01/21.www.atlanticcitynj.com/!userfiles/pdfs/2015_barometer_december.pdf.
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Atlantic County, bao gồm chặn xe buýt, xe bus, bảo dưỡng xe buýt, khả năng trang web, quản lý giao thông, máy tính và
giấy phép điện tử hoặc xác nhận huy chương, các tuyến đường của du lịch, xả và nạp hành khách, hoạt động xe buýt và
các hoạt động, thực thi, và duy trì một manifest xe buýt hàng ngày. Các hoạt động SJTA vài bến đỗ xe buýt casino, cung cấp
dịch vụ để giúp thúc đẩy việc sử dụng liên tục của các phương tiện giao để mang lại ít nhất một phần tư của tất cả các du
khách đến thành phố Atlantic.

Dịch vụ xe buýt khác
Ngoài dịch vụ xe buýt địa phương NJ Transit, nhà khai thác khác cũng cung cấp dịch vụ xe buýt địa phương. Trong
Atlantic City, di động được nuôi dưỡng bởi các jitneys Atlantic City, quản lý bởiHội đồng năm xu Thành phố
Atlantic(ACJA). Các jitneys ACJA cung cấp dịch vụ cùng bốn đường chính trong thành phố Atlantic, cũng như dịch vụ đến
và đi từ thành phố Atlantic đến ACY cũng như Atlantic City sắt Terminal. Tuyến hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày
một năm. Bổ sung các dịch vụ xe buýt đưa đón cũng đang hoạt động trong khu vực. Chúng bao gồm Tropiano Giao thông
vận tải, một tàu sân bay tư nhân, trong đó cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón từ sân bay quốc tế Atlantic City tới sòng bạc
trong phạm vi thành phố Atlantic. Công ty xe buýt Shoreline cũng điều hành một dịch vụ đưa đón phục vụ sòng bạc và
khách sạn khác trong thành phố Atlantic.
Nói tóm lại, lợi ích môi trường của những khách truy cập đến bằng xe buýt so với ô tô tư nhân là đáng kể. Các SJTPO hỗ
trợ những nỗ lực của SJTA để thúc đẩy hoạt động xe buýt tư nhân trong phạm vi thành phố Atlantic. Điều này phù hợp
với mục tiêu Các vấn đề giao thông vận tải của ‘Thúc đẩy sự lựa chọn vận chuyển cho vận chuyển người và hàng hóa.’

Dịch vụ phà
Cape May có một dịch vụ phà bi-trạng thái đó cung cấp một 17 dặm, 80 phút hành trình trên vịnh Delaware từ Lewes,
Delaware, Cape May trên một cơ sở hàng ngày trong suốt cả năm. Cape May-Lewes Ferry, thuộc sở hữu và điều hành bởi
DRBA, cung cấp các dịch vụ thông qua một hạm đội của ba xe. Dịch vụ này chạy 365 ngày một năm và chứa người đi bộ,
đi xe đạp, và ô tô. Mỗi xe có thể chứa đến 100 ô tô và khoảng 800 hành khách. Từ năm 2014 đến năm 2015, lưu lượng
hành khách trên phà tăng 2 phần trăm, từ 767.209 đến 782.241 người, trong khi lưu lượng xe tăng 1,6 phần trăm, từ
262.010 đến 266.149 xe. 21 Thông tin thêm về Cape May-Lewes Ferry có sẵn tại website DRBA của.
Các DRBA bổ sung hoạt động một “ba pháo đài phà qua” liên kết Fort DuPont ở Delaware City, Delaware, đến Fort
Delaware trên đảo Pea patch đến Fort Mott trong Pennsville.

21Maxwell Reil & Richard Degener. “Cape May-Lewes Ferry giao thông lên 2 năm liên tiếp.” Báo chí của thành phố Atlantic. Tháng 1 năm 2016.
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Park-and-Ride thiết bị
Có một số cơ sở công viên-và-đi xe trong khu vực SJTPO, cả cơ sở vật chất nhà nước và sử dụng chung. bảng 13 cung cấp
một mô tả về công viên-and-rides chính thức có sẵn trong khu vực SJTPO.
Bàn 13 - Official Vườn NJDOT và Ride Địa điểm trong khu vực SJTPO
quận

Vị trí

Thị trấn

Đại Tây Dương

Exit 4 - Atlantic City Expressway, nhiều Intercept

Pleasantville Thành phố

Đại Tây Dương

thành phố Atlantic

Khu vực dịch vụ Atlantic City, Garden State Parkway

Galloway Township

Cape May

Đại Tây Dương Bus Terminal City

Interchange 25, Garden State Parkway

Upper Township

Cape May

Xem Khu vực dịch vụ Dương

Dennis Township

Đại Tây Dương

nguồn: www.nj.gov/transportation/commuter/rideshare/prlocate.shtm(Truy cập ngày 20 tháng 1, 2016.)

Chở cùng / Dịch vụ Commuter Alternative
Quận chéo Connection là Hiệp hội Quản lý Giao thông vận tải (TMA) phục vụ khu vực SJTPO. Hiệp hội Quản lý Giao
thông vận tải là phi lợi nhuận các tập đoàn thành viên đó phối hợp các dịch vụ vận chuyển đi lại tại địa phương, bao gồm,
nhưng không giới hạn, giao thông công cộng, vanpools, carpool, đi xe đạp, và các chế độ cho người đi bộ, cũng như các
chiến lược giảm chuyến du lịch như lịch làm việc thay thế và làm việc từ xa; và cung cấp dịch vụ tương tự khác cho các
doanh nghiệp New Jersey, nhân viên, các nhà phát triển, các cá nhân và các nhóm khác. Connection Quận Chữ thập sẵn
sàng hỗ trợ mọi công dân, doanh nghiệp, hoặc cơ quan chính quyền địa phương ở miền nam New Jersey với chở cùng
hoặc nhu cầu vận chuyển khác. Connection Quận chéo giữ người tham gia đi xe chung tiềm năng trong hồ sơ cho phù
hợp với khả năng. Hợp tác với các SJTA, cũng như các cơ quan khác, Connection Quận Cross cũng hoạt động một vài
con thoi phục vụ cư dân của khu vực SJTPO bốn-quận. Những dịch vụ đi lại dẫn đến việc giảm đơn công suất xe các
chuyến đi (SOV), trong đó có lợi cho chất lượng không khí và giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Ngoài các dịch vụ được mô tả ở trên, kết nối Quận Chữ thập cung cấp một loạt các dịch vụ khác, trong đó có sự phát
triển của các ứng dụng web và điện thoại thông minh chuyên dụng giúp người sử dụng trong việc định vị và sử dụng giao
thông công cộng. SJTPO sẽ tiếp tục khám phá cơ hội hợp tác thêm với Quận chéo kết nối, đó là phù hợp với giao thông
vận tải vấn đề mục tiêu. Một mảng đầy đủ các dịch vụ kết nối Quận chéo có thể được tìm thấy tạiwww.driveless.com. Một
mô tả đầy đủ trong ba loại hình dịch vụ vận tải công cộng cung cấp tại mỗi quận, bao gồm cả cố định lộ trình, nhu cầu
đáp ứng (chuyên chở người), và đường sắt chở khách, có thể được tìm thấy vào năm 2015 Nhân Dịch vụ vận tải Kế
hoạch cập nhật mỗi quận, nằm trênThư Viện Tài Liệu SJTPO trang.
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Các dự án trong tương lai và khuyến nghị
Nó là rất quan trọng để xây dựng dựa trên các dịch vụ trung chuyển hiện hoạt động trong khu vực để tính di động được
cung cấp bởi các dịch vụ thiết yếu được duy trì và cải thiện. Các SJTPO sẽ làm việc với NJ Transit để đánh giá và xác định
cải tiến dịch vụ quá cảnh cần thiết trong khu vực, bao gồm cả việc xem xét các tuyến xe buýt hiện có và mức độ dịch vụ.

Hiện nay, các dịch vụ đường sắt cung cấp đi lại hành lang đường sắt duy nhất trong khu vực SJTPO là Atlantic City Rail
Line. Nam Jersey nghiên cứu đường sắt khu vực, được công bố vào năm 2002, cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch chi
tiết hơn để kích hoạt một hoặc nhiều tuyến đường sắt bị bỏ rơi cho dịch vụ hành khách. Một tùy chọn khác cần được
xem xét là một hệ thống xe buýt nhanh vận chuyển (BRT). Xe buýt quá cảnh nhanh chóng cung cấp lợi thế của chi phí
thường thấp hơn so với hệ thống đường sắt cố định; và, tùy thuộc vào sự liên kết, họ có thể sử dụng độc quyền của cách
này hay cách chia sẻ bên phải của con đường với xe khác. SJTPO sẽ tham gia với NJ Transit để xác định xem có xe buýt
cơ hội rapid transit tiềm năng trong khu vực SJTPO, trong đó sẽ giúp “Thúc đẩy khả năng tiếp cận và tính di động cho
phong trào của người và hàng hóa”, một trong những mục tiêu của vấn đề giao thông vận tải.

Một hệ thống xe buýt nhanh vận chuyển kết nối Philadelphia để Gloucester và Camden Counties hiện đang được xem xét
bởi NJ Transit. Các đề xuất South Jersey Bus Rapid Transit System (SJBRT) sẽ cung cấp một dịch vụ vận chuyển chất
lượng cao mới giữa công viên / cưỡi ở Gloucester và Camden Counties và trung tâm thành phố Camden và Trung tâm
thành phố Philadelphia. NJ Transit đang tích cực tham gia với FTA trong hoàn thiện nghiên cứu về môi trường đối với các
đề xuất South Jersey Bus Hệ thống Giao thông nhanh chóng, mà sẽ cải thiện dịch vụ vận chuyển dọc theo đường cao tốc
thành phố Atlantic, đường 42 và 55, Interstates 76 và 676, và trung tâm thành phố Camden và Philadelphia. Nam Jersey
Bus Rapid Transit System dự kiến sẽ cung cấp khoảng 6.400 lượt hành khách một lần thực hiện.

Bên cạnh đó, sông Delaware Cảng (DRPA) đang điều tra tính khả thi của một dòng Light Rail Transit (LRT) giữa Camden
và Glassboro. Tại thời điểm hiện tại, NJ Transit đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy việc xem xét môi trường
DRPA lãnh đạo cho 18 dặm đường đường sắt nhẹ được đề xuất. đánh giá môi trường này là cần thiết cho dự án này
khoảng tỷ $ 1.6 để trở thành có khả năng hội đủ điều kiện cho các quỹ vốn liên bang. Chỉ định của một nhà tài trợ dự án
và xác định các nguồn kinh phí duy trì vấn đề tồn đọng. SJTPO tiếp tục theo dõi dự án này, như một liên kết GlassboroVineland là khả năng trở thành khả thi hơn nếu một Camden-Glassboro đường sắt nhẹ quá cảnh được thực hiện.

Phù hợp với mục tiêu 1, “Thúc đẩy sự lựa chọn vận chuyển cho vận chuyển người và hàng hóa”, và mục tiêu 5, “Giảm
thiểu ùn tắc giao thông”, những hành động quá cảnh sau đây được đề nghị:
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•

•
•
•

•

Đánh giá và xác định cải tiến dịch vụ quá cảnh tiềm năng và mở rộng trong khu vực SJTPO, bao gồm kiểm tra các
tuyến đường hiện có, chất lượng dịch vụ, và những khoảng trống; tùy chọn di động giá cả phải chăng; và hành
lang đường sắt tiềm năng bao gồm Pleasantville
Tiếp tục khám phá các tùy chọn kích hoạt lại một hoặc nhiều các tuyến đường sắt bị bỏ rơi đánh giá bởi các
South Jersey khu vực nghiên cứu đường sắt22 cho dịch vụ hành khách
Điều tra sử dụng đường sắt bị bỏ rơi quyền ưu tiên đường cho chuyển đổi sang hệ thống xe buýt vận chuyển
nhanh
Xác định xem có xe buýt cơ hội tiềm năng nhanh chóng vận chuyển trong khu vực SJTPO, đặc biệt là đến và đi
trong vòng Atlantic City vì khối lượng lớn của giao thông xe buýt. Tăng cường tiếp cận khu vực đối với rapid
transit khu vực lưu vực đề xuất xe buýt ở Gloucester và Camden Counties.
Đảm bảo đầy đủ các lựa chọn khả năng tiếp cận và tính di động cho các quần thể vận chuyển-thiệt thòi, kể cả
những hộ gia đình zero-xe và cộng đồng công lý môi trường khác.

5. Nhân Dịch vụ vận tải

các chương trình và dịch vụ vận tải Dịch vụ con người được cung cấp bởi một loạt các tiểu bang, quận và các cơ quan địa
phương cũng như các tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận để phục vụ nhu cầu của người dân vận chuyển phụ thuộc vào như
người già, người khuyết tật, và có thu nhập thấp người. Các chương trình được quản lý hoặc điều hành bởi nhà nước
khác nhau, quận, và các cơ quan địa phương và các tổ chức. Ở cấp tiểu bang, hai dịch vụ được cung cấp: Truy cập Link,
mà là một dịch vụ vận chuyển nhu cầu đáp ứng nhà quản lý cho người khuyết tật; và vận chuyển Medicaid, cung cấp
người nhận Medicaid với giao thông với các dịch vụ y tế. chính quyền quận trong khu vực hoạt động vận chuyển toàn hạt
chuyên dùng cho các quần thể người vận chuyển phụ thuộc và các cơ quan quận khác nhau cung cấp vận chuyển cho
khách hàng của họ.
Có một mức độ đủ sự phối hợp của các dịch vụ giữa các nhà cung trong mỗi quận. Cơ quan có xu hướng hoạt động
chương trình vận chuyển của mình một cách độc lập, chỉ phục vụ những khách hàng đáp ứng yêu cầu cụ thể hội đủ điều
kiện (ví dụ, người già, người khuyết tật, và những người có thu nhập thấp). The Federal sáng kiến “United We Ride”
được tạo ra để giải quyết nhu cầu phối hợp vận chuyển phục vụ con người nhằm giảm chi phí và nâng cao chất lượng,
hiệu quả, và mở rộng các dịch vụ. Trong phản ứng mới nhất để sáng kiến này, SJTPO hoàn Update 2015 Dịch vụ Nhân

22 www.sjtpo.org/wp-content/uploads/2016/06/SJRailStudy_Dec02.pdf.
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Kế hoạch Giao thông vận tải 23 cho bốn quận của nó, mà hỗ trợ mục tiêu của phương tiện vận chuyển vật chất của “Thúc
đẩy khả năng tiếp cận và tính di động cho phong trào của người và hàng hóa.”

Dịch vụ Nhân khuyến nghị Kế hoạch Giao thông vận tải
2015 HSTP Cập nhật bao gồm một danh mục các dịch vụ hiện có và các nhà cung cấp, xác định nhu cầu dịch vụ và
những khoảng trống, và đề xuất cải tiến để điều chỉnh nhu cầu và thiếu sót. Quan trọng nhất, nó đề nghị tùy chọn khác
nhau để đạt được sự phối hợp dịch vụ tại các quận và cấp khu vực. Chính phủ và các cơ quan tin ứng dụng cho các
chương trình tài trợ FTA và Nhà nước khác nhau (như người cao niên và người khuyết tật (5310) và New Jersey Job
Access và Xếp đi lại (JARC) Chương Trình), mà hệ thống giao thông phục vụ nhân quỹ hoạt động phải phù hợp với xác
định nhu cầu và kiến nghị của Kế hoạch Giao thông vận tải Dịch vụ con người. Bên cạnh đó, các ứng dụng cấp phải tuân
thủ mọi quy định và hướng dẫn của liên bang và tiểu bang. SJTPO sau đó đánh giá và xếp các ứng dụng dựa, một phần,
trên Update.
Trong khu vực SJTPO, Kế hoạch Giao thông vận tải Dịch vụ Nhân 2015 đề nghị các phương án phối hợp sau đây để tổ
chức giao thông phục vụ con người để giảm sự chồng chéo dịch vụ:
•

•

•

Thực hiện các đề xuất Đại Tây Dương County Regional One-Call Center, trong đó sẽ cung cấp thông tin cho
người dùng về các dịch vụ vận chuyển trong quận. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm One-Gọi thể được sử dụng
làm nền tảng cho sự tham gia của các cơ quan và các tổ chức khác trong khu vực SJTPO trong dịch vụ này.
Ngoài sự hiện diện vật lý của nó, những nỗ lực nên được thực hiện để có một sự hiện diện trực tuyến mạnh
mẽ thông qua một dịch vụ nhắn tin, trang web và ứng dụng web để mở rộng phạm vi và tính hữu dụng của nó
khi sử dụng vận chuyển.
Khuyến khích Hợp đồng dịch vụ giữa các nhà cung cấp vận chuyển dịch vụ nhân lực quận lớn (ví dụ, Cape
May vé miễn phí vận chuyển, Atlantic County Transportation Unit) và các nhà cung cấp vận tải khác (ví dụ, truy
cập liên kết và các cơ quan như Arc của New Jersey và Easter Seals NJ) để cung cấp cần thiết chuyến đi và giảm
sự chồng chéo của các dịch vụ
Tạo một hội đồng điều phối thường trực trong mỗi quận nơi cơ quan, tổ chức liên quan đến việc vận chuyển
phục vụ con người có thể gặp nhau để chia sẻ thông tin, xác định cơ hội phối hợp, và thiết lập sự phối hợp và
chiến lược tài trợ ưu tiên thực hiện

23 www.sjtpo.org/library.
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•

•

•

•

•
•

Tạo một khu vực Hội đồng điều phối, trong đó sẽ bao gồm bốn quận SJTPO. Hội đồng điều phối khu vực có
thể giải quyết vấn đề phối hợp giữa các ranh giới quận và nhà nước, phối hợp đệ trình tài trợ cho các dịch vụ
hiện có trong khu vực Nam Jersey
Sử dụng nguồn lực của Hội Chữ thập Quận Connection. Quận chéo kết nối có một trang web và một cuốn sách
nhỏ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin công cộng về các lựa chọn phương tiện có sẵn và giúp với sự
hỗ trợ tiếp thị các dịch vụ vận chuyển trong khu vực SJTPO
Thiết lập một Liên minh Vận tải trong mỗi Quận SJTPO rằng nên bao gồm Uỷ ban dân quận tư vấn, NJ
Transit, miền Nam Jersey Transportation Authority (SJTA), các nhà cung cấp vận tải, các bên liên quan ở địa
phương, và các quan chức bầu. Mục đích của nó sẽ được tư vấn cho các nhà sản xuất quyết định về nhu cầu
vận chuyển của cộng đồng, tăng cường hỗ trợ địa phương cho các dịch vụ vận tải, và các vấn đề toàn bang có
rào cản đối với sự phối hợp trong khu vực.
Tạo vị trí của khu vực Mobility Manager để thúc đẩy và tạo điều kiện phối hợp của các dịch vụ vận tải khác
nhau và cải thiện cung cấp dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong khu vực SJTPO. Giám đốc Điều này có thể
giúp thiết lập một Trung tâm One-Gọi đó sẽ cung cấp tất cả các chuyến đi cho các cư dân của khu vực này.
Củng cố các dịch vụ trung chuyển SJTPO quận bang cá nhân đến các cơ sở y tế ở Wilmington và Philadelphia
vào một dịch vụ trong khu vực đa quận single
Hãy xem xét việc sáp nhập Bộ Cumberland County Việc làm và Đào tạo / Cumberland County Public Service
Transit với Cumberland Diện tích Transit System (CATS) với mục đích giảm chi phí hành chính và dịch vụ
duplicative

Cụ thể khuyến nghị Kế hoạch Giao thông vận tải Dịch vụ Nhân để thiết lập dịch vụ trong khu vực SJTPO được nêu chi
tiết dưới đây:
•

•

•

Route 54/40 Shuttle
Đề xuất này (đã được thực hiện) bao gồm chín điểm dừng được giữa nhà ga đường sắt Hammonton và Richland,
với các kết nối trực tiếp đến xe buýt NJ Transit và trạm xe lửa. Dịch vụ này bắt đầu vào tháng giêng năm 2016 và
được điều hành bởi SJTA.
Dịch vụ từ Woodbine đến Atlantic City
dịch vụ đề xuất này sẽ bao gồm một tuyến đường vận chuyển từ Woodbine đến Ocean City, Somers Point,
Absecon, Margate, Ventnor, và thành phố Atlantic.
Dịch vụ từ Woodbine đến Phần phía Nam của Cape May County
Đề xuất này sẽ cung cấp dịch vụ giữa Woodbine và các khu vực ở phía nam của Cape May County, và sẽ bổ sung
các tuyến đường Transit New Jersey hiện có.
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•

•

•

•

•

•
•

Dịch vụ từ Northern Cape May County để Atlantic City
dịch vụ đề xuất này sẽ bao gồm tăng giờ phục vụ trên tuyến đường NJ Transit 319 và 315, và cung cấp thêm các
điểm dừng trên tuyến đường NJ Transit 552 hiện tại Upper Township. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường phục vụ
giao thông công cộng nên được cung cấp cho Woodbine, Upper Township, và Marmora ở Cape May County với
dịch vụ thông qua Ocean City có quyền truy cập đến thành phố Atlantic.
Mở rộng Hamilton Mall Hướng đến Đại Tây Cape Community College
Hiện nay, có một lỗ hổng trong dịch vụ giữa Đại Tây Cape Cao đẳng Cộng đồng và các tuyến đường Transit NJ
phục vụ Mall Hamilton. Đề xuất này sẽ mở rộng các tuyến đường Hamilton Mall đến College.
Mở rộng Hours of Service vào buổi tối và buổi sáng
Có một nhu cầu cho buổi sáng và buổi tối dịch vụ vận chuyển sau đó sớm hơn giờ ở Cape May và Salem
Counties. Trong nhiều trường hợp, người lao động và những người khác cưỡi quá cảnh có những ngày còn do
tần số dịch vụ thấp và phải chờ một giờ hoặc nhiều hơn để bắt xe buýt vào buổi sáng hoặc buổi tối. Đề xuất này
sẽ cung cấp dịch vụ bổ sung giờ vào buổi sáng và buổi tối để các tuyến đường hiện có hoặc tạo ra các tuyến đường
mới với giờ trước đó và sau đó.
Thêm dịch vụ Weekend
dịch vụ đề xuất này sẽ cung cấp các tuyến đường vào cuối tuần thêm ở Cape May County ở các vùng với mạng
lưới giao cao nhu cầu nhu cầu chưa được đáp ứng. Salem County có nhu cầu cho dịch vụ cuối tuần, đặc biệt là ở
khu vực thành phố Salem và khu vực tây bắc của quận.
Dịch vụ hàng ngày để Vineland từ Cape May
Hiện dịch vụ cố định tuyến giữa Vineland và Cape May được cung cấp bởi NJ Transit. Tuyến đường này cung
cấp 3-4 vòng các chuyến đi hàng ngày giữa Cape May và Philadelphia, với các địa điểm dừng bao gồm các trung
tâm việc làm ở Vineland và các địa điểm lớn như Cumberland County College. dịch vụ đề xuất này làm tăng số
vòng các chuyến đi mỗi ngày giữa các cộng đồng và địa điểm, tăng dịch vụ vào mùa đông, và cung cấp thêm các
điểm dừng dọc theo các tuyến đường giữa Cape May và Vineland.
Feeder Dịch vụ để kết nối Fairton, Cedarville, và Port Norris
dịch vụ trung chuyển đề xuất này sẽ kết nối Fairton, Cedarville, và Port Norris ở Cumberland County.
Dịch vụ hàng ngày giữa Hồ Laurel và Port Norris
Hiện nay, không có dịch vụ trung chuyển giữa Hồ Laurel và Port Norris trong Township Thương, Cumberland
County. dịch vụ hàng ngày được đề nghị này sẽ kết nối các cộng đồng khu vực dịch vụ tần số cao, giảm nhu cầu
và chi phí để chạy xe theo yêu cầu-phản ứng vào những vùng nông thôn xa trung tâm và tăng hành khách mỗi giờ
phục vụ.

