KHẢO SÁT TUYẾN XE BUÝT LIÊN THÀNH PHỐ LINCOLN/ OMAHA
Tháng 9, 2019

CHI TIẾT DỰ ÁN
Bộ Giao Thông Nebraska - Nebraska Department of Transportation (NDOT) đã khởi
công Dự Án Điều Hành Di Động (Mobility Management Project) – Phân Đoạn 3 trong
tháng bảy 2019. Một trong những dự án ưu tiên được xác định là Nghiên Cứu Khả Thi
Tuyến Xe Buýt Liên Thành Phố Lincoln/Omaha. Mục đích của khảo sát này là xác
định các nhu cầu và khoảng hở trong giao thông giữa các khu vực trong thành phố
Lincoln và Omaha và các cộng đồng nhỏ hơn giữa các khu vực đô thị và phát triển các
lựa chọn về tuyến xe buýt cho tương lai.
Dịch vụ xe buýt liên thành phố tương lai sẽ cung cấp các tuyến giao thông với các trạm
dừng giới hạn giữa Lincoln và Omaha bằng những kết nối có ý nghĩa trong các cộng đồng và các điểm đến xa
hơn. Nhóm khảo sát sẽ xác định khu vực thị trường các điểm đến của khách hàng và các
mẫu hình đi lại hiện có để nắm bắt các lựa chọn tuyến đường tiềm năng và các dự đoán
lượng hành khách lưu thông.
Dịch vụ xe buýt liên thành phố đưa ra
một lựa chọn giao thông hợp túi tiền
cho cư dân và khách viếng thăm, những
Xe Buýt Liên Thành Phố người không thể lái xe hoặc chọn không
Các Công Việc Của Dự Án
lái xe khoảng cách xa. Ngoài ra, một
động cơ thúc đẩy chính yếu để sử dụng
1. Phát triển ủy ban kỹ thuật
dịch vụ là lợi ích kinh tế (tiết kiệm tiền)
2. Duyệt xét các khảo sát/kế hoạch
trong lựa chọn đi lại, bao gồm có thể đi làm và sử dụng kết nối
3. Sự cam kết cộng đồng
Wi-Fi, đọc, hoặc nghỉ ngơi trong chuyến hành trình.
4. Tổng quan cộng đồng
Xuyên suốt qúa trình khảo sát, nhóm khảo sát sẽ kết hợp với Ủy
5. Các dịch vụ hiện hành
Ban Kỹ Thuật để có sự hướng dẫn và cung cấp thông tin cụ thể
6. Các nhu cầu đi lại
đến từng cộng đồng dọc theo tuyến đường.
7. Phát triển lựa chọn/ Ưu tiên
Ngoài việc tổ chức các buổi tiếp chuyện công chúng tại Omaha,
8. Các chương trình tài trợ tiềm năng
Lincoln, và Greenwood, dự án sẽ tiến hành ba vòng thảo luận với
9. Kết hoạch hoạt động/thực thi
công chúng, bằng cách tiếp cận những người hưởng lợi chính yếu
10. Dự thảo/báo cáo tổng kết
trong mỗi cộng đồng. Những thông tin cao cấp khác liên quan đến
các dự án Điều Hành Di Động NDOT được thể hiện ở phía sau
của chi tiết dự án này.
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Tại Nebraska, điều hành di động bắt đầu bằng một
tầm nhìn cộng đồng cho tất cả các loại hình giao
thông làm việc cùng nhau để mang lại các lựa chọn
giao thông nâng cao. Phối hợp các dịch vụ đóng
một vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa các
nguồn tài nguyên giao thông hiện có.

Bộ Giao Thông Nebraska đã tiến hành Phân Đoạn 3 của Dự Án
Điều Hành Di Động trong tháng 7, 2019. Các phân đoạn đầu của
dự án Điều Hành Di Động đã bắt đầu cách đây hơn 10 năm. Trong
ba năm tới, các chiến lược sẽ được thực thi trên toàn tiểu bang.
Đứng đầu và hỗ trợ nhiều trong các dự án là Bill Bivin, Giám đốc
Di Động Tiểu Bang Nebraska đầu tiên. Bill đã làm việc cùng với
các nhà cung cấp dịh vụ giao thông trên khắp tiểu bang cùng với
nhân viên của Ban Giao Thông NDOT. Sự hiểu biết của ông về
các nhu cầu và thử thách về giao thông trên khắp tiểu bang mang
lại một viễn cảnh tốt đẹp cho các dự án điều hành di động sắp tới.
Vui lòng liên hệ với Bill nếu có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến điều
hành di động hoặc các nhu cầu về giao thông.
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CÁC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 1
NDOT thực thi các chiến lược về di động bắt đầu từ tháng bảy
và sẽ tiếp tục trong suốt ba năm tới. Phân đoạn 3 bao gồm 22
dự án trên khắp tiểu bang, với 8 dự án hiện đang thực hiện.
1. Nghiên Cứu Khả Thi Tuyến Linh Động Norfolk
2. Khu Vực NE - Điều Hành Di Động/Phối Hợp
3. Kỹ Thuật - Lịch Trình/RFP Phần Mềm Điều Phối
4.Giám Đốc Di Động Tiểu Bang
5. Nghiên Cứu Khả Thi Liên Thành Phố Lincoln/Omaha
6. Khảo Sát Liên Thành Phố Grand Island/
Hastings/Kearney
7. Các Quan Hệ Công Chúng Điều Hành Di Động Tiểu Bang
8. Bản Điều Khiển Điều Hành Di Động

Giám Đốc Di Động Tiểu Bang
Bang
2021 Transformation Drive, Suite 1250-4
Lincoln, NE 68508
402-570-0491

williambivin@nebraskatransit.com
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