68| Chương4

Các vấn đề giao thông vận tải - Một kế hoạch cho Nam Jersey

•

•
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•

Dịch vụ giữa Northwestern Salem County (Penns Grove) và Bridgeton
Vì không có tuyến đường quá cảnh trực tiếp phục vụ quý Northwestern của Salem County (Penns Grove) và
Bridgeton, dịch vụ đề xuất này sẽ bao gồm một dịch vụ vận chuyển trực tiếp giữa Penns Grove và thành phố
Bridgeton.
Dịch vụ từ Đông Salem County để Vineland Transit Hub
Đề xuất này sẽ cung cấp dịch vụ từ các cộng đồng Quận Salem của Elmer và Olivet đến Vineland Transit Hub.
Dịch vụ cho Wilmington và Elsmere ở Delaware
Có một nhu cầu cho việc cung cấp các chuyến đi làm từ Salem County để Wilmington và Elsmere ở Delaware.
tuyến đường lao động đề xuất này sẽ kết nối Carneys Point tới Wilmington và Elsmere ở Delaware.
Tịnh Độ Shuttle (bởi SJTA)
Cùng với các cơ quan khác và các tổ chức, (bao gồm cả CCCTMA), miền Nam Jersey Transportation Authority
(SJTA) đã bắt đầu một dịch vụ người đưa tin Tịnh Độ trong Khu công nghiệp Tịnh Độ ở Gloucester County
(ngay phía bắc của Salem County). Với kích thước của nó và việc thiếu đường đi bộ, đi lại xung quanh khu liên
hợp công nghiệp là một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp đối với tay đua quá cảnh một lần họ đến Khu công
nghiệp liên. Các dịch vụ vận chuyển khác nhau cung cấp vận chuyển tới Complex có một trung tâm chuyển giao
tại Tịnh Độ để hành khách có thể chuyển sang các dịch vụ SJTA circulator. Trong năm 2015, SJTA cũng bắt đầu
một con thoi giữa Tịnh Độ và Trạm Avandale NJ Transit tại sicklerville, Gloucester County.

Các vấn đề con người Dịch vụ vận tải Kế hoạch Học phí và Alternatives
Thực hiện ngay cả một phần của kiến nghị nêu trên và duy trì mức hiện tại của dịch vụ vận tải dịch vụ con người đòi hỏi
một nguồn vốn lớn ổn định. Những hiện bao gồm các chương trình tài trợ của liên bang và Tiểu bang như FTA mục 5310
và 5311, và New Jersey Job Access và đi lại ngược (JARC). The Citizen cao cấp và Chương trình hỗ trợ tàn tật trú Giao
thông vận tải đại diện cho một nguồn lớn kinh phí cho các dịch vụ vận tải địa phương, nhưng phụ thuộc vào doanh thu
game từ sòng bạc của New Jersey.
Kể từ khi ngành công nghiệp sòng bạc ở Atlantic City đã bị suy giảm trong vài năm trở lại đây, kinh phí dưới Citizen cao
cấp và Chương trình Hỗ trợ Vận tải Disabled trú cũng đang suy giảm và các dịch vụ vận tải mà nó hỗ trợ là có nguy cơ bị
cắt giảm. Trong ánh sáng của sự mất mát này của doanh thu, các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đã xem xét và thực hiện lựa
chọn tài trợ khác, bao gồm quảng cáo xe quá cảnh và vé khách đi xe và đóng góp. Các tùy chọn khác sẽ cần phải được
khám phá trong tương lai nếu một mức độ đầy đủ của dịch vụ cho dân vận chuyển phụ thuộc của nhà nước sẽ được tiếp
tục.
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Phù hợp với mục tiêu của chúng ta về “Thúc đẩy sự lựa chọn vận chuyển cho phong trào của người dân,” SJTPO sẽ tiếp
tục làm việc với các đối tác trong khu vực của chúng tôi để thúc đẩy các khuyến nghị của Kế hoạch Giao thông vận tải
Dịch vụ Nhân Coordinated.

6. Hệ thống Đường bộ
Tổng quan về Mạng Đường bộ
Vì nó là trong mọi lĩnh vực phát triển, chế độ chi phối của du lịch trong khu vực SJTPO là hệ thống của đường cao tốc và
đường bộ. Lập kế hoạch cho sự chuyển động an toàn và hiệu quả của giao thông trên hệ thống này là phức tạp bởi thực tế
là khối lượng giao thông trong các bộ phận của khu vực có thể thay đổi đáng kể trong suốt cả năm do tính chất mùa vụ
của bờ và công nghiệp khu nghỉ mát cờ bạc có trụ sở tại quận phía đông của Đại Tây Dương và Cape May.
Vùng SJTPO được phục vụ bởi một vài đường cao tốc khu vực lớn truy cập hạn chế. Bao gồm các:
•

•

•

•

Garden State Parkway- một tuyến đường Bắc-Nam chạy qua các phần phía đông của Đại Tây Dương và Cape
May Counties và cung cấp quyền truy cập vào khu nghỉ mát trên bờ của khu vực, chẳng hạn như Atlantic City,
Ocean City, Wildwood và Cape May. Các Parkway, được quản lý bởi các NJ Turnpike Authority, là một làn xe đa
trong khu vực kết nối khu vực này để các quận, và New York, ở phía bắc và bang Delaware (thông qua NJ 109,
Mỹ 9 và Cape có thể phà) về phía nam.
Atlantic City Expressway - một con đường nhiều làn xe đông-tây chạy qua phần trung tâm của Đại Tây Dương
County, kết nối Atlantic City với Gloucester County ở phía tây và cung cấp truy cập cho Nhà nước Parkway
Garden và sân bay quốc tế thành phố Atlantic. Đường cao tốc, đường có thu phí bằng SJTA quản lý, phụ thuộc
vào tình trạng tắc nghẽn giao thông theo mùa với những cải tiến làm theo định kỳ để tăng công suất. Các liên kết
tốc với 2,3 dặm Atlantic City-Brigantine Connector (hoàn thành vào năm 2001), một hạn chế đường cao tốc truy
cập và đường hầm cung cấp quyền truy cập vào Quận Atlantic City của Marina và Brigantine thành phố.
New Jersey Turnpike và I-295 - đều là các đường giới hạn truy cập bắc-nam chạy qua phần phía tây của Salem
County, kết nối Delaware với các quận ở phía bắc và khu vực Philadelphia và New York City Metropolitan. Mặc
dù ít hơn mười dặm của hai đường cao tốc nằm trong Salem County, cả hai đều phục vụ cho chức năng
chuyển hướng giao thông trong khu vực tắt hệ thống đường địa phương của quận.
NJ 55 - bắc-nam bốn làn xe giới hạn truy cập cao tốc chạy qua phần phía đông của Cumberland County, cung
cấp quyền truy cập vào Gloucester County ở phía bắc và NJ 47 trong Maurice sông Township ở phía nam. Nó
cũng cung cấp quyền truy cập nội hạt cho người dân địa phương trong khu vực đô thị ở Vineland / Millville. kết
nối của nó với NJ 47 tuổi, một con đường hai làn xe, có xu hướng cản trở dòng chảy của giao thông hướng nam
và buộc NJ 47 và đường địa phương khác để phục vụ nhu cầu trong khu vực.
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Hình 14, Dưới đây, mô tả mạng lưới đường hiện có trong khu vực SJTPO.
Nhân vật 14 - Đường bộ hiện mạng trong khu vực SJTPO

Hệ thống đường chính phục vụ miền nam New Jersey cũng bao gồm Mỹ và các tuyến đường nhà nước phục vụ nhu cầu
đi lại trong khu vực và cung cấp truy cập địa phương. Những đường trục bao gồm:
•

40 và 49 NJ - cả hai đều là các tuyến đường đông-tây chính kết nối các khu vực phía tây Quận Salem (và NJ
Turnpike và Cầu Delaware Memorial) với Nhà nước Parkway Garden và khu nghỉ mát ở Đại Tây Dương và
Cape May Counties. Chức năng du lịch khu vực của cả hai con đường bị cản trở khi họ đi qua khu vực đô thị
và thị trấn nhỏ như woodstown (40) và Bridgeton (NJ 49). 40 đèo gần giao lộ của Atlantic City Expressway trong
Hamilton Township, cho phép đường cao tốc để phục vụ như một thay thế cho Mỹ 40 cho giao thông đi đến và
đi từ khu vực thành phố Atlantic. NJ 49 kết nối với, (và về cơ bản tiếp tục như), US 130 ở Pennsville Township
tại giao I-295.
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•

•

•

Mỹ 322 / Mỹ 30 (Đại Tây Dương County) - cả hai tuyến đường, chạy song song ở gần tương đối chặt chẽ, kết
nối khu vực với Thành phố Atlantic và điểm Gloucester County ở giữa (US 322 kết hợp với 40 trong Hamilton
Township). Họ chủ yếu là bốn con đường làn đường và phục vụ du lịch trong khu vực và tiếp cận địa phương
(có sự phát triển đáng kể dọc theo phần phía đông của các đường bay như họ khu nghỉ mát gần). Thành phố
cao tốc Đại Tây Dương đóng vai trò như một thay thế cho giao thông đông-tây khu vực dọc theo hành lang này
và giúp làm giảm lưu lượng cùng Mỹ 40/322.
Mỹ 9 (Đại Tây Dương và Cape May Hạt) - cung cấp truy cập bắc-nam cho các cộng đồng bờ Margate, Thành
phố Atlantic và Brigantine, và chạy gần như toàn bộ chiều dài của cả hai quận và khu vực SJTPO. The Garden
State Parkway, chạy song song liền với tuyến đường này, đóng vai trò như một thay thế cho giao thông khu vực
dọc theo hành lang này và đã giúp làm giảm lưu lượng cùng Mỹ 9.
NJ 47 (Cumberland và Cape May Hạt) - tuyến đường lớn trong khu vực này kết nối Gloucester County ở phía
bắc với Wildwood ở Cape May County ở phía nam. Nó cung cấp quyền truy cập vào các khu vực thương mại
lớn cùng và gần hành lang này trong khu vực đô thị ở Vineland và Millville, và là một con đường bốn làn xe trong
vòng một phần của Vineland. NJ 55, chạy song song liền với tuyến đường này, đóng vai trò như một thay thế
cho giao thông khu vực dọc theo hành lang này và đã giúp làm giảm lưu lượng cùng NJ 47. Như đã đề cập ở
trên, NJ 55, ở cuối phía nam, chấm dứt tại và kết nối với, NJ 47 trong Maurice sông Township. NJ 347 cũng
phục vụ như là một thay thế để NJ 47 trong Township này và ở Cape May County, cho phép du khách để bỏ qua
phần Bayshore của NJ 47.

tuyến đường Nhà nước và Mỹ lớn khác bao gồm:
•
•
•
•

NJ 77 (Cumberland County) - kết nối thành phố Bridgeton và NJ 49 với mullica Hill và NJ 45 ở Gloucester
County,
NJ 45 (Salem County) - kết nối thành phố Salem với Mỹ 40 trong woodstown và trung tâm New Jersey,
NJ 56 (Cumberland và Salem Hạt) - một con đường đông-tây kết nối NJ 77, phía bắc Bridgeton, với NJ 47 ở
Vineland City, và
NJ 50 - cung cấp phong trào Bắc-Nam giữa Egg Harbor City và các khu vực bờ biển Cape May County, và nối
liền đường cao tốc với Parkway.

Ngoài việc trên, một mạng lưới các đường quận, thành phố phục vụ địa phương, quận, và nhu cầu đi lại trong khu vực, và
cung cấp truy cập địa phương để dân cư, thương mại, công nghiệp, và giải trí và nghỉ dưỡng khu vực, bao gồm thị trấn
Bayshore Delaware và các khu vực danh lam thắng cảnh. Tổng số đường công cộng dặm trong khu vực SJTPO bởi thẩm
quyền được hiển thị bên dưới.
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Bàn 14 - Đường Công SJTPO Mileage bởi Thẩm quyền
NJDOT
Thẩm quyền
quận
Đại Tây Dương

Thành phố

công viên

Toàn bộ

145

58

371

1.382

9

1.965

Cape May

74

31

201

730

26

1,062

Cumberland

89

0

540

662

0

1.291

Salem

86

9

353

429

5

882

394

98

1.465

3.203

40

5.200

Region SJTPO
Nguồn: NJDOT năm 2014

Các vấn đề và nhu cầu
Mối quan tâm cơ bản của quá trình vận chuyển trong khu vực là để bảo vệ và duy trì các điều kiện an toàn của hệ thống
hiện có, và để xác định và thực hiện các dự án lớn cần thiết để cải thiện sự an toàn, hiệu quả, năng lực, và chức năng khu
vực của hệ thống đó ngoài tình trạng hiện thời của nó.

Bảo trì hệ thống
Ngay cả khi hệ thống đường bộ có chức năng như mong muốn đối với phong trào giao thông với những đường xá và các
cơ sở liên quan (guiderail, biển báo giao thông, và các tín hiệu) vẫn sẽ bị hư hỏng và lỗi thời. Điều này đòi hỏi một quá
trình giám sát liên tục và chương trình bảo trì và một nguồn kinh phí ổn định và đầy đủ để hỗ trợ chương trình này. Các
dự án thuộc phạm vi của một chương trình bảo trì bao gồm tái tạo bề mặt đường và rải lại, tín hiệu retiming giao thông,
thay thế các biển báo giao thông đã bị suy thoái hoặc đã lỗi thời và tín hiệu, và phục hồi chức năng thậm chí cầu và thay
thế. Các chương trình được thành lập để giám sát tình trạng của hệ thống (ví dụ, Nhà nước khác nhau và hệ thống quản lý
MPO), và xác định các dự án và chương trình tài trợ sẽ được thảo luận dưới đây. Sử dụng rộng rãi bởi các nhà quy hoạch
và kỹ sư,

Thiếu hệ thống cải tiến
Do tăng khối lượng giao thông và thay đổi mô hình giao thông và nhu cầu đi lại trong khu vực của công chúng, quy hoạch
giao thông liên quan đến việc đánh giá liên tục của sự đầy đủ, năng lực và an toàn của hệ thống đường riêng của mình.
khối lượng giao thông gần hoặc vượt quá khả năng chịu đựng của một đường có thể dẫn đến sự chậm trễ đi lại, tắc
nghẽn giao thông và điều kiện lái xe nguy hiểm. Khu vực thông qua lưu lượng truy cập ở các thị trấn và các khu vực đô thị
nhỏ có thể tạo ra tình trạng tắc nghẽn trong các khu vực này và cản trở thông qua phong trào giao thông. Ever-xấu đi bão và
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lũ lụt (dẫn đến một phần từ những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu) cùng khu vực ven biển và Bayshore của khu vực có
thể dẫn đến thiệt hại cho và đóng cửa các tuyến đường và cầu. Sửa chữa những vấn đề này có thể liên quan đến việc cải
thiện đường lớn như mở rộng đường, đường và độ cao cầu trên mực nước lũ dự kiến, bổ sung các làn xe du lịch, hay
thậm chí là xây dựng các liên kết đường mới và đường tránh. Tuy nhiên, xã hội, và những hạn chế về môi trường kinh tế
và kinh phí hạn chế để cải thiện đường lớn có thể là một rào cản đối với nhiệm vụ nâng cấp hệ thống đường bộ.
Trong những năm gần đây, một số cải tiến đáng chú ý đã được thực hiện đối với hệ thống đường của khu vực, bao gồm
cả
•

•

•

Việc bổ sung các làn xe đi dọc theo các phần của Nhà nước Parkway Garden (phía bắc của thành phố Atlantic) và
Atlantic City Expressway (phía tây của Parkway) để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn
Cải tạo nâng cấp một phần vào cuối phía nam của Parkway đến một đường cao tốc giới hạn truy cập bằng cách
loại bỏ một vài cửa tại cấp và bổ sung thêm giao Parkway, và xây dựng một đường quai bình mới tắt Route 109 ở
cuối phía nam của Parkway (Cột mốc 0) để tạo điều kiện dòng chảy của giao thông hướng nam Parkway vào Rt.
109 (2016)
Xây dựng các Atlantic City nối từ đường cao tốc ga cuối phía đông huyện bến du thuyền và khu du lịch của thành
phố (2001)

Một ví dụ về các loại cải tiến lớn thảo luận ở trên hiện đang được xem xét và / hoặc đề nghị bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Gia hạn NJ 55 đến Vườn Parkway ở Cape May để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn mùa trên đường địa phương
An toàn và quản lý tắc nghẽn cải tiến trên đường NJ 55/47/347 hành lang
cải thiện sự trao đổi lớn trên NJ 55 tại NJ 47 và Route 552 tại Cumberland County
Hoàn thành nhiều phong trào trao đổi mất tích dọc theo State Parkway vườn ở Cape May County
Độ cao của rất nhiều đường và cầu trên mực nước lũ dự kiến trong Đại Tây Dương và Cape May Counties
kết nối đường thẳng mới giữa đường cao tốc và sân bay Atlantic City ở Đại Tây Dương County (2009 CRDA
Atlantic City Kế hoạch Giao thông vận tải khu vực giới thiệu)

Chương trình SJTPO Giao thông vận tải Nâng cao (TIP), được cập nhật mỗi hai năm, xác định các nguồn kinh phí hỗ trợ
bảo quản hệ thống và nâng cấp hệ thống lớn, các tiêu chí lựa chọn dự án, và các dự án được lựa chọn và được lập trình
để cải thiện. dự án tại địa phương tài trợ, bao gồm trong TIP SJTPO, ưu tiên duy trì các hệ thống hiện việc mở rộng cơ
sở vật chất hệ thống, như chúng ta làm việc để “Khôi phục, bảo tồn và duy trì hệ thống giao thông hiện có,” đó là một
trong những mục tiêu được xác định trong kế hoạch Các vấn đề giao thông này . Ngoài các dự án được xác định trong
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TIP, vẫn còn hơn 660 triệu $ trong các dự án nhu cầu quan trọng, chủ yếu liên quan đến bảo trì, cùng đường và cầu trên
toàn khu vực mà không có nguồn kinh phí được xác định.

Nhu cầu quan trọng của dự án SJTPO Danh sách được biên soạn vào năm 2016 (Xem Phụ lục A.2) hiển thị (hiện
unprogrammed) dự án đường và cầu ưu tiên cao xác định bởi các hạt SJTPO và đô thị. Như có thể thấy trong danh sách
này, con đường tái tạo bề mặt và rải lại cũng như phục hồi chức năng cầu nối và thay thế đại diện cho một phần đáng kể
của các dự án.

Tài nguyên thông tin
Một thành phần quan trọng của quá trình lập kế hoạch vận chuyển, và sẽ tiếp tục là, hệ thống thông tin và nguồn lực mà
hướng dẫn xác định vấn đề và ưu tiên dự án và lựa chọn.
•

•

•

•
•

NJDOT đã, trong những năm qua, tạo ra và tiếp tục duy trì hệ thống quản lý khác nhau liên quan đến tình trạng
vỉa hè đường, tình trạng cầu, an toàn và tắc nghẽn đường.
SJTPO cũng đã phát triển quản lý tắc nghẽn và quản lý tài sản GIS dựa trên hệ thống riêng của mình và, qua các
chương trình kỹ thuật và Tiểu vùng hàng năm liên bang tài trợ của nó, đã hoàn thành nhiều nghiên cứu và kế
hoạch liên quan đến các vấn đề và nhu cầu của hệ thống giao thông trong khu vực.
Như đã nêu ở trên, SJTPO cung cấp nhiều công cụ và hỗ trợ kỹ thuật để giúp các tiểu vùng đánh giá và duy trì hệ
thống của mình và đáp ứng nhu cầu vận chuyển khác của họ. Chúng bao gồm một hệ thống vỉa hè cho tất cả bốn
quận và thành phố Vineland, và một hệ thống quản lý dấu hiệu cho Đại Tây Dương và Cumberland Counties, và
thành phố Vineland (hiện cơ bản dở dang).
SJTPO cũng quản lý một chương trình hướng tới cộng đồng, trong đó có một Ủy ban Tư vấn Công dân và một
bản tin tố tụng trưng cầu ý kiến từ công chúng về các vấn đề giao thông và nhu cầu của khu vực.
cơ quan quận và chính quyền thành phố đã xây dựng kế hoạch vận chuyển riêng của họ, và họ và các cơ quan
khác và chính quyền (ví dụ, Casino Cơ quan Phát triển tái đầu tư) đã đưa vào nghiên cứu, chẳng hạn như Chiến
lược Phát triển Kinh tế và Kế hoạch hành động 2015 Đại Tây Dương County, trong đó xác định các dự án phát
triển chính sẽ cần phải được hỗ trợ bởi sự cải thiện cơ sở hạ tầng, và Kế hoạch Giao thông vận tải Atlantic City
Regional 2009, và 2013 thành phố Millville cải thiện Nghiên cứu Giao thông vận tải, trong đó giới thiệu các dự án
đường bộ và cải thiện cây cầu lớn cụ thể trong đô thị tương ứng.

Những phát hiện và kiến nghị kết quả từ tất cả những nỗ lực này thường dẫn đến các dự án được lập trình trong SJTPO
và Nhà nước TIP. Tất cả những nỗ lực này liên quan đến các mục tiêu Các vấn đề giao thông của “Khôi phục, bảo quản,
và Duy trì hiện tại hệ thống giao thông vận tải.”
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Tóm lược
việc lập kế hoạch vận chuyển trong khu vực là một quá trình liên tục mà phải đưa vào tài khoản các mục tiêu và mục đích
thành lập do Nhà nước và MPO, cũng như những hạn chế xã hội, kinh tế, môi trường và tài chính. Một bypass hoặc mở
rộng đường mới có thể tạo điều kiện cho sự chuyển động của giao thông qua cùng một con đường huyết mạch, mà còn có
thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của một thị trấn phụ thuộc vào giao thông này hoặc có tác động tiêu cực về môi
trường. Hơn nữa, do số lượng hạn chế tài trợ cho các dự án giao thông, sự cần thiết phải duy trì hệ thống đường bộ hiện
có và sửa chữa các mối nguy hiểm đường bộ nghiêm trọng và các vấn đề (bao gồm thiệt hại lũ) thường sẽ được ưu tiên
hơn các loại nâng cấp hệ thống lớn nêu trên. Quy hoạch giao thông phải cân bằng nhu cầu trước mắt với những lợi ích
tích cực chống lại tác động tiêu cực và những hạn chế tài trợ.
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5. AN TOÀN
Tổ chức South Jersey Giao thông vận tải Kế hoạch (SJTPO) có một kỷ lục lâu đời của việc đặt một ưu tiên cao về an
toàn. Nếu người dùng của hệ thống giao thông không đạt được điểm đến của họ một cách an toàn, không có gì vấn đề
khác. SJTPO đã tham gia ủng hộ tiến an toàn trên toàn quốc trong việc áp dụng một tầm nhìn “Hướng tới Zero, Tử vong.”
Chúng ta cần phải tự hỏi vai trò gì chúng tôi chơi trong làm việc hướng tới zero tử vong trên đường bộ của chúng tôi.
Chúng ta phải tự hỏi ai trong gia đình của chúng tôi và bạn bè của chúng ta sẵn sàng để mất trên đường bộ của chúng tôi,
và sau đó nhận ra rằng có thể có nghĩa là chỉ bằng không tử vong là chấp nhận được.
Như vậy, SJTPO được tham gia một cách tiếp cận đa phương diện nhằm xác định nguyên nhân của tai nạn và tử vong và
đang nỗ lực để cải thiện giải quyết an toàn trong một loạt các cách khác nhau. Cuối cùng, SJTPO đang làm việc chặt chẽ
để thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực cũng như để giáo dục mọi người về cách thay đổi nhỏ trong hành vi có thể
làm cho một sự khác biệt rất lớn trong việc tăng sự an toàn trên đường bộ khu vực. SJTPO đang làm việc để tích hợp an
toàn vào các chức năng cốt lõi của quá trình lập kế hoạch vận chuyển.

Kế hoạch chiến lược Highway Safety toàn tiểu bang
Tất cả các quốc gia đều phải xây dựng một kế hoạch an toàn lộ chiến lược (SHSP). Các SHSP cung cấp một khuôn khổ
toàn diện để giảm tử vong cao tốc và thương tích nghiêm trọng trên tất cả các đường công cộng. Nó xác định các nhu cầu
an toàn quan trọng trong Nhà nước và hướng dẫn quyết định đầu tư đối với các chiến lược và biện pháp đối phó với tiềm
năng nhất để cứu mạng sống và ngăn ngừa chấn thương. Nó là một, kéo dài nhiều năm, kế hoạch toàn diện dựa trên dữ
liệu mà thiết lập các mục tiêu trên toàn tiểu bang, mục tiêu, và các khu vực trọng tâm trọng điểm và tích hợp của bốn E an
toàn đường cao tốc - kỹ thuật, giáo dục, thực thi, và các dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS). Các SHSP phép các chương trình và
các đối tác trong nước về an toàn đường cao tốc để làm việc cùng nhau trong một nỗ lực để gắn kết các mục tiêu, nguồn
lực đòn bẩy, và chung quyết các thách thức an toàn của Nhà nước.
New Jersey gần đây đã thông qua một SHSP cập nhật, trong đó thiết lập ưu tiên cho các lĩnh vực trọng tâm trong việc giải
quyết an toàn trên các con đường của New Jersey. nỗ lực SJTPO trong việc giải quyết cơ sở hạ tầng và hành vi nào là phù
hợp với các ưu tiên của Nhà nước trong SHSP và là duy nhất trong cách tiếp cận nhiều mặt của họ. SHSP của New Jersey
có thể được tìm thấy tạiwww.state.nj.us/transportation/about/safety/sshsp.shtm.
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Làm cơ sở hạ tầng của chúng tôi an toàn hơn
SJTPO đã được tham gia vào một số hoạt động nhằm tăng cường Chương trình An toàn địa phương của nó trong những
năm gần đây, tập trung vào cả hai cơ sở hạ tầng và hành vi. Đối với các thành phần cơ sở hạ tầng, công trình đã được xây
dựng một, xử lý dữ liệu-driven trực quan để xác định và dự án bác sĩ thú y để tiến thân. SJTPO đang sử dụng ngân sách
liên bang của Chương trình Cải thiện an toàn đường cao tốc (HSIP) để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng được lựa chọn
thông qua các Chương trình An toàn địa phương. Mục đích của HSIP là để đạt được một sự giảm đáng kể trong trường
hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trên tất cả các đường công cộng. Điều này bao gồm tất cả các con đường, bất kể
quyền sở hữu - bao gồm cả liên bang, tiểu bang, quận hạt và lòng đường đô thị.

Chương trình An toàn Local SJTPO của hướng dẫn dự án HSIP đủ điều kiện trong Đại Tây Dương, Cape May,
Cumberland, và Salem Counties qua, năm bước, tiếp cận chiến lược hướng dữ liệu để cải thiện an toàn đường cao tốc.
Kết quả là tiền an toàn hạn chế đi đến các địa điểm có nhu cầu lớn nhất và biện pháp đối phó mà địa chỉ tốt nhất vấn đề
xác định.

Bước 1 - Vị trí Selection
địa điểm dự án thường phải được chọn theo một trong hai cách: Sử dụng các “điểm nóng” cách tiếp cận, bằng cách chọn
một vị trí từ một trong bốn danh sách các địa điểm “Hot Spot”, hoặc sử dụng một cách tiếp cận mang tính hệ thống. Cách
tiếp cận Hot Spot sử dụng danh sách các địa điểm xếp hạng dựa vào số lượng và mức độ nghiêm trọng của tai nạn trong
ba đến năm năm. Cách tiếp cận mang tính hệ thống được dựa trên sự hiểu biết rằng tất cả các trình điều khiển gặp một
số rủi ro trong suốt mạng lưới đường bộ. Cách tiếp cận này xác định rằng rủi ro và áp dụng chi phí thấp, biện pháp đối
phó đã được chứng minh trên một diện tích lớn để giảm thiểu rủi ro. SJTPO sẽ làm việc để kết hợp những cải tiến an
toàn dựa trên cả hai điểm nóng và cách tiếp cận mang tính hệ thống.

Bước 2 - Xác định vấn đề
Một phân tích chi tiết về lịch sử sụp đổ một trang web chọn của là cần thiết để hiểu được vấn đề và đảm bảo cải tiến thích
hợp được lựa chọn. Nó là không đủ để lựa chọn một vị trí từ danh sách Screening Mạng; xác định một vị trí với một lịch
sử tai nạn đáng kể không trực tiếp chuyển thành một dự án có thể được tài trợ thông qua Chương trình an toàn địa
phương. Tuy nhiên, chẩn đoán chính xác của vấn đề có thể giúp xác định một dự án đủ điều kiện. An toàn giao thông
Kiểm toán (RSAs) có thể có giá trị trong việc xác định vấn đề.

Một kiểm toán an toàn đường bộ (RSA) liên quan đến một nhóm các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau (kỹ sư, nhà
quy hoạch, cảnh sát địa phương, lãnh đạo cộng đồng, vv) đến với nhau và tiến hành một cuộc đánh giá trong thân của một
vị trí để xác định những cải tiến an toàn cần thiết. Sự hiểu biết phát triển thông qua một RSA không chỉ giúp xác định các
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vấn đề và giải pháp tốt nhất, nhưng cũng đảm bảo việc sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn an toàn. SJTPO đã được công
nhận trên toàn quốc cho làm con nuôi đầu của Đường Kiểm toán an toàn để giải quyết an toàn.

Bước 3 - biện pháp đối phó Selection
Việc lựa chọn một biện pháp đối phó thích hợp để giải quyết các vấn đề tại một địa điểm là một bước quan trọng trong
quá trình này. Đối với vị trí được chọn dựa trên kiểm tra mạng, biện pháp đối phó phải giải quyết các loại tai nạn tại địa
điểm cụ thể. Đối với một cách tiếp cận mang tính hệ thống, biện pháp đối phó phải giải quyết các tính năng hình học
đường liên quan đến các loại tai nạn nhắm mục tiêu. SJTPO đặc biệt khuyến khích việc sử dụng các biện pháp đối phó
an toàn đã được kiểm chứng.

Bước 4 - Phân tích lợi ích-chi phí
Các SJTPO sử dụng Hướng dẫn sử dụng an toàn xa lộ (HSM) để đánh giá hiệu quả chi phí của mỗi cải thiện an toàn.
HSM là một công cụ tương đối mới, có thể được sử dụng để xác định số lượng an toàn một cách khách quan, bằng cách
ước tính tai nạn tại một địa điểm và đo lường hiệu quả của một sự cải tiến về an toàn. SJTPO là một adopter đầu của
HSM để đo lường hiệu quả của biện pháp đối phó an toàn được đề xuất. Bắt đầu từ năm 2015, tất cả các dự án an toàn
tại New Jersey có sử dụng kinh phí từ HSIP sẽ sử dụng phân tích HSM mục tiêu này. bước trong quá trình này không áp
dụng cho các ứng dụng hệ thống.
Bước 5 - Uỷ ban Thẩm định kỹ thuật
Bước cuối cùng là xem xét lại bởi một Ủy ban kỹ thuật Rà soát, bao gồm SJTPO, Federal Highway Administration
(FHWA), và Bộ New Jersey Giao thông Vận tải (NJDOT) nhân viên bao gồm cả địa phương Aid, Cục Tài nguyên Môi
trường và Cục Dữ liệu và an toàn. Ngoài việc đánh giá các ứng dụng về chất lượng, Ủy ban đánh giá xem dự án "xẻng sẵn
sàng", và xác định nếu có bất kỳ "sai sót chết người" mà yêu cầu trì hoãn dự án.

Giáo dục an toàn hơn Behavior

Chương trình An toàn Local SJTPO là duy nhất trong tâm kép của nó đối với những cải thiện cơ sở hạ tầng và hành vi.
Trong nhiều năm, SJTPO đã tập trung về hành vi mạnh mẽ, với sự nhấn mạnh về giáo dục an toàn. SJTPO hợp tác với
một số tổ chức về các chương trình giải quyết các khía cạnh khác nhau về an toàn, trình bày chương trình giáo dục cho các
trường học trong khu vực SJTPO. Các chương trình được đặc biệt nhắm vào nhóm tuổi phù hợp.

Các chương trình an toàn được thiết kế để mang lại nhận thức đến nhiều rủi ro trình bày cho người lái xe, hành khách,
người đi xe đạp và người đi bộ trên các con đường khu vực và dạy cách đơn giản để cải thiện an toàn. Đây là một phần
trong cam kết của SJTPO làm việc Hướng tới Zero, Tử vong và đảm bảo rằng tất cả người dùng đường về nhà một cách
an toàn.
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Chương trình dành cho Học sinh Trung học
Chia sẻ Keys
, Chương trình dựa trên dữ liệu dựa trên nghiên cứu này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro tài xế tuổi teen tai nạn bằng
cách tăng sự tham gia của cha mẹ. Chương trình này đảm bảo rằng tất cả các bên hiểu đầy đủ về các rủi ro và trách nhiệm
liên quan đến lái xe và được trang bị những công cụ cần thiết để xây dựng các kỹ năng lái xe an toàn cho cuộc sống. Chủ
đề bao gồm sự hiểu biết bằng lái xe tốt nghiệp của New Jersey (GDL), là một tấm gương tốt cho tài xế tuổi teen của mình,
thực thi có hiệu quả pháp luật GDL, tăng giờ thực hành lái xe, và kiểm soát các phím. Chương trình 60 đến 90 phút được
thiết kế cho phụ huynh và thanh thiếu niên của họ trong thời gian trước khi giấy phép hoặc giấy phép giai đoạn của giấy
phép, thường thứ mười và mười một học sinh lớp.
Tai nạn xe hơi, nó chỉ là Vật lý
chương trình tương tác này kết hợp khoa học, toán học, và vật lý và mối quan hệ của họ để treo vào bài học an toàn. Bằng
cách sử dụng những công cụ này, học sinh có thể xác định như thế nào tai nạn xảy ra và làm thế nào các lực lượng có liên
quan gây ra chấn thương và tử vong. Nó giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách phòng tránh tai nạn và làm thế nào để tự bảo
vệ mình cũng như người cư ngụ của họ. Chương trình 40-90 phút là một ứng dụng thực tế của giáo dục của họ.

Teens và xe tải
Chương trình gồm hai phần này cho phép sinh viên độ tuổi đi học cao để di chuyển bên ngoài lớp học và giáo dục tài xế
trẻ về tầm quan trọng của lái xe an toàn từ các điểm thuận lợi của một tài xế xe tải. Trong khi trong môi trường lớp học,
thanh thiếu niên được dạy về cách nhận thức được những điểm mù, sự cai trị ba giây, và để giữ một khoảng cách an toàn
xung quanh xe tải lớn và xe buýt. Các sinh viên được dạy để tránh tất cả các loại phiền nhiễu, trong đó có nói chuyện với
hành khách, điều chỉnh radio hoặc GPS, ăn, uống, đọc sách, sử dụng một điện thoại di động, với tay lấy một cái gì đó rơi
trên sàn nhà, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà loại bỏ sự chú ý của bạn từ con đường. Trong phần thứ hai của chương
trình, một số trạm được thiết lập bên ngoài của trường để dạy học sinh về những hạn chế và đặc điểm của xe tải lớn và xe
buýt so với xe chở khách và xe máy.
Hầu hết các nơi nguy hiểm trên trái đất
Trên cơ sở hàng ngày, một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với bất kỳ người nào được là trên đường cao tốc.
Chương trình này được thiết kế cho tất cả các lớp của học sinh trung học với sự linh hoạt được thiết kế riêng cho những
hạn chế thời gian (dài kỳ) của trường. Chương trình này bao gồm khả năng thống kê thực tế bị tham gia vào một vụ tai
nạn và đưa ra một bức tranh thực tế của bất cứ ai nguy hiểm tiềm năng phải đối mặt khi một phần của sự pha trộn giao
thông. Thêm vào đó, chương trình bao gồm phân tâm lái xe, uống rượu và lái xe, bảo vệ người cư ngụ, và khi thích hợp
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theo độ tuổi sinh viên, kỹ thuật lái xe an toàn. Bài trình bày này có thể được điều chỉnh để phù hợp với 9, 10, 11, và 12
học sinh lớp cũng như tất cả các trình điều khiển của người lớn.
Chương trình dành cho Tiểu và Trung Học sinh Trường

Bảo vệ người cư ngụ cho Học sinh trung học cơ sở
Chương trình này cung cấp thông tin và lời khuyên cho học sinh trung học về cách thắt đai an toàn đúng cách. Nó cung cấp
một cái nhìn tổng quan của động lực tai nạn và các lực lượng một kinh nghiệm trong một vụ tai nạn xe. Nó tiếp tục nhấn
mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của hành khách trong việc vận chuyển an toàn. Các sinh viên tiếp nhận chương trình
đào tạo trong làm thế nào để điều chỉnh dây an toàn đúng cách cho sự an toàn tối đa và thoải mái. thiết bị bảo vệ người cư
ngụ khác trong xe cũng được thảo luận. Chương trình này chạy khoảng 30 đến 45 phút.

Xe đạp và người đi bộ an toàn
Bài trình bày này có khả năng được thiết kế riêng cho một đối tượng rộng khác nhau, từ tiểu học cho trẻ em trong độ tuổi
trung học cơ sở và có thể phù hợp với một lịch trình học, nói chung là 30-40 phút trong chiều dài. trình bày này chỉ sử
dụng thiết bị an toàn thích hợp, đồng thời nhấn mạnh các quy tắc và luật lệ liên quan đến an toàn xe đạp. Phần an toàn
cho người đi bộ của bài trình bày đề cập đến luật an toàn cho người đi bộ của New Jersey và khuyến khích trẻ em phải
nhận thức được môi trường xung quanh khi trong, xung quanh, hoặc gần đường. Bài trình bày này cũng được sử dụng
cho giáo dục gắn liền với tuyến đường an toàn cho chương trình học.

Thắt lưng trên Bones
Chương trình này được thiết kế cho trẻ em đầu tiểu học trong độ tuổi (từ mẫu giáo đến lớp ba), người đang chuyển từ
một sự kiềm chế đứa trẻ một ghế nâng. Mục tiêu của chương trình là để đảm bảo đứa trẻ được bảo vệ đúng cách trong
một sự kiềm chế người cư ngụ ở phía sau của chiếc xe. Một chỗ ngồi xe-đào tạo và một ghế nâng được sử dụng để nhấn
mạnh và thúc đẩy việc sử dụng đúng đắn của một ghế nâng cho trẻ em các lứa tuổi. Chương trình tiếp tục trao quyền cho
các con để thảo luận về những vấn đề này ở nhà. Bài trình bày phút 30-45 làm cho việc sử dụng một sự kết hợp của trình
diễn trực tiếp và video clip.

Thắt lưng, Bones, và xe buýt
Chương trình này là rất giống với Thắt lưng trên chương trình Bones với các thành phần bổ sung về an toàn xe buýt
trường học, cả trong và ngoài xe buýt. Một chỗ ngồi xe buýt của trường được sử dụng để chứng minh sử dụng hợp lý các
vành đai đùi và nói đến an toàn xe buýt của trường nói chung. Chương trình phút 30-45 là hướng về phía trẻ em ở độ tuổi
tiểu học ở đầu tiên thông qua lớp năm.
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Chương trình dành cho người lớn
Xe-Fit cho Drivers Senior
chương trình AAA / AARP này được thiết kế để cung cấp một kiểm tra nhanh chóng nhưng toàn diện về một trình điều
khiển và làm việc xe của họ với nhau như thế nào. Nó được thiết kế với trình điều khiển cao cấp trong tâm trí vì sự yếu
đuối của họ, mà làm cho họ dễ bị thương nặng trong một vụ tai nạn. Mục đích của việc đánh giá là để đảm bảo người lái
xe được đặt chính xác để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất và kiểm soát của chiếc xe và tài xế nhận được lợi ích tối đa của hệ
thống kiềm chế người cư ngụ xe của họ. Việc đánh giá 15-20 phút được tổ chức tại Trung tâm Citizen Senior khác nhau
trong khu vực.
Hành khách Child Safety (CPS) - Chương trình Car Seat Thanh tra
Các hành khách trẻ em Chương trình An toàn cung cấp giáo dục cho cha mẹ và người chăm sóc về cách cài đặt một hệ
thống kiềm chế con trong xe của họ đúng cách. Cha mẹ có thể có chỗ ngồi của mình kiểm tra và kiểm tra bởi kỹ thuật viên
ghế hành khách trẻ được đào tạo.

CPS - Vận chuyển trẻ em an toàn
chương trình một giờ này được giảng dạy trong một môi trường lớp học bằng cách sử dụng chương trình đào tạo Quản lý
An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) về lựa chọn thích hợp, hướng, vị trí và lắp đặt ghế trẻ em. Cha mẹ và người
chăm sóc được cho lời khuyên và kỹ thuật để đảm bảo hành khách của họ được cưỡi một cách an toàn. Chương trình
này có thể là một nguồn tài nguyên giáo dục cho các tổ chức phụ huynh, các nhóm cộng đồng, các tổ chức dịch vụ xã hội,
và các doanh nghiệp trong khu vực.
CPS - Hành khách Child Đào tạo An toàn Kỹ thuật viên
Chương trình này cung cấp tình trạng trẻ em hành khách an toàn (CPS) Kỹ thuật viên chứng nhận cho các cá nhân hoàn
thành khoá học. CPS Kỹ thuật viên sử dụng kiến thức và chuyên môn của họ tại một loạt các hoạt động dựa vào cộng
đồng như thanh tra kiểm tra an toàn ghế trẻ em và các sự kiện. Chương trình giảng dạy được phát triển bởi Cục QL An
toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) là một huấn luyện 32 giờ toàn diện.
CPS - Hệ thống Restraint trên xe buýt Trường Đào tạo Quốc
Nhiều khu vực trường học được yêu cầu để vận chuyển trẻ em tuổi mầm non và trẻ sơ sinh cho các trường học trong khu
vực của chúng tôi. Chương trình giảng dạy của chương trình này, được cung cấp bởi Cục QL An toàn Giao thông Mỹ
(NHTSA) địa chỉ sử dụng hợp lý và lắp đặt ghế trẻ em trên phương tiện vận tải trường. Khóa học kéo dài trong khoảng 8
giờ và cung cấp lớp học và thực hành huấn luyện trong xe buýt trường. Việc đào tạo được cung cấp cho nhân viên khu
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học chánh như trình điều khiển, hỗ trợ, cơ khí, và các quản trị viên có liên quan đến việc vận chuyển trẻ em tuổi mầm
non và trẻ sơ sinh trên địa bàn huyện.

Cơ hội để mở rộng trên xe đạp và người đi bộ an toàn nâng cao nhận thức

SJTPO nhận ra rằng giáo dục thường xuyên và nhận thức là quan trọng đối với tất cả người dùng của hệ thống giao thông.
SJTPO luôn khám phá các cơ hội để cải thiện an toàn trong khu vực của chúng tôi. Ví dụ về này bao gồm “đường phố
thông minh”Chiến dịch, dẫn đầu bởi North Jersey Kế hoạch Transportation Authority (NJTPA), mà dạy cho người sử
dụng đường bộ để‘kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của họ’, một tham chiếu đến các dấu hiệu đường bộ mang tính sống còn
đến sự an toàn của người đi xe đạp và người đi bộ. Chương trình này được thiết kế riêng cho luật giao thông của New
Jersey và đã được thực hiện thành công ở các thành phố và thị trấn trên khắp miền Bắc và miền Trung New Jersey. Một ví
dụ khác bao gồm một chương trình từ Cơ quan Quản lý An toàn giao thông cao tốc quốc gia (NHTSA), được gọi là “Mọi
người đều là một người đi bộ“, Mà nhấn mạnh rằng tại một số điểm trong chuyến đi của chúng tôi, tất cả mọi người là
một người đi bộ và các liên kết đến các tài nguyên liên bang về an toàn cho người đi bộ. Các chương trình biểu diễn thành
công và cơ hội mà SJTPO có thể tận dụng để mang thông điệp an toàn cho tất cả người dùng, đi xa hơn những người sử
dụng trẻ được đề cập trong chương trình tiếp cận cộng đồng an toàn hiện hành.

Moving Forward an toàn

SJTPO sẽ tiếp tục nỗ lực gần đây để thúc đẩy chương trình an toàn của nó bằng cách làm việc để tích hợp liền mạch hơn
các nỗ lực an toàn cơ sở hạ tầng với an toàn hành vi. Điều này bao gồm sử dụng dữ liệu tai nạn để xác định địa điểm cần
giáo dục an toàn hay tấn công vấn đề an toàn lớn với những cải tiến cơ sở hạ tầng và giáo dục cũng như việc hợp tác với
các nỗ lực thực thi pháp luật. Nỗ lực này là công nhận một thực tế rằng chúng tôi chỉ có thể di chuyển về phía không chết
trên những con đường của chúng tôi bằng cách sử dụng một “tất cả những điều trên” cách tiếp cận. Hướng tới mục tiêu
này, SJTPO sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác nhà nước để sắp xếp các khoản đầu tư an toàn với các ưu tiên được xác
định trong Kế hoạch An toàn xa lộ chiến lược (SHSP) và ở những nơi chúng ta đang nhìn thấy nguy cơ lớn nhất của tai
nạn. Theo New Jersey đã được công nhận như là một “người đi bộ Tập trung Nhà nước” cho tỷ lệ tai nạn cao bất thường
của nó đối với người đi bộ, SJTPO được đặt trọng tâm nhiều hơn vào xe đạp và người đi bộ cơ sở hạ tầng cải tiến thông
qua sự tham gia của nó với các tuyến đường an toàn để học và các chương trình Alternatives Giao thông vận tải cũng như
những nỗ lực khác. Cuối cùng, SJTPO đang làm việc tích cực để thực hiện Chương trình An toàn hiệu quả hơn bằng cách
làm việc với các đối tác nhà nước và khu vực sử dụng thực hành tốt nhất và sắp xếp công việc giữa các đối tác để thúc đẩy
các mục tiêu của lái xe xuống tai nạn và tử vong tại Nam Jersey.
Nói tóm lại, vô số những sáng kiến SJTPO trong việc lập kế hoạch an toàn, phát triển dự án an toàn, và giáo dục an toàn
và lập trình tất cả liên quan đến giao thông vận tải vấn đề mục tiêu “Nâng cao an toàn giao thông.”
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6. XEM XÉT MÔI TRƯỜNG
Bối cảnh môi trường khu vực
Trong quá trình quy hoạch hệ thống giao thông trong khu vực đang diễn ra, xem xét phải được trao cho các tác động tiêu
cực mà các phương tiện giao thông trên hệ thống này có thể có đối với môi trường tự nhiên và con người, và những tác
động môi trường tự nhiên thay đổi có thể có trên hệ thống này (đặc biệt là về cơ sở vật chất như vậy như đường xá, cầu
cống, đường sắt và đường hầm).

Tổ chức Kế hoạch South Jersey Giao thông vận tải (SJTPO) khu vực được làm đầy với vô số tài nguyên môi trường quý,
bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•

Ven biển và đầm lầy nước ngọt
lĩnh vực môi trường sống động vật hoang dã
đất nông nghiệp Thủ
khu vực có rừng
Khu vực Scenic tự nhiên
Wild Rivers và Scenic
khu vực thiên nhiên độc đáo như Pinelands và môi trường ven biển

xem xét cẩn thận các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các tính năng môi trường quan trọng trong khu vực SJTPO là một
phần tất yếu của quá trình lập kế hoạch vận chuyển tầm xa. Tạp chí Luật Diện tích Coastal sở của năm 1973 (CAFRA)
thành lập khu CAFRA, như giới hạn của quy định CAFRA. Một số hoạt động được tiến hành trong vùng CAFRA được
quy định bởi Bộ phận của Quy chế sử dụng đất và phải có giấy phép.24

Bao gồm khoảng 335.000 mẫu Anh trong các bộ phận của Đại Tây Dương, Cape May, và Cumberland Counties, khu vực
Pinelands là một khảm triệu acre rừng, trang trại, và thị trấn nằm trên hàng nghìn tỷ gallon nước. Ngoài cư dân quanh
năm, khu vực này cung cấp nơi ẩn náu cho 135 loài thực vật và động vật quý hiếm. Là một phần quan trọng trong sứ
mệnh của mình để bảo vệ Pinelands, Ủy ban Pinelands có trách nhiệm giám sát sử dụng đất và phát triển trong một phần
đặc biệt của miền nam New Jersey. Họ làm điều này thông qua Kế hoạch Quản lý Pinelands toàn diện, cập nhật lần cuối
24 Để biết thêm thông tin về CAFRA và giấy phép cần thiết, xem www.nj.gov/dep/landuse/coastal/cp_main.html.
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vào năm 2014. 25nhân viên Ủy ban xem xét các ứng dụng công cộng và tư nhân cho phát triển, đánh giá đề xuất bằng cách
sử dụng các tiêu chuẩn khoa học dựa để đảm bảo rằng sức khỏe sinh thái của Pinelands được bảo vệ. đề xuất phát triển
phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn môi trường, chẳng hạn như những người bảo vệ chất lượng nước, đất ngập nước,
và bị đe dọa và các loài bị đe dọa, trong số các tiêu chuẩn khác.

Hình 15, Dưới đây, cho thấy ranh giới của khu vực ven biển thiết bị xét Act (CAFRA) và Pinelands khu bảo tồn thiên
nhiên.
Nhân vật 15 - Tiện nghi Diện tích Coastal xét Act (CAFRA) và Pinelands Khu vực tự nhiên được bảo vệ

Chất lượng không khí phù hợp
tầng trệt ozone là một hợp chất khí hình thành khi nitơ oxit (NOx) và các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) kết hợp với sự
hiện diện của ánh sáng mặt trời. Một phần đáng kể nồng độ ozone trong không khí xuất phát từ nguồn điện thoại di động
như ô tô và xe tải. Bởi vì khu vực SJTPO nằm trong thành phố Philadelphia-Wilmington-Đại Tây Dương, PA-NJ-MD-DE,
nó phụ thuộc vào yêu cầu phù hợp chất lượng không khí, như là bắt buộc bởi Đạo luật không khí sạch liên bang. phù hợp
25 Mới nhất Pinelands toàn diện kế hoạch quản lý có sẵn tại địa chỉ: www.nj.gov/pinelands/cmp/CMP.pdf.
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vận chuyển được thể hiện bằng cách so sánh các dự báo tương lai của khí thải từ xe cộ trên đường với ngân sách phát thải
được thành lập trong Kế hoạch thực hiện Nhà nước (SIP), kế hoạch của Nhà nước nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia
xung quanh chất lượng không khí (NAAQS). “Sự phù hợp” là phù hợp với, hoặc là phù hợp với, SIP. Các vấn đề giao
thông phù hợp với ngân sách thải thành lập năm SIP. Việc xác định phù hợp chi tiết nằm trong Phụ lục B.

Biến đổi khí hậu và nhà kính phát thải khí
Một mối quan tâm về môi trường lớn trong khu vực SJTPO, quốc gia và quốc tế, là sự gia tăng nhiệt độ trung bình do khí
thải các khí nhà kính như carbon dioxide (CO2). Có một sự đồng thuận khoa học rộng lớn khí nhà kính (GHG) do hoạt
động của con người đang ảnh hưởng đến khí hậu của trái đất, và rằng việc tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển sẽ
dẫn đến tác động môi trường toàn cầu, khu vực và địa phương bất lợi rất đáng kể. bằng chứng rõ ràng tồn tại của sự gia
tăng nhiệt độ trung bình trên toàn tiểu bang. Theo một báo cáo năm 2013 có tiêu đề “Nhà nước của khí hậu: New Jersey,”
do Viện Khí hậu học Rutgers, nhiệt độ trung bình trên toàn tiểu bang 56,0°F vào năm 2012 là cao nhất trong 118 năm của
hồ sơ. trung bình này là 2,8°F so với 1981-2010 có ý nghĩa. Chín trong số mười năm dương lịch ấm nhất trong lịch sử đã
xảy ra kể từ năm 1990 và năm năm ấm nhất đã xảy ra từ năm 1998, phù hợp với xu hướng tăng dài hạn là 2,2°F mỗi thế
kỷ. 26Báo cáo tiếp tục hơn nữa cần lưu ý rằng trong 25 năm qua đã được đặc trưng bởi nhiều tháng ấm áp bất thường ở
New Jersey hơn tháng lạnh bất thường. Sự chênh lệch đã được thậm chí nhiều hơn kể từ năm 2000, là tháng ấm áp bất
thường đã đông hơn tháng lạnh bất thường bởi 25-2. 27

tác động dự kiến của biến đổi khí hậu bao gồm nước biển dâng, tăng dâng do bão, và tăng tần suất và mức độ nghiêm
trọng của các cơn bão, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến phương tiện vận tải của khu vực. Như với sự gia tăng nhiệt độ
trung bình, đó cũng là bằng chứng về mực nước biển dâng. Tỷ lệ toàn cầu mực nước biển dâng đã tăng lên trong những
thập kỷ gần đây, với tốc độ trung bình là 1,2 inch mỗi thập kỷ kể từ đầu những năm 1990. Trong khi tỷ lệ nước biển dâng
khác nhau trên toàn cầu, mực nước biển dọc theo bờ biển New Jersey đã tăng nhanh hơn so với tỷ lệ trung bình toàn cầu.
Tại Thành phố Atlantic, nơi hồ sơ mở rộng trở lại năm 1912, mực nước biển đã tăng với tốc độ trung bình là 1,5 inch
mỗi thập kỷ. Tỷ lệ nước biển dâng lớn cùng đồng bằng ven biển của New Jersey vì đất đang lún đồng thời mực nước
đang tăng lên. 28
Trong tháng 10 năm 2012, New Jersey trải qua một trong những sự kiện khí tượng cực đoan nhất từ trước tới nay, Siêu
bão Sandy. Yếu tố phá hoại nhất của Sandy là dâng do bão mạnh mẽ mà được sản xuất bởi các khu vực lớn của gió mạnh

26Rutgers Viện Khí hậu. “Nhà nước của khí hậu: New Jersey.” Năm 2013.http://climatechange.rutgers.edu/resources/state-of-the-climate-new-jersey2013.
27 Ibid.4.
28 Ibid.6.
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và theo dõi về phía tây-tây bắc bất thường của cơn bão. Trong khi các quận New Jersey ở phía bắc của vùng SJTPO trải
qua một tác động lớn hơn từ Sandy so với khu vực SJTPO, phần lớn các khu vực SJTPO vẫn trải qua những tác động
đáng kể. Ví dụ, phần lớn các Boardwalk mang tính biểu tượng ở thành phố Atlantic bị hư hại, và nhiều người dân ở thành
phố Atlantic trải qua lũ lụt ở nhà của họ. Nhà cửa và các doanh nghiệp trong cộng đồng như Fortescue dọc theo vịnh
Delaware cũng trải qua thiệt hại nghiêm trọng. Hầu hết các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu tin rằng cường độ trung
bình của các cơn bão như Sandy có khả năng tăng, về tốc độ tối đa gió và mưa, cũng như tần số. Ngoài ra còn có tin cậy
cao rằng những tác động của các cơn bão trong tương lai có thể sẽ nặng hơn vì mực nước biển dâng.29

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng khí thải xe cộ (chủ yếu từ xe ô tô, xe tải, xe buýt và xe khác trên
đường) là một đóng góp lớn cho mức khí nhà kính trong khí quyển. 2014 SJTPO khu vực phát thải khí nhà kính tồn kho
tiết lộ rằng, trong năm 2010, ngành khí thải lớn nhất trong hàng tồn kho trong khu vực SJTPO là vận tải, chiếm 45,5 phần
trăm lượng khí thải gộp.

Với sự đồng thuận này và sự hiểu biết, quan chức chính phủ và các cơ quan ở cấp quốc gia và nhà nước đã phát triển các
chính sách và kế hoạch để đối phó với vấn đề này. Năm 2007, Thống đốc bang New Jersey đã ký Global Warming đáp
ứng Act (GWRA), trong đó kêu gọi việc giảm phát thải khí nhà kính đến mức năm 1990 vào năm 2020, tiếp theo là giảm
hơn nữa lượng khí thải đến 80 phần trăm dưới mức năm 2006 vào năm 2050. như đã đề cập ở trên, phản ứng ban đầu
của SJTPO là để chuẩn bị một phát thải khí nhà kính tồn kho khu vực để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của sự phát thải
KNK trong khu vực SJTPO.

Tiến độ của New Jersey đến ngày
Theo GWRA, giới hạn 2020 là một số lượng tương đương với tổng số 1990 lượng khí thải (cơ bản), đã được ước tính là
125.600.000 tấn carbon dioxide tương đương (MMTCO2e), và giới hạn 2050 là ít hơn một số lượng 80 phần trăm năm
2006 lượng khí thải. Kể từ khi mức phát thải năm 2006 đã được ước tính là 127,0 MMTCO2e, giới hạn 2050 là 25,4
MMTCO2e. Ở mức độ toàn tiểu bang, khí thải đã được đi xuống, từ 112,7 MMTCO2e vào năm 2010, đến 104.6
MMTCO2e vào năm 2012, giảm 7,2 phần trăm.30Điều này được chuyển vào giảm phát thải bình quân đầu người ở mức
độ toàn bang từ 12,87 mtCO2e (tấn tương đương carbon dioxide) lên 11,7 mtCO2e, giảm 9 phần trăm. Từ năm 2008,
trên toàn tiểu bang phát thải khí nhà kính đã được thống nhất dưới giới hạn năm 2020.
Có nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích sự suy giảm phát thải khí nhà kính trên toàn tiểu bang. Bao gồm các:

29 Ibid.7.
30Michael Aucott, tiến sĩ et al. “2012 Update để toàn tiểu bang phát thải khí nhà kính tồn kho của New Jersey.” Rutgers Viện Khí hậu. Tháng 3 năm
2015.
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•
•

•

Hơn sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên, Mà phát ra ít khí nhà kính trên một đơn vị năng lượng, như trái ngược
với than ở một số nhà máy phát điện.
Nâng cao hiệu quả năng lượngkhuyến khích bởi các chính sách của Nhà nước và theo xu hướng quốc gia lâu đời,
mà đã dẫn đến giảm sử dụng năng lượng và khí thải nhà kính. Bên cạnh đó, cũng có đã có một sự gia tăng tiết
kiệm nhiên liệu xe, như được phản ánh bởi sự gia tăng trong tiêu chuẩn tiêu chuẩn (CAFÉ) Corporate Average
Fuel Efficiency tới 35,5 dặm cho mỗi gallon (mpg) trong năm 2016, tăng hơn 20 phần trăm từ 27,5 mpg vào năm
2000. 31
Một xu hướng sản xuất điện nhiều hơn từ nguồn quang điện, Mà đã dẫn đến ít thế hệ từ các nguồn nhiên liệu
hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính. 32

Trong khi có vẻ như New Jersey đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu năm 2020 lượng khí thải của 125,6
MMTCO2e, để đạt được mục tiêu năm 2050 của 25,4 MMTCO2e, lượng khí thải nhà kính hiện nay phải được giảm
khoảng 75 phần trăm, từ 104,6 MMTCO2e tới 25,4 MMTCO2e. Như vậy, SJTPO cần để thực hiện chiến lược giảm
phát thải khí nhà kính. Đây là những mô tả chi tiết hơn trong phần tiếp theo.

Chiến lược giảm khí thải
Nói chung, có ít nhất hai cách chủ yếu để đối phó với vấn đề khí thải, được họ ôzôn, khí nhà kính, hoặc một số chất gây ô
nhiễm khác - đây là những giảm nhẹ và thích ứng. Trong cựu, mục tiêu là để giảm lượng khí thải trong nhiều cách khác
nhau, bao gồm cả công nghệ mới và sáng tạo (ví dụ, xe điện-powered), giảm dặm xe đi du lịch (VMT), bảo tồn (thúc đẩy
hiệu quả năng lượng), và hấp thụ (ví dụ, thông qua đất trồng cây bảo quản). Mục tiêu của sự thích nghi là để cố gắng giảm
thiểu những tác động tiêu cực của hiện tượng ấm lên toàn cầu (thời tiết khắc nghiệt, nước dâng do bão, vv) trên môi
trường nhân lực thông qua các phương tiện như độ cao của đường và cầu trên mực nước lũ dự đoán, xây dựng, bồi bổ
đập và đê để làm cho họ vững vàng hơn, và lập kế hoạch và tăng cường các tuyến đường di tản bão.

liên quan đến giảm nhẹ với, SJTPO là tham gia vào các dự án và kế hoạch giảm lượng khí thải từ các nguồn điện thoại di
động bằng cách tập trung vào các dự án mà tạo điều kiện cho phong trào hoặc lưu lượng giao thông, như trái ngược với
sự gia tăng công suất, do đó làm giảm thời gian đi lại tổng thể và xe chạy không tải. Là một phần của sự tham gia của mình
trong quá trình cải thiện giao thông, quá trình xem xét phát triển dự án của MPO bao gồm các biện pháp sửa đổi hoặc
không khuyến khích nâng cao năng lực đường đề xuất đó sẽ dẫn đến những tác động chất lượng không khí tiêu cực. quy
định của liên bang và tiểu bang thường yêu cầu bộ đánh giá môi trường hoặc một tác động môi trường toàn diện (EIS),
31Quản lý An toàn Giao thông Quốc lộ quốc gia. “Tháng 12 năm 2014 Tóm tắt các Fuel Economy Hiệu suất”www.nhtsa.gov/fuel-economy.
32Ibid. 6.
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nơi một dự án đề xuất sẽ bao gồm một sự gia tăng đáng kể trong năng lực thực hiện của một cơ sở vận chuyển. Những
phát hiện của các báo cáo này có thể đòi hỏi các chiến lược giảm nhẹ để giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc họ có thể đề
nghị sửa đổi dự án quan trọng. Các kế hoạch và các dự án bao gồm những cải tiến lớn đường và ngã tư, việc xây dựng
những con đường mới và đường tránh, và cải tiến điều khiển giao thông tối đa hóa lưu lượng giao thông. Các MPO cũng
thúc đẩy sự lựa chọn vận chuyển làm giảm lưu lượng giao thông và VMT, bao gồm cả xe buýt và xe lửa hành khách quá
cảnh, vận tải đường sắt (làm giảm lưu lượng xe tải) và cơ sở vật chất xe đạp và người đi bộ.

liên quan đến thích ứng với, SJTPO đã làm việc trong hợp tác với NJDOT và Bắc Jersey Kế hoạch Transportation
Authority (NJTPA) trong việc chuẩn bị một nghiên cứu về tác động biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng trên cơ sở toàn
tiểu bang. Mặc dù hiện nay không được lập trình, SJTPO đang cân nhắc tiến hành một nghiên cứu thích ứng biến đổi khí
hậu và kế hoạch như một nghiên cứu kỹ thuật (UPWP) Unified Chương trình công tác lập kế hoạch trong tương lai. Các
nghiên cứu hiện tại và tương lai như thế này có thể phục vụ các nguồn thông tin quan trọng trong quy hoạch giao thông và
cải tiến quy trình.

Ngoài nỗ lực của SJTPO, nhiều tiểu vùng SJTPO của đang tích cực tham gia vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, thích
ứng, và các sáng kiến liên quan. Cả Đại Tây Dương và Cape May County nhận sau Sandy Kế hoạch tài trợ từ Bộ New
Jersey của Cộng đồng giao. Đây là một cấp hai phần. Phần 1 là sự phát triển của một Báo cáo Kế hoạch Phục hồi chiến
lược, trong đó xác định các lĩnh vực rủi ro và sử dụng đất liên quan đến các giải pháp tiềm năng để giảm thiểu thiệt hại
trong tương lai. Sau khi hoàn tất, các quy hoạch tổng thể quận sẽ được viết lại để bao gồm khả năng phục hồi và các vấn
đề khác như là một phần trong những tiêu chí tài trợ sau Sandy. Cả hai kế hoạch sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.
Hơn nữa, trong năm 2014, Nhà nước Văn phòng Jersey mới của quản lý khẩn cấp (OEM) đã công bố kế hoạch giảm nhẹ
mối nguy của nó (HMP), mà đi vào chi tiết hơn về các thảm họa thiên nhiên và con người gây ra đối mặt với New Jersey,
dựa trên khoa học và nghiên cứu hiện nay. NJDOT là một phần của đội bóng đã giúp để phát triển kế hoạch này. Kế
hoạch giảm nhẹ Hazard Nhà nước vạch ra các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro từ các mối nguy hiểm, và phục vụ như
là cơ sở cho việc ưu tiên tài trợ dự án trong tương lai. 33 Nói tóm lại, SJTPO và tiểu vùng của nó, cùng với Nhà nước, sẽ
tiếp tục thúc đẩy và ban hành các chiến lược giảm thiểu và thích ứng để đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính trên
toàn tiểu bang.

33 Bang New Jersey 2014 Kế hoạch giảm nhẹ Hazard. www.ready.nj.gov/programs/mitigation_plan2014.html.
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7. CÁC KỊCH BẢN
Với những thách thức của dự báo một tương lai với nhiều ẩn số và nhiều bất ổn, nhiều MPOs cũng như các tổ chức công
cộng và tư nhân khác đang sử dụng kế hoạch kịch bản như một cách để hình dung những gì tương lai có thể trông giống
như dưới một tập hợp các điều kiện. Nó là một công cụ hữu ích trong việc chuẩn bị bất kỳ loại hình quy hoạch và xây
dựng mục tiêu cho tương lai.
kế hoạch kịch bản có thể được chính thức định nghĩa là một:Quá trình hình dung:
•
•
•

tương lai gì điều kiện hoặc là sự kiện có thể xảy ra,
Có gì hậu quả hay tác động của chúng sẽ như thế nào, và
Làm thế nào để đáp ứng, hoặc lợi ích từ họ. 34

Tổ chức South Jersey Giao thông vận tải Kế hoạch (SJTPO) đang sử dụng kế hoạch kịch bản để xác định những tác động
của đầu tư giao thông nhất định sẽ về việc thực hiện hệ thống, đưa ra các xu hướng hiện tại và tương lai nhân khẩu học
của chúng tôi và dự báo. Này “nháy mắt” trong tương lai được thiết kế để cung cấp cho người ra quyết định cũng như
công chúng là một ý tưởng tốt hơn về cách đầu tư hiện nay của chúng tôi được làm ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống và
làm thế nào một vài kịch bản “thay thế” có thể tác động hệ thống.

Nhân khẩu học

phát triển lâu dài dần dần được dự kiến trong khu vực SJTPO. Như đã thấy trongHình 16và bảng 15 và bảng 16, Ở các
trang sau, dân quanh năm được dự báo sẽ tăng khoảng 7 phần trăm vào năm 2040 cho khoảng 636.800 cư dân, trong khi
việc làm quanh năm được dự báo sẽ tăng khoảng 4,5 phần trăm vào năm 2040 lên khoảng 344.700 việc làm. Cả hai xu
hướng nhân khẩu học có nghĩa là sẽ có một sự gia tăng tương ứng trong nhu cầu đi lại. Trong mùa hè, với sự gia tăng du
khách và việc làm theo mùa, khu vực toàn dân gần gấp ba, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục thông qua năm 2040. 35

34 www.businessdictionary.com/definition/scenario-planning.html. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2016.
35Rõ ràng, dòng theo mùa được tập trung trong các lĩnh vực Shore của Đại Tây Dương và Cape May quận. Để biết thêm chi tiết về các dự báo nhân
khẩu học cũng như phương pháp luận liên quan, xem Phụ lục B.
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Nhân vật 16 - SJTPO Khu vực: Dự kiến dân số và tăng trưởng việc làm, 2015-2040
1,200,000
1,000,000
Year Round Population

800,000

Year Round Employment

600,000

Summer Weekday Residents

400,000

Summer Weekend Residents

200,000
0

2015
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Bàn 15 - SJTPO Dự kiến tăng trưởng dân số, 2015-2040 (nghìn)
2015

2020

2025

2030

2035

2040

Đại Tây Dương

276,0

286,4

296,7

305,6

312,7

318,2

Cape May

94,7

92,2

89,5

86,6

83,2

79,5

Cumberland

158,6

162,6

166,4

169,9

173,1

176,2

Salem

64,8

65,2

65,3

64,9

64,1

62,9

Toàn bộ

594,1

606,4

617,9

627,0

633,1

636,8
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Bàn 16 - SJTPO Dự kiến Tổng số việc làm tăng trưởng, 2015-2040 (nghìn)
2015

2020

2025

2030

2035

2040

Đại Tây Dương

165,0

162,1

159,9

162,7

166,3

170,8

Cape May

63,5

63.6

64,2

65,3

66,8

68,9

Cumberland

73,0

72,6

72,9

74.2

76,5

80.0

Salem

28,0

26,7

25.8

25,2

24,9

25,1

Toàn bộ

329,5

324,9

322,8

327,3

334,6

344,7

Nguồn: Dự đoán nhân khẩu học SJTPO. CGR, RLS. Năm 2016.

Nam Jersey Travel Nhu cầu Model (SJTDM) là một công cụ phân tích phần mềm được sử dụng bởi SJTPO để ước tính
khối lượng giao thông trên tất cả các con đường chính trong khu vực. cải tiến liên tục đang được thực hiện cho các
SJTDM với mục tiêu phù hợp mô hình càng sát càng tốt với điều kiện du lịch thực tế. Chạy mô hình trong Cube Giao
thông vận tải Modeling Suite với nhiều tùy chỉnh để thích ứng với mô hình cho khu vực SJTPO. Mô hình này gần đây đã
được hiệu chỉnh để kết quả của cuộc khảo sát du lịch South Jersey gia năm 2014 và để đếm giao thông gần đây được tiến
hành bởi NJDOT để đảm bảo rằng khối lượng giao thông theo mô hình kết hợp chặt chẽ khối lượng giao thông thực tế.

Phát triển kịch bản

Đối với vấn đề giao thông vận tải, các SJTDM đã được sử dụng để mô hình du lịch cho cả một năm cơ sở (năm 2015),
nhằm phản ánh điều kiện hiện nay du lịch, và một năm sau (2040), nhằm dự đoán đi lại cho các kế hoạch dài hạn, được
đưa ra cụ thể về nhân khẩu học và các đầu vào mạng lưới giao thông. Điều này thiết lập cụ thể của đầu vào và giả định
khác được nhập vào mô hình du lịch trong khu vực, dẫn đến một tập hợp cụ thể của đầu ra. Toàn bộ dây chuyền được
gọi là một kịch bản. Mô hình cơ sở năm sử dụng dân số và việc làm dữ liệu trong khu vực hiện nay, cũng như mạng lưới
đường bộ hiện hành. Mô hình này có thể dự đoán khối lượng giao thông hàng giờ trên tất cả các đường phố chính, và
kịch bản năm cơ sở đã được hiệu chỉnh so với số lượng giao thông gần đây được cung cấp bởi NJDOT và các cơ quan
khác. dự báo tương lai năm dân số, lao động,
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Đối với vấn đề giao thông vận tải, chúng tôi chạy một kịch bản năm cơ sở, và ba kịch bản năm trong tương lai. Chúng
được liệt kê dưới đây và được miêu tả trongHình 17, phía dưới.
Nhân vật 17 - Kịch bản SJTDM

Kịch bản SJTDM
2015Base Năm

2040Business
như thông
thường *

2040Critical nhu
cầu *

2040Bridge
đóng cửa *

• Đại diện cho điều kiện hiện nay
• Dựa trên 2015 ước tính dân số và việc làm, cũng như mạng lưới đường bộ hiện tại

• Đại diện cho điều kiện tương lai
• Dựa trên dự báo dân số và việc làm trong khu vực, cũng như một mạng lưới đường bộ bao
gồm tất cả các dự án trong khu vực có ý nghĩa đường xây dựng đã được phê duyệt trong
2016-2025 Chương trình cải thiện giao thông vận tải (TIP), cũng như những dự án không
liên bang tài trợ bao gồm trong phù hợp chất lượng không khí phân tích.
• Lưu ý rằng trong khi bảo quản hệ thống và các dự án bảo trì tạo nên một phần lớn của TIP,
chỉ những dự án làm thay đổi dung lượng mạng được mô hình hóa.
• Đại diện cho điều kiện tương lai tiềm năng với tăng tài trợ cho các dự án giao thông "nhu
cầu cấp bách" xác định bởi tiểu vùng
• nhân khẩu học trong khu vực như kinh doanh như thông thường
• Bao gồm các dự án tất cả các khu vực quan trọng trong 2016-2025 TIP cũng như nhu cầu
quan trọng mà có thể được mô hình hóa
• Cùng nhân khẩu học là "Kinh doanh như bình thường"
• Mô phỏng việc đóng cửa ba cây cầu quan trọng + đến các đảo rào cản:
o JFK Bridge, EHT để Longport, Atlantic County
o Roosevelt Boulevard vào Ocean City, Cape May County
o Ổ Cầu Dương, Lower Township vào Wildwood, Cape May County

* Để biết thêm chi tiết về các dự án cụ thể bao gồm trong kinh doanh như thông thường, 2040 Critical nhu cầu Kịch bản và các tình
huống Cầu Đóng cửa, xem phụ lục A.2.
+ Lưu ý: Các cầu cụ thể đã được chọn vì họ đang ở trên liên kết quan trọng đối với các hòn đảo rào cản và dựa trên tham khảo ý kiến
với các quận. Khác “cầu đóng cửa” cũng có thể được mô hình hóa.
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Một biện pháp phổ biến của hiệu suất đường là Mức dịch vụ, trong đó đặc trưng tắc nghẽn đường và sự chậm trễ với
một lớp lá thư, từ A đến F. Mức độ Dịch vụ A chỉ ra hầu như không có tắc nghẽn hoặc chậm trễ, trong khi Mức dịch vụ
F cho biết nghẽn rất cao và sự chậm trễ . Các SJTDM thể được sử dụng để ước tính mức độ dịch vụ của các con đường
riêng cho cả hai cơ sở- và năm tương lai-. Các ước lượng mô hình mức độ dịch vụ sử dụng đường cao tốc Dung tích
Manual (HCM) phương pháp, mà gán mức độ dịch vụ dựa trên lưu lượng giao thông và các loại đường. Trong khi mô
hình có thể được thiết lập để dự đoán du lịch trong thời gian nhất định trong ngày, chúng tôi sử dụng các PM Đỉnh Thời
gian (định nghĩa là 15:00-19:00 trong SJTDM) trong phân tích này, vì đó thường là một phần của ngày hôm đó thấy lưu
lượng giao thông cao nhất.
Nhân vật 18 - Xe-Giờ Đã du lịch (VHT) Thay đổi, 2015-2040
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Nguồn: SJTDM

Hình 18, Trên, mô tả sự tăng trưởng dự kiến trong xe-giờ đi từ hiện tại thông qua năm 2040. Khi Critical Nhu cầu kịch
bản cho biết thêm các con đường mới như phần mở rộng Route 55, kịch bản này dự kiến sẽ có mức tăng trưởng hơn
nữa trong xe-giờ điHình 19, Ở trang sau, mô tả mức độ dịch vụ trên cơ sở năm 2015 và 2040 Kịch bản kinh doanh-nhưbình thường cho Thủ tướng Đỉnh Period. Từ năm 2010 đến năm 2040, hơn VMT được phân loại như D, E, và F, điều
này cho thấy một sự suy giảm chung trong hoạt động. Các kết quả này cho thấy rõ ràng rằng “kinh doanh-như-bình
thường” sẽ chỉ dẫn đến một xấu đi của hiệu suất hệ thống. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, như rất nhiều các dự án trong
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cả TIP cũng như các nhu cầu quan trọng là các dự án bảo trì mà không thể được mô hình hóa, có khả năng lợi ích của họ
không được phản ánh trong các tình huống.
Nhân vật 19 - Xe du lịch đến Miles (VMT) bởi Mức dịch vụ, PM Đỉnh Thời gian
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Nguồn: SJTDM

Tiểu vùng (Dự án cấp) Phân tích
Mặc dù cải thiện ít được nhìn thấy ở mức độ hệ thống trên mỗi kịch bản, khi chúng ta nhìn vào các dự án cụ thể, chúng ta
có thể thấy một số cải tiến như xa như giảm thiểu ùn tắc và Mức độ Dịch vụ (LOS). Điều này đã được thực hiện cho các
dự án nâng cao năng lực lớn trong kịch bản nhu cầu quan trọng. LOS, một biện pháp phổ biến của hoạt động đường bộ,
đặc điểm tắc nghẽn đường và sự chậm trễ với một lớp lá thư, từ A đến F. Mức độ Dịch vụ A chỉ ra hầu như không có
tắc nghẽn hoặc chậm trễ, trong khi LOS F cho biết nghẽn rất cao và sự chậm trễ. Các SJTDM thể được sử dụng để ước
tính LOS cho hệ thống giao thông SJTPO toàn bộ cũng như đường bộ cá nhân cho cả cơ sở- và những năm sau này. Từ
năm 2015 đến năm 2040, hơn VMT được phân loại như D, E, và F, điều này cho thấy một sự suy giảm chung trong hoạt
động.
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Route 55 mở rộng
Đối với dự án đầu tiên, chúng tôi đã xem xét việc gia hạn Route 55, một nhu cầu quan trọng xác định bởi Cape May
County. Dự án này mở rộng Route 55 từ ga cuối phía nam hiện nay tại ngã ba với Route 47, và mở rộng thành một trao
đổi mới ở nước Parkway làm vườn trong Dennis Township gần Route 83 và Sea Isle Boulevard.
Hình 20, Dưới đây, cho thấy sự liên kết tương đối của dự án này, như mã hóa trong SJTDM.
Nhân vật 20 - Route 55 mở rộng, Bản đồ

Như có thể thấy từ bảng 17, Ở trang sau, dường như sự cải thiện này đã thực sự thu hút lưu lượng bổ sung, và lấy giao
thông tắt Route 47 SB, phía bắc-nam chính đường cao tốc hiện tại để các Shore trong hành lang đó. Nó cũng mất rất
nhiều giao thông tắt Route 83 (hướng đông và hướng tây), đường cao tốc đông-tây lớn vào Sea Isle City. Từ một quan
điểm quản lý tắc nghẽn, dự báo mô hình cho thấy dự án này sẽ có tác động tích cực. Lưu ý rằng khối lượng hướng Bắc
xuất hiện cao hơn nhiều so với khối lượng hướng nam do này là một khoảng thời gian các ngày trong tuần PM điển hình,
khi khách truy cập được trở về nhà từ bờ. Trong giai đoạn AM, giao thông đi về hướng Nam là lớn hơn.
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Theo mô hình, các Route 55 Bypass SB chắc chắn sẽ thu hút lưu lượng bổ sung. Nó cũng cho biết thêm một số lượng truy
cập vào SW Blvd. SE, mặc dù kể từ khi nó được chỉ chở 81 xe mỗi giờ cao điểm PM trước đây, điều này có lẽ sẽ không
quá tải hệ thống. Sự cải thiện này cũng dường như để giảm bớt một số lưu lượng từ Delsea Drive. Tuy nhiên, nó cũng
dẫn đến tăng lưu lượng trên Lincoln Avenue SB, và Sharp đường SB. Như vậy, mô hình đang hiển thị kết quả khác nhau
để cải thiện đặc biệt này.
Bàn 17 - Route 55 mở rộng, trước và sau khi phân tích
đường bộ

Sau

Trước

Route 47 SB, ngay phía nam của 55 trạm hiện tại

Âm
lượng
1,123

D

Âm
lượng
1.037

Route 47 NB, ngay phía nam của 55 trạm hiện tại

1,805

E

1.382

D

Route 55 mở rộng SB, ngay phía nam của trạm hiện tại

1.601

Một

Route 55 mở rộng NB, ngay phía nam của trạm hiện tại

4026

B

LOS

LOS
D

Route 83 WB, gần Mỹ-9

2.282

C

452

B

Route 83 EB, gần Mỹ-9

1.136

B

458

B

Route 55 mở rộng EB, gần trao đổi với GSP

1.601

Một

Route 55 mở rộng WB, gần trao đổi với GSP

4,027

B

Route 47 SB, tại Trung Township (ngay phía nam của Rt 83)

488

B

505

C

Route 47 NB, tại Trung Township (ngay phía nam của Rt 83)

1.572

E

1.484

E

Nguồn: SJTDM

Các dự án Millville
Tập thứ hai của dự án, chúng tôi đã xem xét là một loạt các cải tiến trong Millville rằng đã từ thành phố Millville Nghiên
cứu Cải thiện giao thông vận tải. 36 Họ gồm có:
•
•
•

Một Route 55 bypass mà gắn vào Sharp Street (Hình 21 MB Study)
mở rộng Wade Boulevard
SW Boulevard mở rộng

36 Michael Baker, Jr., Inc. “Thành phố của Báo cáo Millville Giao thông vận tải Cải thiện Nghiên cứu-cuối cùng.” May 2013.
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Một sơ đồ của những cải tiến này được mô tả trong Hình 21, Ở trang sau. Theo mô hình, các Route 55 Bypass SB chắc
chắn sẽ thu hút lưu lượng bổ sung. Nó cũng cho biết thêm một số lượng truy cập vào SW Blvd. SE, mặc dù kể từ khi nó
được chỉ chở 81 xe mỗi giờ cao điểm PM trước đây, điều này có lẽ sẽ không quá tải hệ thống. Sự cải thiện này cũng
dường như để giảm bớt một số lưu lượng từ Delsea Drive. Tuy nhiên, nó cũng dẫn đến tăng lưu lượng trên Lincoln
Avenue SB, và Sharp đường SB. Như vậy, mô hình đang hiển thị kết quả khác nhau để cải thiện đặc biệt này.
Nhân vật 21 - Cải tiến Millville, Bản đồ

Nguồn: Michael Baker, Jr., Inc. Millville Giao thông vận tải nghiên cứu cải thiện. Tháng năm 2013.
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Bàn 18 - Cải tiến Millville, trước và sau khi phân tích
đường bộ
Delsea Dr SB
Sharp St SB
SW Blvd SB
Lincoln Ave SB

Sau

Trước
Âm
lượng
2.465
1.000
81

B

Âm
lượng
1.705

E

1.348

F

783

D

LOS

Một

LOS
B

1.499

E

1.881

E

Route 55 Bypass SB

-

-

708

D

SW Blvd mở rộng SB

-

-

837

D

Wade Blvd mở rộng WB

-

-

477

C

Nguồn: SJTDM

Đóng cửa cầu
Cuối cùng, như rất nhiều các dự án nhu cầu cấp bách được xác định bởi tiểu vùng đã phục hồi chức năng và / hoặc cầu
các dự án tái thiết cầu, chúng tôi mô hình tác động vào hệ thống nếu họ đã được đưa ra khỏi dịch vụ. Lưu ý rằng, vào thời
điểm này, không có kế hoạch đóng cửa bất kỳ những cầu. Một Before and After Phân tích được tiến hành cho mỗi người
trong các đóng cửa cầu giả, và kết quả của từng được mô tả trongbảng 19, bảng 20và bảng 21, Trên các trang sau.
(1) JFK Bridge, EHT để Longport
Đối với cầu JFK, giao thông mà thông thường sẽ sử dụng cây cầu được chuyển hướng đến cầu song song phục vụ phong
trào đi cùng: Cầu Margate Boulevard (hướng đông và hướng tây), Route 40 Bridge (hướng đông và hướng tây), và cầu
Atlantic City Expressway (hướng Đông và hướng Tây). Đây được mô tả trongbảng 19, Ở trang sau. Từ kết quả mô hình,
đóng cửa của Cầu JFK có vẻ như nó sẽ có tác động tiêu cực đáng kể vào hệ thống, dẫn đến lưu lượng truy cập bằng các
cây cầu và một cấp thấp hơn của dịch vụ.
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Nhân vật 22 - JFK Bridge, Bản đồ
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Bàn 19 - JFK Bridge, trước và sau khi phân tích
đường bộ
JFK Cầu EB, Egg Harbor để Longport

Sau

Trước
Âm
lượng
1.785

LOS
F

Âm
lượng

LOS
đóng

JFK Cầu WB, Egg Harbor để Longport

1.389

E

Margate Blvd Cầu EB

1,088

E

1.350

E

981

E

1.130

E

Route 40 Cầu EB

5347

D

5713

E

Route 40 Cầu WB

5451

D

5989

E

Atlantic City Expressway Cầu EB

9034

C

9259

C

Atlantic City Expressway Cầu WB

6041

B

6072

B

Margate Blvd Cầu WB

đóng

Nguồn: SJTDM

(2) Roosevelt Boulevard Cầu vào Ocean City
Việc đóng cửa cầu thứ hai mà đã được mô phỏng là Boulevard Cầu Roosevelt vào Ocean City, kết quả trong số đó được
mô tả trong bảng 20, Ở trang sau. Đây mang nhiều lưu lượng hơn gần 22 phần trăm so với Cầu JFK. Tương tự như các
cầu JFK, mô hình dự đoán một dòng giao thông từ cầu Roosevelt Boulevard song song đường bộ phục vụ phong trào
tương tự. Chúng bao gồm các đại lộ Bay Bridge (hướng Bắc và hướng Nam), cũng như Route 52 Causeway (hướng đông
và hướng tây). Kết quả là LOS cũng sẽ nghèo hơn trên Quốc Lộ 52 đi hướng tây.
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Nhân vật 23 - Boulevard Cầu Roosevelt, Bản đồ

Bàn 20 - Boulevard Cầu Roosevelt, trước và sau khi phân tích
đường bộ
Roosevelt Blvd Cầu EB

Sau

Trước
Âm
lượng
2172

LOS
E

Âm
lượng

LOS
đóng

đóng

2,776

F

Bay Ave Cầu NB

494

C

596

C

Bay Ave Cầu SB

363

B

559

C

Route 52 Causeway EB

3.368

C

3339

B

Route 52 Causeway WB

5840

E

6623

E

Roosevelt Blvd Cầu WB

Nguồn: SJTDM
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(3) Ocean Drive Cầu vào Wildwood Crest (Cape May County)
Việc đóng cửa cầu thứ ba, Cầu Ocean Drive vào Wildwood Crest, (ánh xạ trong Hình 24, Dưới đây), hiện không có một
số lượng lớn lưu lượng sử dụng nó, đặc biệt là so với Roosevelt và JFK Bridges. Như đã thấy trongbảng 21, Trên trang
tiếp theo, giống như hai đóng cửa cầu khác, điều này sẽ chuyển hướng lưu lượng truy cập vào các con đường song song
truy cập vào hòn đảo rào cản; cụ thể là, Route 47 Bridge (hướng đông và hướng tây), cũng như Route 147 Cầu (hướng
Đông và hướng Tây). Không giống như hai cây cầu khác, tuy nhiên, điều này dường như không gây ra như thấp hơn đáng
kể Mức dịch vụ, cho thấy rằng cả hai đường bộ (Route 47 và Route 147, tương ứng), vẫn chưa hết công suất và có lẽ có
thể xử lý lưu lượng truy cập. Bên cạnh những tác động đến cơ sở hạ tầng vật lý, đóng cửa các cây cầu này có thể có tác
động kinh tế đáng kể cho một khu vực đã được gặp một số thách thức kinh tế.
Nhân vật 24 - Ổ Cầu Dương, Bản đồ
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Bàn 21 - Ổ Cầu Dương, trước và sau khi phân tích
đường bộ
Ocean Drive Cầu EB

Sau

Trước
Âm
lượng
311

LOS
B

Âm lượng
đóng

đóng

LOS

290

B

Route Cầu 47 vào Wildwood EB

2,433

B

2.515

B

Route Cầu 47 vào Wildwood WB

4,432

C

4.300

C

Route Cầu 147 vào Wildwood EB

1.397

Một

1.378

Một

Route Cầu 147 vào Wildwood WB

2.812

B

2.695

B

Ocean Drive Cầu WB

Nguồn: SJTDM

Từ cả hai phía cầu và quan điểm từ phía cung, rõ ràng là như khu vực SJTPO tiếp tục phát triển trong vòng 25 năm tiếp
theo (mặc dù với tốc độ khá chậm), trì hoãn việc đi lại và tắc nghẽn có thể được dự kiến sẽ tăng dần, và vận chuyển cải
tiến mạng không được dự kiến để bù đắp đầy đủ sự tăng trưởng 9,5 phần trăm trong VMT dự kiến bằng năm 2040.
Hơn nữa, bằng chứng là sự gia tăng liên tục tham gia giao thông theo mùa, đặc biệt là các lĩnh vực Shore ở Đại Tây
Dương và Cape May Counties, điều quan trọng là những cây cầu nối liền đất liền ra các đảo rào cản ngoài khơi bờ biển
Đại Tây Dương County và Cape May County vẫn trong tình trạng tốt, từ cả một an toàn công cộng cũng như quan điểm
kinh tế. Ngoài chức năng kinh tế của họ, nhiều trong số những cầu phục vụ tuyến đường di tản là quan trọng,
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8. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Giới thiệu
yêu cầu quy hoạch giao thông liên bang khẳng định rằng kế hoạch tài chính về tài chính hạn chế là một yếu tố cần thiết
của kế hoạch vận chuyển trong khu vực cho các tổ chức quy hoạch đô thị (MPOs). Tuy nhiên, kế hoạch MPO có thể bao
gồm, cho mục đích minh họa, dự án bổ sung, ngoài doanh thu được xác định kế hoạch tài chính nếu nguồn lực bổ sung là
để trở nên có sẵn. Trong khi kế hoạch được về tài chính hạn chế, các dự án này chỉ đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất do
hạn chế về kinh phí. Nhu cầu vận chuyển khu vực đi vượt xa những dự án được liệt kê trong Kế hoạch này.

Do hạn chế về nguồn vốn nghiêm trọng và dự kiến doanh thu mà dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn so với lạm
phát trong tương lai gần, đại đa số các quỹ SJTPO được sử dụng để bảo trì và cải tiến để duy trì cơ sở hạ tầng hiện tại
của chúng tôi. Ngay cả với trọng tâm hiện nay về bảo quản hệ thống, vẫn còn một số nhu cầu cấp bách không được đáp
ứng, trong đó tổng số triệu $ 660 USD.
Thu, chi trình bày trong Kế hoạch này được dựa trên các giả định hợp lý về sự sẵn có của nguồn tài trợ, dựa trên thông tin
tốt nhất có sẵn tại thời điểm áp dụng của Kế hoạch này.

Chương trình cải thiện giao thông (TIP)

Tài trợ để cải thiện giao thông ở khu vực SJTPO là dành riêng thông qua năm tài chính 2025. Các ngân sách thực tế của
quỹ liên bang và tiểu bang cho các dự án trong phạm vi MPO là một sản phẩm của sự phát triển của một TIP khu vực,
chương trình Nhà nước Giao thông vận tải Nâng cao (STIP), và hàng năm Chương trình vốn. Từ năm này sang năm khác,
có thể có sự thay đổi đáng kể trong số tiền của quỹ thực sự lập trình trong vòng một MPO như nhu cầu và tiến độ thực
hiện dự án cụ thể ra lệnh. biến động này chủ yếu là kết quả của các dự án dọc theo hệ thống nhà nước trong khu vực
MPO như trái ngược với các dự án tài trợ tại địa phương.

TIP SJTPO bao gồm danh sách của nhà nước và các dự án liên bang tài trợ trên hệ thống bang và địa phương, các dự án
giao thông công cộng, và các chương trình vận chuyển trên toàn tiểu bang dự kiến thực hiện trong vòng mười năm tài
chính tiếp theo (2016 đến năm 2025). TIP cung cấp cho khoảng $ 1.1 trong năm đô la chi tiêu cho đầu tư giao thông vận
tải ở miền nam New Jersey cho giai đoạn này và nó bao gồm một mô tả chi tiết và kế hoạch tài trợ cho từng dự án và
chương trình. Con số này không bao gồm các chương trình trên toàn tiểu bang, mà SJTPO nhận được một phần kinh phí
được phân bổ cho toàn bộ tiểu bang. Các FY 2016-2025 TIP bị hạn chế để hiện tài trợ sẵn. Các FY 2016-2025 TIP đã
được phát triển trong một số tháng bởi NJDOT, NJ Transit, và SJTPO. Để phát triển TIP, dự án được kiểm tra tính khả
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thi của tiến để thực hiện, trong đó có một thẩm định phạm vi và chi phí. Các dự án vượt qua kiểm tra ban đầu này được
đặt trong hồ bơi dự án để đánh giá thêm và xem xét.

Kể từ khi TIP được về tài chính hạn chế, nhiều dự án đề xuất và cần thiết không thể được bao gồm trong TIP. các
chuyên gia giao thông ở khu vực SJTPO bốn-quận đã xác định được nhu cầu trái phù Critical, như đã trình bày trong Phụ
lục A.2. Danh sách này bao gồm rất nhiều nhu cầu cấp bách với tổng chi phí 660 triệu $ mà đi vượt ra ngoài tài trợ dự
đoán từ nay đến năm 2040. Điều này phản ánh nhu cầu cấp bách hiện nay, dẫn đến những thách thức trong tương lai như
khu vực tiếp tục phát triển và nhu cầu vận chuyển tăng. tài trợ không đủ nghĩa những nhu cầu chưa được đáp ứng quan
trọng sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là lứa tuổi hệ thống giao thông hiện có của khu vực.
Tiếp tục tài trợ của liên bang và tiểu bang được yêu cầu để hỗ trợ chương trình đầu tư ngắn hạn của SJTPO. Mặc dù
mức kinh phí đầy đủ được đưa ra để hỗ trợ đầu tư ngắn hạn của kế hoạch này, các nghiên cứu kế hoạch đang diễn ra sẽ
xác định thêm các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn cần thiết trong khu vực. Phân bổ kinh phí sẽ là một sản phẩm của
một quá trình lập kế hoạch trong đó bao gồm phân tích nhu cầu, ưu tiên, lựa chọn dự án, và quá trình đàm phán TIP. Về
tài chính hạn chế cập nhật Kế hoạch và lời khuyên đảm bảo rằng các khoản đầu tư có tính khả thi về mặt kinh tế cho khu
vực.

Sự cần thiết phải duy trì hệ thống đường cao tốc hiện trong tình trạng sửa chữa tốt là một nhiệm vụ to lớn và hết sức quan
trọng cho khu vực SJTPO. Quy mô của nhu cầu bảo dưỡng hiện đã đòi hỏi tập trung phần lớn các nguồn lực và nỗ lực
vào việc sửa chữa cần thiết vào hệ thống. Trong đó, nhiều cây cầu trên khắp khu vực là một trong hai cấu trúc thiếu hoặc
chức năng lỗi thời. tồn đọng này của dự án cầu phải được giải quyết một cách hệ thống để mang lại tất cả các cầu vào tình
trạng sửa chữa tốt. Trì hoãn bảo dưỡng dẫn đến tăng chi phí bảo trì dài hạn và chu kỳ sống hữu ích rút ngắn. Vùng
SJTPO sẽ đòi hỏi mức bổ sung kinh phí để duy trì cơ sở hạ tầng giao thông hiện có và quan trọng hơn để bắt đầu giải
quyết các nhu cầu cấp bách.
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Nhân vật 25 - Quỹ Được SJTPO, NJDOT, NJ Transit, & Liên Hợp, FY 2004 - 2015, ($ triệu)
250
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Nguồn: FY 2004-2025 TIPs SJTPO.

Nguồn kinh phí liên bang cho SJTPO
Các nguồn kinh phí liên bang lớn cho các dự án giao thông ở khu vực SJTPO được mô tả trong bảng 22 và bảng 23(Ở các
trang sau) theo ủy quyền thông qua MAP-21 và hành động nhanh chóng. Có thêm nguồn tài trợ là tốt, bao gồm tùy tiện và
trình diễn các quỹ, được trao tặng trên cơ sở cạnh tranh với các dự án đáp ứng Federal Highway Administration hoặc các
tiêu chuẩn liên bang quản lý Transit.
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Bàn 22 - Nguồn kinh phí liên bang - Chương lộ
Sử dụng đủ điều kiện

Quỹ Formula
Tắc nghẽn Air Nâng cao chất lượng
chương trình (CMAQ) giảm thiểu và

•
•
•
•
•

Các dự án ưu tiên cao Chương trình (dự
án thuỷ điện)

•

Chương trình Hiệu suất cao tốc quốc gia
(NHPP)

•
•

Rail- lộ Crossing

•

sự an toàn

•
•

Surface Transportation Program Block
Grant (S-TBG), trước đây là Chương
trình Surface Giao thông vận tải (STP)

•
•
•
•
•

Chương trình Alternatives Giao thông
vận tải (TAP)

•

•
Chương trình Xây dựng thiết bị đầu
cuối Phà và (FPB)
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•

cải tiến xe đạp và người đi bộ không giải trí
đầu tư Transit, bao gồm mua lại xe quá cảnh
dự án cải thiện lưu lượng giao thông, bao gồm cả làn HOV
retrofits động cơ diesel và các dự án nhiên liệu thay thế
Các dự án chuyển nhu cầu đi lại đến giờ không cao điểm

dự án ưu tiên cao theo quy định tại SAFETEA-LU. (Lưu ý: MAP -21
không chứa earmarks HPP mới và HPP đã được bãi bỏ)
Xây dựng, tái thiết, phục hồi phục hồi chức năng, bảo quản và vận
hành cải tiến về NHS
Xây dựng, thay thế, phục hồi chức năng và bảo vệ cây cầu trên NHS

Loại bỏ những nguy hiểm ở công cộng và tư nhân đường sắt / đường
cao tốc qua
tai nạn tỷ lệ đường và dự án giảm mức độ nghiêm trọng
Bikeway / đi bộ đường hoặc đường mòn dự án an toàn

Xây dựng đường cao tốc, cầu cống và đường hầm
hệ thống giao thông cải tiến hoạt động
các dự án vốn Transit
những con đường mòn giải trí và các dự án cho người đi bộ và xe đạp
cải thiện cơ sở hạ tầng an toàn đường cao tốc và quá cảnh

Xây dựng, lập kế hoạch và thiết kế trong và ngoài người đi bộ và xe
đạp đường mòn phương tiện đường bộ và cơ sở hạ tầng cung cấp các
tuyến đường an toàn cho phi tài xế
Chuyển đổi của tuyến đường sắt bị bỏ rơi để đi bộ và xe đạp đường
mòn
Xây dựng tàu phà, bến và các cơ sở bảo trì
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Sử dụng đủ điều kiện

Quỹ Formula
Kế hoạch Nhà nước & Nghiên cứu
(SPR)

•
•

•
•
•
•

•
Nguồn: FHWA. FTA.

Kỹ thuật và kinh tế khảo sát và điều tra
Quy hoạch các chương trình đường cao tốc trong tương lai và hệ
thống giao thông công cộng của địa phương và quy hoạch các nguồn tài
chính của các chương trình và hệ thống như vậy
Phát triển và thực hiện hệ thống quản lý
Các nghiên cứu về kinh tế, an toàn và thuận tiện cho vận chuyển bề
mặt
hệ thống và quy định và thuế
Nghiên cứu và phát triển cần thiết liên quan đến việc quy hoạch, thiết
kế, xây dựng và bảo trì đường cao tốc, giao thông công cộng và hệ
thống vận chuyển liên hợp
Nghiên cứu và đào tạo về tiêu chuẩn kỹ thuật và vật liệu xây dựng cho
hệ thống giao thông
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Bàn 23 - Nguồn kinh phí liên bang - Chương Transit
Sử dụng đủ điều kiện

Quỹ Formula
Nhà nước tài trợ sửa chữa tốt (5337)

•

Tài trợ để hỗ trợ cơ quan chức năng của chính phủ bang và địa
phương trong việc duy trì hệ thống giao thông công cộng trong tình
trạng tốt

Chương trình đô thị hoá Diện tích công
thức (5307)

•

Phân tích thay thế (5339)

•

đầu tư vốn trong xe buýt và các hoạt động xe buýt liên quan và trong
mới và hệ thống guideway cố định hiện có

Người cao niên và tàn tật (5310)

•

Transit nông thôn và Intercity (5311)

•
•

Chương trình Cứu trợ Công Giao thông
vận tải khẩn cấp (5324)

Nguồn: FHWA. FTA.
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•

Hỗ trợ trong việc đánh giá tài chính của tất cả các lựa chọn thay thế
phương thức và đa phương thức cho nhu cầu vận chuyển được xác
định trong một hành lang du lịch được xác định một cách rộng rãi

Vốn và hoạt động hỗ trợ cho dịch vụ vận tải để cải thiện sự nhanh
nhẹn cho người cao niên và người khuyết tật

Mua xe buýt và thiết bị liên quan và hoạt động hỗ trợ cho các dịch vụ
xe buýt trong khu vực phi đô thị hóa
Quảng bá dịch vụ quá cảnh phối hợp và kết nối với các dịch vụ xe
buýt và đường sắt NJ Transit nông thôn

chi phí vận hành đủ điều kiện liên quan đến các dịch vụ sơ tán, hoạt
động cứu hộ, dịch vụ giao thông công cộng tạm thời, và tái lập hoặc
mở rộng dịch vụ tuyến đường giao thông công cộng để đáp ứng với
tình trạng khẩn cấp (ví dụ, một thảm họa tự nhiên, chẳng hạn như
một cơn bão hoặc lũ lụt, ảnh hưởng đến một khu vực rộng)
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bảng 24, Dưới đây, bao gồm một phân tích chi tiết bằng cách tài trợ loại cho năm tài chính 2016 cho cả nguồn lực Transit
NJDOT và NJ. Bảng dưới đây trình bày tổng nguồn lực của cơ quan so với các quỹ phân phối cho các khu vực SJPTO,
thể hiện cho năm tài chính hiện tại (FY 2016). Dự toán thu thể hiện trong bảng này là kết quả của sự hợp tác sâu rộng
giữa các NJDOT, NJ Transit, và MPOs của New Jersey.
Bàn24 - Tài trợ Nguồn ($ triệu), NJDOT, NJ Transit, & SJTPO, FY 2016
Kinh phí Thể loại
FHWA: CMAQ
FHWA: Ferry
FHWA: Ưu tiên cao
FHWA: NHPP
FHWA: Quỹ khác

NJDOT

SJTPO

$ 51,0

$ 2.1

$ 2.0

-

$ 42.1

-

$ 524,3

$ 41.9

$ 1.0

-

Kinh phí Thể loại
FHWA: CMAQ

NJ Transit

SJTPO

$ 50.0

-

FHWA: STP-DVRPC

$ 8.0

-

FHWA: STP-NJTPA

$ 70,5

-

$ 7,5

$ 7,5

$ 82,5

-

$ 1.0

-

$ 281,3

$ 16,1

FHWA: STP-SJTPO
FHWA: STP-Toàn Tiểu
Bang

FHWA: Đường Sắt-Hwy
Crossing
FHWA: An toàn

$ 4.0

$ 2.0

FHWA: TAP

$ 54.1

$ 2.0

FTA: Mục 5307

FHWA: SPR / PL

$ 30,9

$ 0.9

FTA: Mục 5307-TE

$ 2.7

$ 0.0

FHWA: STP-DVRPC

$ 11.9

-

FTA: Mục 5310

$ 7.2

$ 0,5

FHWA: STP-NJTPA

$ 14,4

-

FTA: Mục 5311

$ 4.2

$ 0.3

$ 2,6

$ 2.9

FTA: Mục 5324

$ 871,4

-

$ 38,1

$ 4.0

FTA: Mục 5337

$ 157,0

$ 2.0

$ 15.5

$ 0,5

FTA: Mục 5339/5307

$ 15.0

$ 1.1

$ 3.9

$ 0.4

Casino Doanh thu

$ 18.8

$ 1.3

$ 1,345.1

-

Quỹ trận đấu

$ 12,3

$ 0.9

$ 743,5

$ 31.1

Metro Bắc

$ 0.7

-

Điều hành

$ 5.9

$ 0.3

Nhà nước: TTF

$ 503,5

$ 13,6

Totals Transit NJ

$ 2,099.5

$ 43,6

FHWA: STP-SJTPO
FHWA: STP-Toàn Tiểu
Bang
FHWA: TAP
FTA: SPR / PL
Quỹ khác
Nhà nước: TTF

Totals NJDOT

$ 2,884.4

$ 88.0

Tổng quỹ SJTPO qua NJDOT & NJ Transit $ 131,5
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Nguồn: FY 2016-2025 Toàn Tiểu Bang Mẹo, Bàn tài chính 2, 4 và 9.

Nhìn vào TIPs toàn tiểu bang, trong vòng 12 năm trở lại đây (FY 2004-2015), khu vực SJTPO đã nhận được 5,4 phần
trăm của các quỹ có sẵn từ NJDOT và NJ Transit (không bao gồm các chương trình trên toàn tiểu bang), như mô tả
trongHình 26, phía dưới. Khi chỉ nhìn vào các quỹ NJDOT phân phối, SJTPO nhận 7,6 phần trăm của các quỹ trong
khoảng thời gian tương tự. SJTPO nhận 2,8 phần trăm tổng số quỹ Transit NJ phân phối trong cùng khoảng thời gian 12
năm.
Nhân vật 26 - Phân phối NJDOT và Quỹ Transit NJ để MPOs, FY 2004 - 2015
SJTPO
Region
5.4%

North
Jersey
(NJTPA)
79.1%

Philly
Suburbs
(DVRPC)
15.5%

Nguồn: FY 2004-2025 Toàn Tiểu Bang Mẹo, Bàn Tài chính.

State Highway và Transit Tài trợ
Ngoài kinh phí liên bang mô tả ở trên, tiểu bang New Jersey cung cấp tài trợ thông qua Quỹ New Jersey Giao thông vận tải
Trust (TTF), được tạo ra vào năm 1984 để cung cấp một nguồn ổn định tài trợ cho các dự án cải thiện giao thông. Công
cuộc đổi mới gần đây nhất xảy ra vào tháng 6 năm 2011 cho năm tài chính 2012-2016. Như mô tả trongbảng 24, Ở trang
trước, trong năm tài chính 2016, nhà nước dự kiến sẽ nhận được khoảng 1247000000 $ (tỷ $ 743,5 qua NJDOT,
503.500.000.000 $ qua NJ Transit), trong đó SJTPO dự kiến sẽ nhận được 44,7 triệu $ ($ 31,3 triệu qua NJDOT, $ 13,6
triệu qua NJ Transit). Doanh thu cho TTF đến từ thuế nhiên liệu động cơ, phân bổ từ Quỹ chung, liên kết, xe tải hạng
nặng, lệ phí dầu diesel, và đóng góp của các cơ quan chức năng đường thu phí.
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Dự toán thu TTF giả sử không có tăng trưởng cho đến năm tài chính 2017, khi TTF hiện đang lên kế hoạch để chạy ra
ngoài. Phù hợp với hiện tại FY 2016-2025 TIP của Nhà nước, vấn đề giao thông vận tải làm giả một dòng kinh phí Quỹ
ủy thác giao thông vận tải của hơn 477.800.000 $ qua FY năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng trong lịch sử phân bổ chương trình vốn đã kết thúc 6 phần trăm từ khi khởi đầu của TTF trong năm
tài chính 1985 đến năm tài chính 2012. Tuy nhiên, Nhà nước như một toàn thể đã được chi tiêu nhiều hơn nó hiện thu
thập doanh thu. Bên cạnh đó, Nhà nước vẫn chưa xác định được nguồn tài trợ dài hạn cần thiết để đáp ứng nhu cầu
trong tương lai dự kiến của Quỹ Trust. Do đó, SJTPO thận trọng giả định rằng doanh thu TTF sẽ tăng với tốc độ chậm
hơn so với lạm phát, cho đến khi năm tài chính 2040.

Như đã đề cập trước đó, phần lớn ngân sách sẽ được nhắm mục tiêu hướng tới các khoản đầu tư mà giữ gìn và duy trì
phương tiện vận tải hiện có khu vực của chúng tôi. Phần lớn các hệ thống giao thông tương lai của khu vực này đã được
tại chỗ và phải được duy trì và bảo quản để nó có thể tiếp tục phục vụ cả nhu cầu hiện tại và tương lai.

Đầu tư trọn gói - Future Năm xây dựng Kịch bản (Kinh doanh như thông thường)

Đối với vấn đề giao thông vận tải, hai kịch bản được giả định dựa trên những thay đổi trong mạng lưới giao thông mà là
một chức năng trực tiếp của apportionments kinh phí và nhân khẩu học dự kiến. Những kịch bản sẽ được thảo luận chi
tiết hơn trong Chương 7 - Tương lai Kịch bản Giao thông vận tải. Kịch bản thứ nhất là một đường cơ sở hoặc “Doanh
nghiệp-As-bình thường” Kịch bản, trong đó vốn được giả định tăng với tốc độ chậm hơn so với lạm phát trong suốt thời
gian của vấn đề giao thông vận tải. Gói đầu tư cho kịch bản này bao gồm tất cả các dự án của liên bang và tiểu bang hiện
tài trợ thông qua năm tài chính 2016-2025 TIP, cũng như các dự án TIP tương lai thông qua chân trời này. Tuy nhiên,
kịch bản kinh doanh-As-thông thường giả định rằng tất cả các dự án sẽ là đường bộ và bảo quản cây cầu không có mở
rộng. Danh sách đầy đủ của các dự án này, cũng như một bản đồ có thể được tìm thấy trong Phụ lục A.

TIP SJTPO bao gồm hai loại dự án: Chì Nhà nước và nhà lãnh đạo địa phương. dự án đường cao tốc, trên hệ thống nhà
nước, thường bắt đầu như cần câu lệnh xác định rõ vấn đề cụ thể, nhu cầu, hoặc cơ hội. Cần báo cáo đến từ nhiều
nguồn khác nhau, bao gồm các quan chức bầu, quận và các cơ quan quy hoạch địa phương, nhân viên NJDOT, người sử
dụng của hệ thống Nhà nước giao thông, nghiên cứu SJTPO tài trợ, chiến lược đầu tư Capital NJDOT của, chiến lược
hành lang phát triển thông qua quá trình lên kế hoạch, và vấn đề giao thông vận tải. Vì chỉ có một vài trong số nhiều câu
nhận cần, có thể được nâng cao để phát triển dự án, họ được đánh giá bởi cả SJTPO và NJDOT. 37
37SJTPO FY 2016-2025 TIP, p. 4.
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Hầu hết các dự án và các chương trình được phân thành 12 loại. Hình 27, Ở trang sau, mô tả tỷ lệ vốn mà rơi vào từng
loại nguồn vốn trong năm tài chính 2016-2025 TIP. Trong số khoảng $ 1.1 tài trợ lập trình trong khu vực SJTPO, 84.4
phần trăm quỹ hoặc 922.900.000 $ đi về phía hệ thống bảo quản công trình (cầu bảo tồn, bảo quản Đường bộ, và NJ
Transit Hệ thống bảo quản 38). Việc này khiến ít hơn 6 phần trăm cho các hoạt động khác NJ Transit (Hệ thống quản lý, hệ
thống mở rộng, Nghiên cứu và Phát triển, và an), 4.0 phần trăm cho các dự án an toàn, 2,2 phần trăm cho chất lượng của
dự án Life, chẳng hạn như CMAQ và các dự án TAP tài trợ, và ít hơn 3.2 phần trăm cho tất cả các dự án khác. Điều quan
trọng cần lưu ý là không có tiền được phân bổ cho việc mở rộng hệ thống đường bộ.
Nhân vật 27 - Dự án Mix ($ triệu), FY 2016-2025
NJ Transit System
Expansion
0.73%

NJ Transit System
Management
4.99%

Bridge
Preservation
3.09%

NJ Transit Study &
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0.27%
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48.24%

NJ Transit Security
0.17%
Safety
4.05%

Preservation
84.42%

Quality of Life
2.21%
Local Aid
1.79%
Congestion Relief
1.00%
Capital Program Delivery
0.37%

Nguồn: FY 2016-2025 TIP.

38 Trong năm tài chính 2016-2025 TIP, hệ thống bảo quản là một loại dự án NJ Transit.
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Giả định chi phí dự kiến
dự toán chi phí cho các dự án Nhà nước sử dụng các kỹ thuật ước lượng lạm phát nhúng trong tRNS • cổng,39một bộ các
module phần mềm hỗ trợ các chương trình xây dựng NJDOT và được sử dụng bởi NJDOT, tư vấn, và các nhà thầu.
TRNS • cổng được phát triển bởi Hiệp hội Mỹ của State Highway và quan chức giao thông vận tải (AASHTO) và được
sử dụng bởi hơn 40 tiểu bang. Phần mềm quản lý chương trình xây dựng từ dự toán chi phí thông qua để kiến nghị, giá
thầu, giải thưởng, và xây dựng và quản lý vật liệu. chiếm tRNS • cổng cho tỷ lệ dự đoán lạm phát mỗi năm cho đến khi
công việc bắt đầu vào công việc; nếu con số đó không được biết, mặc định chương trình dựa trên dữ liệu lịch sử được sử
dụng.
Ngoài phương pháp của Nhà nước ước tính, tRNS • cổng, các chuyên gia giao thông tại Quận hoặc cấp thành phố chuẩn
bị dự toán dựa trên giá thầu của dự án gần đây trên hệ thống địa phương. Kết quả là chi phí của dự án trong TIP được
hiển thị như Năm giá trị chi tiêu.
Đối với mục đích chiếu chi phí dự án tương lai trong khu vực, ngoài các dự án với TIP, SJTPO là giả định rằng chi phí dự
án sẽ tăng với tỷ lệ lạm phát hàng năm là 4 phần trăm.40. Giả định này là phù hợp với hướng dẫn nhận được bởi FHWA
trong sự vắng mặt của Nhà nước và / hoặc dữ liệu địa phương.

Giả định tài trợ dự kiến
Hình 28, Ở trang sau, hiển thị các xu hướng lịch sử của quỹ phân phối cho các MPOs từ FY 2004 đến năm tài chính 2015.
Những con số đại diện cho đô la, thể hiện trong hàng triệu, phân phối cho ba MPOs cho cả nguồn lực Transit NJDOT và
NJ. tài trợ chương trình ở Mỹ bị loại ra khỏi những giá trị này. Tốc độ tăng trưởng lịch sử là 2,91 phần trăm mỗi năm
trong khoảng thời gian 12 năm.
FAST-Đạo luật đã được ký thành luật vào ngày 05 Tháng 12 2015, trong đó bao gồm sự gia tăng tài trợ trong suốt chiều
dài của pháp luật liên bang. Năm đầu tiên (FY 2015-2016) của Đạo luật NHANH, kinh phí tăng 6,8 phần trăm. Tiếp theo
là tăng nhỏ trong vốn theo NHANH-Act, trong đó có 2,7 phần trăm trong năm tài chính 2017, 2,0 phần trăm trong năm tài
chính 2018, 2,5 phần trăm trong năm tài chính 2019 và 2,4 phần trăm trong năm tài chính 2020.

39 Để biết thêm thông tin về chương trình này, xem: www.state.nj.us/transportation/business/trnsport/estimation.shtm.
40 Điều này phù hợp với hướng dẫn liên bang: Kế hoạch tài chính và tài chính Hạn chế cho kế hoạch vận tải và các chương trình Hỏi & Đáp.
www.fhwa.dot.gov/planning/guidfinconstr_qa.cfm.
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Tỷ lệ lịch sử của 2,91 phần trăm mỗi năm được sử dụng như tốc độ tăng trưởng nguồn vốn dự kiến cho năm Act hậu
FAST (FY 2021-2040) của Kế hoạch. hướng dẫn của liên bang cho phép việc sử dụng các apportionments lịch sử bao gồm
tốc độ tăng trưởng ước tính dựa trên phép trước. 41

Nhân vật 28 - Lịch sử phân phối của Quỹ để MPOs, NJDOT, và NJ Transit Liên Hợp, FY 2004- 2015 (tài trợ
chương trình Toàn Tiểu Bang bị loại trừ)
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Mất dự đoán của CMAQ Tài trợ
Trong khi khu vực SJTPO hiện đang trong nonattainment cho các tiêu chuẩn ôzôn 8 giờ, như là một “khu vực
nonattainment biên,” SJTPO dự kiến đạt tiêu chuẩn ôzôn hiện nay là 75 ppb (0,075 ppm) trong năm 2016. Trong năm
2015, EPA ban hành một nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn ôzôn 8 giờ 70 ppb.

41“Khi năm trời cho kế hoạch vận tải đô thị ... kéo dài quá thời hạn cho phép hiện hành đối với các quỹ chương trình của liên bang, 'có sẵn' quỹ có
thể bao gồm một ngoại suy dựa trên phép tính lịch sử của quỹ liên bang được phân phối bởi công thức” và “tốc độ tăng trưởng ước tính trên cơ sở
uỷ quyền trước có thể được sử dụng để ước tính tốc độ tăng trưởng hàng năm tương lai của phép liên bang. “Ngoài ra,‘kinh phí liên bang phản ánh
trong TIP và STIP (và hỗ trợ kế hoạch tài chính) cho các dự án ... có thể dựa trên mức độ ủy quyền cho mỗi năm, mặc dù hạn chế quyền nghĩa vụ có
thể được sử dụng cho một cách tiếp cận thận trọng hơn.’Mỹ DOT , Federal Highway Administration, Kế hoạch tài chính và chế độ kế toán cho kế
hoạch vận tải và các chương trình Hỏi & Đáp, truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2016.www.fhwa.dot.gov/planning/guidfincontr_qa.cfm.
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Giả sử một năm thành tựu của năm 2020 đối với tiêu chuẩn mới này, và một kế hoạch bảo trì 10 năm sau đó, nó là rất có
thể xảy ra rằng khu vực SJTPO sẽ đạt được “thành tựu” tình trạng của 70 ppb tiêu chuẩn vào năm 2030. Kết quả là,
SJTPO là giả một sự mất mát tài trợ CMAQ địa phương, hiện nay là $ 1,9 triệu mỗi năm, bắt đầu từ năm tài chính năm
2030. Ngoài ra, nếu chúng ta giả định rằng MPOs nhận được 50 phần trăm phân bổ hàng năm dự kiến NJDOT của $ 26
triệu, tương đương với $ 13 triệu, và SJTPO nhận 5,4 phần trăm $ 13 triệu, khoảng $ 700.000, sau đó khu vực SJTP hợp
lý có thể mong đợi một thiệt hại hoàn toàn của các quỹ CMAQ xấp xỉ 2,6 triệu $ trong tài trợ CMAQ bắt đầu từ năm tài
chính năm 2030.
Kinh phí dự kiến SJTPO cho năm tài chính 2016- 2040 của vấn đề giao thông được xây dựng như sau:
FY 2015

Toàn Tiểu Bang FY 2014 -2023 TIP tài chính Table (Bảng 9) giá trị cho năm
tài chính 2015 của NJ Transit và các quỹ NJDOT.

FY 2016-2020

Con số 2015 đã được điều chỉnh cho sự gia tăng Luật trăm NHANH để ước
tính giá trị cho 2016 -2020 (FY 2016: 6,8 phần trăm, FY 2017: 2,7 phần trăm,
FY 2018: 2,0 phần trăm, FY 2019: 2,5 phần trăm, và FY 2020: 2,4 phần trăm

FY 2021-2029

Những năm 2021-2029 đã được điều chỉnh bởi tốc độ tăng trưởng. Tốc độ
tăng trưởng này được dựa trên sự thay đổi lịch sử (2004-2015 FY) các khoản
tài trợ có sẵn cho MPOs ở New Jersey. Điều này không bao gồm kinh phí trên
toàn tiểu bang bao gồm trong lời khuyên. Tốc độ tăng trưởng trong quá khứ

FY 2030-2040

Như đã nêu dưới đây, người ta cho rằng nguồn vốn CMAQ sẽ không có sẵn
cho SJTPO cho những năm FY 2030-2040. Do đó, không có kinh phí CMAQ
được bao gồm trong tổng số của những năm này. Sau khi trừ đi CMAQ, kinh
phí tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 2021-2019 của 2,91 phần trăm.
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Hình 29, Dưới đây, các dự án tài trợ với khu vực SJTPO cho các giả định được mô tả trên các trang trước.
Nhân vật 29 - Dự kiến kinh phí SJTPO sẵn ($ triệu), FY 2016-2040
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Nguồn: SJTPO.

Các phân tích được thực hiện trong phần này cho Kịch bản kinh doanh-As-thông thường không tính đến bất kỳ sự gia
tăng nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu quan trọng xác định bởi các bên liên quan ở địa phương SJTPO vùng. Các
Critical Nhu cầu kịch bản, thảo luận chi tiết hơn trong Chương 7 - Các kịch bản, xác định nhu cầu các dự án quan trọng,
tác động giao thông trong những nhu cầu chưa được đáp ứng, phản ứng tiềm năng, và chi phí dự án ước tính.

Các vấn đề lớn Đối mặt Giao thông vận tải ở Nam Jersey

NJDOT tiến hành quá trình lập ngân sách vận chuyển phối hợp với ba MPOs của nhà nước để phát triển mỗi TIP MPO,
những STIP, và Chương trình Capital hàng năm. TIP cho SJTPO liệt kê các dự án, kế hoạch và các chương trình dự kiến
thực hiện trong vòng 10 năm tài chính tiếp theo. Trong hơn 30 năm, Quỹ ủy thác giao thông vận tải của New Jersey đã
cung cấp một nguồn ổn định kinh phí; Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của nó là không rõ. Rõ ràng, kinh phí bổ sung là rất
quan trọng để đạt được mục đích và mục tiêu của khu vực, như chi phí để giải quyết nhu cầu bảo dưỡng và để thích ứng
với nhu cầu đi lại hiện có cũng như bất kỳ nhu cầu trong tương lai gây ra bởi sự tăng trưởng trong khu vực dự kiến sẽ là
đáng kể.
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Chương này được trình bày chi tiết các điều kiện tài chính hình thành trong bối cảnh vấn đề giao thông vận tải, cả về đầu
tư giao thông trong khu vực trong những năm gần đây cũng như đầu tư giao thông trong tương lai có khả năng. Tuy nhiên,
ba vấn đề cuối cùng là trình bày những rào cản lớn đối với việc thúc đẩy giao thông trong khu vực và tất cả họ đều liên
quan đến việc phân phối các nguồn lực tài chính và quĩ quan trọng của cơ sở hạ tầng trong khu vực SJTPO.

Issue # 1: cổ phiếu của khu vực đô la vận tải nhà nước là thấp hơn chia sẻ của dân nhà nước
MPOs nhận tiền vận chuyển từ nhiều nguồn tài trợ, như mô tả trước đó trong chương này, tuy nhiên sự phân bố của các
quỹ, trong khi phức tạp, là rất quan trọng để công bằng đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng hệ thống trên toàn bang.
SJTPO có một lịch sử lâu dài nhận tiền vận chuyển ít hơn là thích hợp cho phần sở hữu của khu vực dân cư nhà nước.
Các yếu tố khác cũng có thể được thảo luận, chẳng hạn như do tính chất nông thôn của vùng SJTPO, khoảng cách
chuyến đi là trên trung bình dài hơn ở các vùng khác của nhà nước. Một yếu tố khác có thể bao gồm, như thu nhập hộ gia
đình trong khu vực thấp hơn so với mức trung bình của nhà nước và tỷ lệ nghèo cao hơn, các cộng đồng trong khu vực
SJTPO là ít có khả năng tăng doanh thu thuế địa phương để giải quyết nhu cầu công trái phù động chưa nhu cầu thường
lớn hơn trong cộng đồng nghèo.

Đây là tất cả các yếu tố quan trọng, nhưng rõ ràng, lập luận đơn giản nhất để hiển thị các khu vực SJTPO nhận như thế
nào ít nhiều tài trợ, đang trong nhìn vào dân quanh năm trong khu vực. Trong năm tài chính 2004 đến năm 2015, cộng
đồng trong khu vực SJTPO chỉ nhận được 5,4 phần trăm của các quỹ giao thông quốc gia, mặc dù đại diện cho 6,6 phần
trăm dân số (xemHình 30, Ở trang sau). Sự khác biệt giữa 5,4 phần trăm và 6,6 phần trăm có thể không xuất hiện đáng kể
ở cái nhìn đầu tiên, nhưng điều này đại diện cho hơn 391 triệu $ trong đầu tư giao thông bị mất trong khu vực kể từ năm
2004. Những nguồn kinh phí cuối cùng đi qua hai cơ quan khác nhau, Cục New Jersey Giao thông Vận tải (NJDOT ) và
NJ Transit. quỹ NJDOT nói chung phản ánh dân số của khu vực; Tuy nhiên, NJ Transit đầu tư 2,8 phần trăm của các
nguồn lực trong khu vực của chúng tôi. Mặc dù các quỹ này là riêng biệt, các tác động của hai đang quan hệ chặt chẽ với
nhau. Khi hệ thống giao thông được tư thiếu, hệ thống đường bộ phải chịu một gánh nặng nặng hơn, như đường bộ
người dùng không có một thay thế cho lái xe.
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Nhân vật 30 - FY 2004-2015 Kinh phí (trái) so với dân số (Phải), bởi MPO Region

$
North
Jersey
(NJTPA)
79.1%

SJTPO
Region
5.4%

Philly
Suburbs
(DVRPC)
15.5%

SJTPO
Region
6.6%

North
Jersey
(NJTPA)
75.3%

Philly
Suburbs
(DVRPC)
18.1%

Kết quả của sự mất cân bằng này là hệ thống giao thông tổng thể trong khu vực SJTPO bị, với nhu cầu tăng nhanh hơn xa
các nguồn lực.
Issue # 2: nhu cầu vận chuyển của khu vực được xác định bằng một cành 177 phần trăm trong dân số
mùa hè với không có kinh phí để giải quyết nhu cầu này.
Vùng SJTPO là duy nhất. Nửa phía đông của khu vực của chúng tôi được lót bằng bờ biển xinh đẹp, vui vẻ và boardwalks
sống động và rải rác với các cộng đồng và các điểm tham quan mang lại hàng trăm ngàn du khách đến khu vực này mỗi
ngày trong suốt những tháng mùa hè. Trong khi dân số SJTPO của trong suốt cả năm là gần 600 ngàn, nó phát triển lên
gần 1,3 triệu vào một ngày trong tuần mùa hè điển hình, và bóng bay đến hơn 1,6 triệu vào cuối tuần mùa hè tiêu biểu, đại
diện cho một sự gia tăng hơn 177 phần trăm trong dân quanh năm 42.dân vào mùa hè này, đặc biệt là vào mùa hè dân cuối
tuần, đại diện cho nhu cầu thực sự của khu vực xa chính xác hơn so với dân quanh năm. Điều này đúng vì sự hao mòn
này nơi giao thông trên các tuyến đường khu vực và cầu và do tắc nghẽn đẩy đường bộ địa phương vượt xa năng lực.
Như đã được thảo luận trong phần trước, kinh phí vận chuyển cho khu vực của chúng ta không theo kịp với dân quanh
năm và rơi woefully ngắn của nhu cầu thực sự đại diện bởi các dân mùa hè.
42Trung tâm Regional and Business Research (CRBR), Atlantic Cape Community College. 2012. SJTPO 2040 Dự báo nhân khẩu
học.www.sjtpo.org/wp-content/uploads/2016/06/RTP2040_Appendix1-Demographics.pdf.
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Nhân vật 31 - Năm-Round vs Summer Dân số năm 2015

Issue # 3: Chi phí của dự án nhu cầu quan trọng trong khu vực bao la vượt ngân sách sẵn có
Trong năm tài chính 2016, khu vực SJTPO dự đoán rằng nó sẽ nhận được 142 triệu $ để giải quyết nhu cầu giao thông,
với mức tăng ít hơn 3 phần trăm thông qua năm 2040, mà sẽ không theo kịp với lạm phát dự kiến. Nguồn kinh phí này
chủ yếu sẽ là cần thiết để giải quyết bảo trì cơ bản của hệ thống giao thông hiện có, tuy nhiên sẽ rơi woefully ngắn giải
quyết tất cả các nhu cầu cấp bách. Này không bao gồm bất kỳ dự án phản ánh những ưu tiên và vấn đề đặt ra bởi các cư
dân của khu vực, như mỗi người trong số những dự án này sẽ đòi hỏi một sự giảm trong công việc bảo trì quan trọng. các
chuyên gia giao thông ở khu vực SJTPO bốn-quận đã xác định được nhiều nhu cầu cấp bách với tổng chi phí 660 triệu $
mà đi vượt ra ngoài tài trợ dự đoán từ nay đến năm 2040. Điều này phản ánh nhu cầu cấp bách hiện nay; nhu cầu bổ sung
sẽ phát sinh qua đường chân trời lên kế hoạch 24 năm. Hơn nữa, điều này không bao gồm một dự án $ 1 tỷ đồng để mở
rộng đường 55 từ trạm hiện tại phía nam của Millville cho Nhà nước Parkway Garden. Cape May County đã chỉ ra rằng
dự án này là rất quan trọng để giải quyết tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm ngàn
khách truy cập đến các quận trong một ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục
A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân
số và không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết
để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử
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dụng đường bộ. Hơn nữa, điều này không bao gồm một dự án $ 1 tỷ đồng để mở rộng đường 55 từ trạm hiện tại phía
nam của Millville cho Nhà nước Parkway Garden. Cape May County đã chỉ ra rằng dự án này là rất quan trọng để giải
quyết tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm ngàn khách truy cập đến các quận trong
một ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO,
đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng
rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu
cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. Hơn nữa, điều
này không bao gồm một dự án $ 1 tỷ đồng để mở rộng đường 55 từ trạm hiện tại phía nam của Millville cho Nhà nước
Parkway Garden. Cape May County đã chỉ ra rằng dự án này là rất quan trọng để giải quyết tai nạn dọc theo đường 47/347
và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm ngàn khách truy cập đến các quận trong một ngày mùa hè điển hình. Như
một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là
nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những
tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành
lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. điều này không bao gồm một dự án $ 1 tỷ đồng để
mở rộng đường 55 từ trạm hiện tại phía nam của Millville cho Nhà nước Parkway Garden. Cape May County đã chỉ ra
rằng dự án này là rất quan trọng để giải quyết tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm
ngàn khách truy cập đến các quận trong một ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách
(Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh
năm dân số và không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được
giải quyết để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của
người sử dụng đường bộ. điều này không bao gồm một dự án $ 1 tỷ đồng để mở rộng đường 55 từ trạm hiện tại phía
nam của Millville cho Nhà nước Parkway Garden. Cape May County đã chỉ ra rằng dự án này là rất quan trọng để giải
quyết tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm ngàn khách truy cập đến các quận trong
một ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO,
đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng
rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu
cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. Cape May
County đã chỉ ra rằng dự án này là rất quan trọng để giải quyết tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an
toàn của hàng trăm ngàn khách truy cập đến các quận trong một ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng
nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không
theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn
đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo
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hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. Cape May County đã chỉ ra rằng dự án này là rất quan trọng để giải quyết
tai nạn dọc theo đường 47/347 và để đảm bảo sơ tán an toàn của hàng trăm ngàn khách truy cập đến các quận trong một
ngày mùa hè điển hình. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt
là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng rất lớn
của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn
cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. Như một mở rộng quan
trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO
không theo kịp với quanh năm dân số và không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè.
Những vấn đề này phải được giải quyết để đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống
lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng đường bộ. Như một mở rộng quan trọng nhu cầu danh sách (Phụ lục A) là
rất quan tâm đến SJTPO, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là nguồn vốn SJTPO không theo kịp với quanh năm dân số và
không xem xét các dòng rất lớn của người dân trong những tháng mùa hè. Những vấn đề này phải được giải quyết để
đảm bảo rằng những nhu cầu khẩn cấp không phát triển thành lỗi hệ thống lớn, mạo hiểm sự an toàn của người sử dụng
đường bộ.
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HIỆU SUẤT 9. HỆ THỐNG
Trong chương này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy định việc lập kế hoạch dựa trên hiệu quả giới
thiệu trong pháp luật giao thông MAP-21, và tiếp tục hành động nhanh chóng. Hiệu suất dựa trên quy hoạch đã được tích
hợp vào Tổ chức South Jersey Giao thông vận tải Kế hoạch (SJTPO) quá trình quy hoạch khu vực để đảm bảo rằng USD
giao thông đang được chi tiêu như tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả càng tốt.

MAP-21 Cập nhật

MAP-21 được trình bày yêu cầu cho việc lập kế hoạch dựa trên hiệu quả. Mặc dù MAP-21 hết hạn vào ngày 30 Tháng
Chín năm 2014, các yêu cầu quy hoạch dựa trên hiệu quả quy định tại pháp luật có thể sẽ tiếp tục với các hành động
nhanh chóng. 43Nó đặt ra mục tiêu quốc gia trong một số lĩnh vực mà phải được giải quyết thông qua việc áp dụng các biện
pháp thực hiện và mục tiêu hoạt động liên quan của họ. Có biện pháp thực hiện cũng đòi hỏi đang được phát triển bởi
các tổ chức quốc gia và cộng đồng quy hoạch. Các tiểu bang phải làm việc với MPOs để thiết lập mục tiêu có liên quan
đến các biện pháp thực hiện, và MPOs là để kết hợp các biện pháp thực hiện trên toàn tiểu bang và các mục tiêu vào các
kế hoạch và tiến trình khu vực của họ. MPOs cũng có thể, và nên được kết hợp với các biện pháp thực hiện khác liên
quan đến các mục tiêu trong khu vực của họ.

Hiện nay SJTPO đang sử dụng biện pháp thực hiện đã được đề nghị hoặc có thể sẽ được đề nghị và thông qua trong
tương lai gần bởi các tổ chức quốc gia, cộng đồng quy hoạch, và NJDOT. SJTPO cũng đang hợp tác với NJDOT để thiết
lập các mục tiêu liên quan đến các biện pháp thực hiện.

Mục tiêu khu vực và biện pháp thực hiện quốc gia 44

Hiệu suất Rule an toàn đã được hoàn thành tháng 3 năm 2016 và có hiệu lực vào tháng Tư năm 2016. Hiệu suất an toàn
Rule, cùng với các biện pháp thực hiện từ các quy tắc đề xuất khác được liệt kê dưới đây.

43 AASHTO.
44 http://scopm.transportation.org/Pages/default.aspx. Tháng Một 26, 2016.
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sự an toàn45
• Số người chết-Năm năm trung bình cán của đếm số tử vong trên mọi nẻo đường công cộng cho một năm
dương lịch
• Tử vong Tỷ-Năm năm lăn trung bình của Số người chết được chia cho xe Miles Đã du lịch (VMT) cho một
năm dương lịch.
• Số Chấn thương-Năm năm nghiêm trọng cán trung bình của đếm số người bị thương nghiêm trọng trên mọi
nẻo đường công cộng trong một năm dương lịch.
• Nghiêm trọng chấn thương Rate-Năm năm lăn trung bình của số người bị thương nghiêm trọng chia cho xe
Miles Đã du lịch cho một năm dương lịch.
Các khu vực mục tiêu còn lại và biện pháp thực hiện được trình bày dưới đề xuất quy định chưa có hiệu lực và được mô
tả dưới đây:
Điều kiện cơ sở hạ tầng
• Cầu 46
o Phần trăm Diện tích sàn trên mặt cấu trúc Thiếu Bridges- Quốc Hệ thống đường cao tốc khu vực mặt cầu
trên cầu cấu trúc thiếu tính theo phần trăm tổng diện tích mặt cầu quốc gia Hệ thống đường cao tốc Hệ
thống đường cao tốc quốc gia (NHS)
o Phần trăm Diện tích sàn không quốc gia Hệ thống đường cao tốc trên mặt cấu trúc Thiếu Bridges-NonQuốc Hệ thống đường cao tốc khu vực cầu boong trên cầu cấu trúc thiếu tính theo phần trăm tổng diện
tích sàn cầu Non-Quốc Hệ thống đường cao tốc.
o Phần trăm của Quốc Cầu Inventory (NBI) Bridges bởi Cần loại-Tỷ lệ phần trăm của tất cả các cầu đường
cao tốc Cầu Inventory quốc gia với nhu cầu bảo dưỡng định kỳ hoặc theo chu kỳ (CM), bảo dưỡng phòng
ngừa (PM) và Phục hồi chức năng & Thay thế (RR)
o Phần trăm Cầu Quốc Inventory Cầu Diện tích sàn bằng Cần loại-Tỷ lệ Cầu Quốc gia cầu đường tồn kho
với nhu cầu bảo dưỡng định kỳ hoặc theo chu kỳ (CM), bảo dưỡng phòng ngừa (PM) và Phục hồi chức
năng & Thay thế (RR)

45Hiệu suất Quốc gia Các biện pháp quản lý. Chương trình cải thiện đường cao tốc an toàn, Final Rule. 81 FR 13.88213.916.www.federalregister.gov/articles/2016/03/15/2016-05190/highway-safety-improvement-program. 11 tháng 4 năm 2016.
46Các biện pháp quản lý hiệu quả của quốc gia; Đánh giá vỉa hè Điều kiện cho Chương trình Performance quốc lộ và Cầu Điều kiện cho Chương
trình Hiệu suất cao tốc quốc gia. Quy tắc được đề xuất. 80 FR 325.www.federalregister.gov/articles/2015/01/05/2014-30085/national-performancemanagement-measures-assessing-pavement-condition-for-the-national-highway. Tháng Một 26, 2016.
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•

vỉa hè
o Interstate vỉa hè ở Tốt, Fair, và điều kiện nghèo dựa trên Roughness Index quốc tế (IRI).
 Tỷ lệ phần trăm phân đoạn 0,1 dặm Interstate dặm vỉa hè trong tình trạng tốt, công bằng, và người nghèo
dựa trên các tiêu chí sau:
− tốt: International Roughness Index là ít hơn 95
− Hội chợ: International Roughness Index là giữa 95 và 170
− Nghèo nàn: International Roughness Index là lớn hơn 170
o (B) Không Interstate quốc lộ hệ thống vỉa hè ở Tốt, Fair, và điều kiện nghèo dựa trên Roughness Index quốc
tế (IRI).
 Tỷ lệ 0,1 phân đoạn dặm của Non-Interstate Quốc Hệ thống đường cao tốc số dặm vỉa hè trong tình
trạng tốt, công bằng và nghèo dựa trên các tiêu chí sau:
− tốt: International Roughness Index là ít hơn 95,
− Hội chợ: Index Roughness quốc tế là giữa 95 và 170, và
− Nghèo nàn: Index Roughness quốc tế lớn hơn 170

Các biện pháp thực hiện sau đây được khuyến cáo của Ủy ban Thường vụ AASHTO về quản lý hiệu quả. Họ vẫn chưa
được ban hành hoặc quy định như là một phần của bất kỳ quy tắc được đề xuất.

giảm ùn tắc
Hiệu suất hệ thống Rule mà dự kiến sẽ chứa các biện pháp ùn tắc cụ thể vẫn chưa được ban hành vào thời điểm này.
SJTPO sử dụng các biện pháp khuyến khích, đó là:
• Giờ hàng năm của Delay (AHD). Thời gian đi lại trên một ngưỡng tắc nghẽn (được xác định bởi dấu chấm
Nhà nước và MPOs) trong các đơn vị của xe - giờ chậm trễ.
Lựa chọn này cũng là một trong những biện pháp thực hiện CMAQ khuyến cáo cho đến nay. SJTPO sẽ làm việc với
NJDOT trong tương lai để thiết lập ngưỡng tắc nghẽn.
Độ tin cậy hệ thống 47
• Giờ hàng năm của Delay (AHD) - Du lịch thời gian trên một ngưỡng tắc nghẽn (được xác định bởi dấu chấm
Nhà nước và MPOs) trong các đơn vị của xe-giờ chậm trễ trên Interstate và hệ thống đường cao tốc quốc gia

47AASHTO SCOPM MAP-21 Thông báo về Danh sách kiểm tra Rule-Lập đề xuất.(Hệ thống Perf.).
scopm.transportation.org/Documents/SCOPM%20TF%20SYSTPM%20Checklist.pdf.
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hành lang. Độ bền Index (RI80) -the tỷ lệ phần trăm thời gian du lịch lần thứ 80 đến thời điểm ngưỡng cơ
quan du lịch được xác định.
Freight Movement và Vitality Kinh tế 48
• Giờ hàng năm của xe tải Delay (AHTD) chổ du lịch thời gian trên ngưỡng tắc nghẽn trong các đơn vị của xegiờ cho xe tải trên xa lộ liên System.
• Độ bền Index xe tải (RI80) -Các Độ bền Index được định nghĩa là tỷ số giữa tổng thời gian xe tải đi cần thiết để
đảm bảo về thời gian xuất hiện đến thời điểm ngưỡng cơ quan du lịch được xác định (ví dụ, quan sát thời gian
đi lại hoặc thời gian đi lại ưa thích).
Tính bền vững về môi trường (CMAQ) 49
• Giờ hàng năm của Delay (AHD). Thời gian đi lại trên một ngưỡng tắc nghẽn (được xác định bởi dấu chấm
Nhà nước và MPOs) trong các đơn vị của xe - giờ chậm trễ giảm bởi các chương trình thường niên mới nhất
của dự án CMAQ.
• Tiêu chuẩn chất ô nhiễm phát thải. kg mỗi ngày trên đường, tiêu chuẩn nguồn di động ô nhiễm không khí, trong
đó bao gồm dễ bay hơi hợp chất hữu cơ (VOC), oxit nitơ (NOx), hạt vật chất (PM), và carbon monoxide (CO),
giảm các chương trình thường niên mới nhất của dự án CMAQ .
Giảm Delivery Ngày Project 50
Giao thông vận tải quản lý hiệu quả đại diện cho cơ hội để ưu tiên cho nhu cầu, sắp xếp nguồn lực, và để tối ưu hóa hiệu
năng hệ thống một cách hợp tác. Sự chuyển đổi này để lập kế hoạch dựa trên hiệu quả hỗ trợ pháp luật gọi là MAP-21 và
sẽ tiếp tục thông qua Đạo luật NHANH. MAP-21 đã tạo ra sáu yếu tố cho việc lập kế hoạch dựa trên hiệu quả (xemHình
32, Ở trang sau). SJTPO đã được tham gia vào các cuộc họp phối hợp với NJDOT trong sự phát triển của hệ thống thông
tin doanh nghiệp (EIS) hệ thống theo dõi dự án, và hệ thống đã được tạo sẵn cho SJTPO để theo dõi các dự án trong khu
vực MPO của chúng tôi. Mục đích của hệ thống là để giảm sự chậm trễ giao hàng dự án, và theo dõi việc thực hiện giao
hàng dự án của các ủy viên DOT cá nhân.
48 AASHTO SCOPM MAP-21 Thông báo về quy định dự thảo-Làm Checklist (Freight).
scopm.transportation.org/Documents/SCOPM%20TF%20Freight%20Checklist.pdf. Tháng Một 26, 2016.
49 AASHTO SCOPM MAP-21 Thông báo về Danh sách kiểm tra Rule-Lập đề xuất (CMAQ).
scopm.transportation.org/Documents/SCOPM%20TF%20CMAQ%20Checklist.pdf. Tháng Một 26, 2016.
50AASHTO. “MAP-21 Phân tích. Quản lý hiệu suất điều khoản.”Ngày 27 tháng 7 năm
2012.http://map21.transportation.org/Documents/SCOPM%20Performance%20Management%20Analysis%20and%20Summary%20v2.pdf.
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Sáu yếu tố liên kết với nhau
Điều quan trọng là các yếu tố này được kết nối với nhau. SJTPO đạt được điều này bằng cách dệt các mục tiêu của chúng
tôi trong suốt toàn bộ quá trình quy hoạch. Mỗi mục tiêu Các vấn đề giao thông vận tải (ví dụ như an toàn), có mục tiêu
tương ứng (ví dụ như giảm tử vong). Những mục tiêu dẫn đến biện pháp thực hiện có liên quan (số tử vong). Những biện
pháp thực hiện đòi hỏi dữ liệu cụ thể và kỹ thuật phân tích (số liệu tai nạn). Mục tiêu được thiết lập dựa trên các biện
pháp; điều này dẫn đến sự phát triển của các chiến lược nhằm đáp ứng các mục tiêu (giáo dục và đường cải tiến). Sáu yếu
tố không được sản xuất trong chân không; đúng hơn, mỗi MPO xem xét các yêu cầu và kiến nghị của các cơ quan liên
bang và tiểu bang, và nhu cầu của các đối tác lập kế hoạch của chúng tôi.

Nhân vật 32 - MAP-21 Sáu Elements Kế hoạch Performance-Based

Nguồn: FHWA.

Tổng quan về quá trình lập kế hoạch Performance-Based SJTPO
Tích hợp Performance-Based vào quá trình lập kế hoạch
Nó cũng quan trọng là cách tiếp cận dựa trên hiệu quả được tích hợp vào toàn bộ quá trình quy hoạch.Hình 33, Ở trang
sau, là một tổng quan về quá trình hoạch định SJTPO. SJTPO sử dụng một báo cáo hiệu suất trong chu kỳ quy hoạch.
Báo cáo này tích hợp các tính năng lập kế hoạch dựa trên hiệu quả kêu gọi bởi USDOT. Các biện pháp thực hiện sử
dụng trong báo cáo được phát triển trong hợp tác với các đối tác của chúng tôi. Các biện pháp thực hiện cũng được bắt
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nguồn từ mục tiêu của chúng tôi với xem xét cho các nguồn lực có sẵn cho chúng tôi. Thông tin từ báo cáo hiệu suất được
sử dụng để đánh giá các chiến lược mà lần lượt ảnh hưởng đến nội dung của quá trình lập kế hoạch của chúng tôi. Các
biện pháp thực hiện tương tự sau đó được sử dụng để đánh giá hiệu suất sản phẩm quy hoạch.
Nhân vật 33 - Tích hợp SJTPO Kế hoạch Performance-Based

Quá trình lập kế hoạch Performance-Based
1. yêu cầu của liên bang và Nhà nước hình thành quá trình và hiệu suất các biện pháp của chúng tôi.
2. Mid-kế hoạch báo cáo hiệu suất chu kỳ (system-wide) trình bày những cơ hội cho các chiến lược tinh chỉnh.
3. biện pháp thực hiện sẽ được sử dụng để ưu tiên các dự án tiềm năng, và bó dự án trong TIP.
4. biện pháp thực hiện sẽ được sử dụng để đánh giá các dự án hoàn thành và bó dự án, (ví dụ, tiến hành trước và
sau khi nghiên cứu).
5. biện pháp thực hiện sẽ được sử dụng để ưu tiên các chương trình tiềm năng, và bó chương trình, và các bài tập
làm việc để đưa vào Chương trình công tác Kế hoạch Unified (UPWP).
6. biện pháp thực hiện sẽ được sử dụng để đánh giá các chương trình hoàn tất, bó chương trình, và các bài tập làm
việc từ Chương trình công tác Kế hoạch Unified (UPWP).

Chương 9 | 129

www.sjtpo.org

Tổ chức Kế hoạch South Jersey Giao thông vận tải

7. Chu cấp báo cáo hiệu suất (system-wide) sẽ được sử dụng để tinh chỉnh chu kỳ kế hoạch tiếp theo. Cuối cùng,
điều này sẽ được đưa vào kế hoạch vận chuyển trong khu vực, vấn đề giao thông vận tải, ảnh hưởng đến chiến
lược qui hoạch giao thông cho chu kỳ kế hoạch Bốn năm tiếp theo. Ngoài ra, biện pháp thực hiện được sử dụng
để lập kế hoạch cho khung thời gian bốn năm hai mươi của chương trình. Chiến lược có thể được áp dụng cho
các tình huống khác nhau và đánh giá sử dụng biện pháp thực hiện.

Về biện pháp thực hiện
Các biện pháp thực hiện sử dụng tại SJTPO đang phát triển. biện pháp biểu diễn SJTPO được dựa trên những người đã
quy định, hoặc có thể được quy định, bởi USDOT. Các biện pháp kiểm kê hiệu suất SJTPO sẽ kết hợp tất cả các biện
pháp thực hiện MAP-21 trước đó, cũng như bất kỳ biện pháp thực hiện trong tương lai bằng những hành động nhanh
chóng ban hành.
Các biện pháp thực hiện đóng vai trò như một liên kết động giữa Giao thông vận tải vấn đề mục tiêu và thực hiện kế
hoạch bằng cách chính thức hóa việc đánh giá và quá trình giám sát. Quá trình này được thiết kế để đảm bảo thực hiện
của Kế hoạch tiến về phía chúng tôi đạt được các mục tiêu giao thông khu vực của chúng tôi. Có nguồn gốc khác nhau, sử
dụng, và các loại biện pháp thực hiện.
Nguồn dữ liệu
Chúng tôi dựa trên sự kết hợp các nguồn dữ liệu bao gồm các NJDOT, đối tác lập kế hoạch của chúng tôi, và các nhà
cung cấp dữ liệu khác (dữ liệu dự án Probe Vehicle).
Kết quả vs Output
loại kết quả của các biện pháp được ưa chuộng và được quy định tại MAP-21 và hành động nhanh chóng. Ví dụ về các
biện pháp thực hiện kết quả là những con số thực tế của tử vong hoặc chấn thương từ tai nạn cho một khoảng thời gian
cụ thể. Kể từ an toàn là mục tiêu, kết quả là mức độ an toàn của mạng là thật sự quan trọng, không phải là hoạt động mà
chúng tôi tham gia vào để tác động đến hoạt động an toàn là những gì.

biện pháp thực hiện đầu ra là một biện pháp của việc thực hiện điều đó có nghĩa là để ảnh hưởng đến kết quả. Nỗ lực để
đạt được an toàn là ví dụ về biện pháp thực hiện sản lượng; điều này sẽ bao gồm (số lượng kiểm toán an toàn đường bộ
thực hiện, dặm dải rumble cài đặt, vv). Tuy nhiên, biện pháp thực hiện sản lượng có thể hữu ích cho việc báo cáo nội bộ.

Các biện pháp Performance con người làm trung tâm
Không chỉ là kết quả quan trọng, vì vậy quá là tác động hệ thống giao thông trên người. Suy nghĩ về quy mô nhân lực là rất
quan trọng khi phát triển và phân tích các chỉ số hiệu suất. biện pháp thực hiện con người làm trung tâm phản ánh tác
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động trên người. Một ví dụ là thời gian trễ mà người sử dụng mạng kinh nghiệm qua một khoảng thời gian cụ thể. Điều
quan trọng là phải xem xét các tác động đó thực sự quan trọng đối với người sử dụng mạng. Độ tin cậy là một biện pháp
hiệu quả do con người làm trung tâm mà quan trọng đối với người sử dụng. Độ tin cậy là quan trọng hơn đối với người
dùng mạng hơn chậm trễ. Độ tin cậy so sánh thời gian đi thực tế để thời gian đi dự kiến. người sử dụng mạng có thể lên
kế hoạch xung quanh một tuyến đường di chuyển chậm; nhưng tắc nghẽn ngạc nhiên là tốn kém.

Sử dụng và Giải thích biện pháp thực hiện một cách thận trọng
biện pháp thực hiện nên được sử dụng một cách thận trọng. Hiệu suất của hệ thống giao thông bị ảnh hưởng bởi nhiều
yếu tố. Ví dụ, giảm lưu lượng giao thông bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh tế và theo phương thức lựa chọn tài xế. Do đó,
sự sụt giảm có thể không chỉ là kết quả của những nỗ lực quản lý giao thông. Trong một tĩnh mạch tương tự, tỷ lệ tử vong
vụ tai nạn đã bị suy giảm - nhưng bao nhiêu sự suy giảm là do công nghệ xe an toàn hơn, và bao nhiêu là do cải thiện thiết
kế đường bộ?

Ngoài ra, lưu ý rằng các thành viên cộng đồng khác nhau có thể có những mục tiêu mâu thuẫn nhau. Do đó, kết quả đo
lường hiệu suất có thể được nhìn từ quan điểm khác nhau. Sự suy giảm về khối lượng giao thông qua khu vực thương
mại sẽ được coi là một tích cực về tình trạng tắc nghẽn và chất lượng không khí được cải thiện, nhưng tiêu cực về tăng
trưởng kinh tế. Trong khu vực SJTPO, Đại Tây Dương và Cape May Counties muốn để xem VMT tăng, vì điều này có
nghĩa là nhiều người đang truy cập vào Shore. Một số biện pháp thực hiện cũng không có đủ dữ liệu lịch sử để thiết lập
một xu hướng. Trong những trường hợp này, SJTPO sẽ sử dụng dữ liệu có sẵn để thiết lập một chuẩn mực để so sánh
trong tương lai.
vai trò đánh giá trong quá trình lập kế hoạch
Quá trình lập kế hoạch từ lâu kết hợp đánh giá và giám sát hiệu năng hệ thống. Việc đánh giá các kết quả mong muốn và
theo dõi định kỳ có nghĩa là để đảm bảo rằng sự phát triển dự án giao thông phù hợp với tầm nhìn kế hoạch.

Trong quá trình quy hoạch, đánh giá được thực hiện ở quy mô khác nhau. Hiệu suất của toàn bộ mạng hoặc của một vị trí
rất đặc biệt có thể là đối tượng của một đánh giá. Một ví dụ về đánh giá mạng lưới rộng khắp là sự chậm trễ mà người
tham gia giao trải nghiệm trong một thời gian cụ thể. Một ví dụ về quy mô tinh tế hơn sẽ là đo trước và sau khi thực hiện,
(như mô tả ở trên), trong một đoạn đường đó có một dự án thời gian tín hiệu.
Đánh giá được sử dụng tại các điểm khác nhau trong quá trình quy hoạch. Điều này bao gồm quá trình lựa chọn dự án;
biện pháp thực hiện có thể được sử dụng để đánh giá các tác động có thể của dự án được đề xuất. Đánh giá cũng cần
được hoàn thành sau khi các chương trình, dự án được thực hiện. Bằng cách này, các chương trình và các dự án có thể
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được theo dõi cho hiệu quả của họ và thông báo cho chương trình và lựa chọn dự án cho lời khuyên tương lai và kế
hoạch vận chuyển trong khu vực.
Nói tóm lại, đánh giá liên tục là rất quan trọng đối với quá trình quy hoạch. Hệ thống này cần được tiếp tục theo dõi để
đưa ra quyết định được cung cấp thông tin phản hồi liên tục (XemHình 34, Ở trang sau). Điều này sẽ cho phép các chiến
lược phải được thay đổi khi cần thiết để đạt được mục tiêu mong muốn.
Nhân vật 34 - Giám sát hiệu suất liên tục
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Cập nhật về các biện pháp hiệu suất thực tế ban đầu được đặt ra trong năm 2040 Giao thông vận tải khu vực Báo cáo Kế
hoạch Thực tế, (phát hành vào tháng 7 năm 2015), cũng đã được hoàn thành. Nơi dữ liệu được cập nhật đã có sẵn, chỉ
số hoạt động đã được cập nhật. Bên cạnh đó, đối với một số chỉ tiêu, biện pháp bổ sung được thêm vào. Cả hai bản gốc
2040 Báo cáo khu vực giao thông vận tải Kế hoạch Hiệu suất, cũng như năm 2016 Cập nhật nằm trong Phụ lục G.
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