
Өмнөд Жорж Мэйсон Драйвын Олон
Төрлийн Тээврийн Хэрэгслийн
Коридорын Судалгаа

Олон нийтийн виртуал уулзалт- 2022 оны 7-р сар

Байгаль Орчны Асуудал Хариуцсан Газрын ерөнхий төлөвлөгч Лиа Гербер
Байгаль Орчны Асуудал Хариуцсан Газрын Олон Нийттэй Харилцах ажилтан Нэйт
Грэм

Түүл Дизайны Замын Ахлах Инженер Кристина Финк
Түүл Дизайны Ахлах Төлөвлөгч Вэнди Фелпс



Уулзалтын төлөвлөгөө

• Судалгааны ерөнхий мэдээлэл

• Өнөөгийн байдлын талаарх мэдээлэл – Бидний мэдэж авсан зүйлс

• Өгөгдөл Цуглуулах үйл явц & Шинжилгээ

• Коридорын даяарх концепциуд

• Олон нийтийн оролцоо & болон дараагийн алхмууд



Судалгааны талаарх ерөнхий мэдээлэл



Судалгааны зорилго

Энэхүү судалгааны гол зорилго бол С. Жорж Мэйсон Драйваар явган гарах, дугуйгаар
болон автомашинаар зорчиход аюулгүй болгох урьдчилсан төлөвлөгөө боловсруулахад
оршино. Энэхүү судалгаанд дараах зүйлсийг мэдээллийн чанартайгаар ашигласан
болно. Үүнд:

• Тойргийн Төлөвлөлтийн Зааварчилгаа
• Өгөгдлийн Шинжилгээ болон Судалгаа
• Хэлтэс хоорондын зохицуулалт
• Олон нийтийн оролцоо



Судалгааны салбар

Судалгааны 
салбар

15 хувийн 
дизайн



Коридорын сегментүүд

• Сегмент 1: Арлингтоны бульвараас Коламбиа Пайк хүртэл

• Сегмент 2: Коламбиа Пайкаас С. Фор Майл Ран Драйв хүртэл

• Сегмент 3: С. Фор Майл Ран Драйваас - Арлингтон/ Фэйрфакс
Тойргийн Шугам



Өнөөгийн нөхцөл байдал–
Бидний олж мэдсэн зүйл



Өнөөгийн нөхцөл байдлын оролцооны аргууд

Оролцоо
Боломж

Арга Огноо/Цаг
хугацаа

Оролцогсод/ Хариулагсад

Олон нийтийн эхлэлийн уулзалт Онлайнаар

Онлайнаар

4-Р сарын 6-ны 7:00 
p.m
4-Р сарын 6-с 5-р
сарын 1 хүртэл

16

Онлайн санал хүсэлт Санал асуулга &
Газрын зураг

Судалгаа: 404 Өвөрмөц хариулт өгөгсөд
Газрын зураг: Нийт 625 тайлбар

Баркрофтын явган аялал Биечилсэн

Биечилсэн

4-р сарын 23-ны
12:00 p.m

Алкова Хайтсын явган аялал 4-р сарын 28-ны
2:00 p.m

4

8



Хүн ам зүйн мэдээлэл

• Онлайнаар авах санал асуулга сар шахам
нээлттэй буй.

• 76 хувь нь Арлингтонд амьдардаг.

• 42 хувь нь Арлингтонд ажилладаг.
• 9 хувь нь Арлингтоноор дамжин зорчдог.

• Хариулт өгөгсдийн 5 хувь нь хөдөлгөөнд н саад болдог
хөгжлийн бэрхшээлтэйгээ дурджээ.



Аяллын бүтэц

• 35 хувь нь 6-7 өдөр зорчдог.

• 28 хувь нь долоо хоногийн 4-5 өдөр
зорчдог.

• 70 хувь нь уг коридорыг ихэвчлэн
Өмнөд Жорж Мэйсон Драйвт эсвэл
ойролцоо байдаг хүрэх газар луугаа
аялахын тулд ашигладаг.

• 30 хувь нь уг коридорыг бусад газар
луу хүрэхийн тулд ашигладаг.



Аюулгүй байдлын талаарх ойлголт



Боломжит өөрчлөлтүүд

Хүмүүсийн сонгосон хамгийн түгээмэл
хариултад:
• Аюул багатай уулзварууд (50 хувь)

• Хамгаалалт бүхий дугуйн замууд (45 
хувь)

• Машины хурд бага (32 хувь)

• Явган хүний гарц мөн жагсаалтад 23 
хувь авч дээгүүр байр эзэлсэн байна.



Асуудлууд, онцгой хүсэлтүүд болон тайлбарууд

• "Гадаад харилцааны хүрээлэнгээс гарах хөл хөдөлгөөн их
байхад Жорж Мэйсон дээрх машинууд хурдаа
сааруулдаггүй. Энд машинаар ч, дугуйгаар ч эсвэл
явганаар ч зам хөндлөн гарахад амар байдаггүй.”

• "Жорж Мэйсон Драйв болон Колумбиа Пайк хоёрын
уулзвараар явганаар аюулгүй явахад маш төвөгтэй байдаг.
Замын тэмдэглэгээ аймшигтай, жолооч нар хурдан давхидаг
бөгөөд явган хүний зам хэт нарийн бөгөөд нөхцөл байдал
тааруутай.”

• “ Замын эгнээнүүд нарийхан бөгөөд энэ чиглэлийн бүх том оврын
машин замын дагуу зогсдог бөгөөд автобусууд шугамыг дагаж
ихэвчлэн хоёр эгнээ эзэлдэг."

• "Бид хүүхдүүдийг сургуульдаа явах, буцаж харих болон иргэдийг
олон нийтийн арга хэмжээнд оролцоход илүү хялбар, аюулгүй
болгох хэрэгтэй.”



Тайлбарын сэдвүүд

• Хэрхэн явж байгаагаас үл хамааран олон зорчигч Арлингтон бульвар
болон Фор Майл Ран Драйвын цогцолбор уулзваруудын талаархи
тайлбарт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 

• Өмнөд Жорж Мэйсан Драйв руу автомашины замаас болон хажуугийн
гудамжаас нэвтрэх нь бас Гадаад Харилцааны Сургууль/ Үндэсний Гадаад
Хэргийн Сургалтын Төв (FSI/NFATC) рүү очдог хүмүүсийн хувьд бас
томоохон асуудал болдог байна.

• Ялангуяа Колумбиа Пайк болон 8-р гудамжны уулзваруудыг дугуйгаар
гаталдаг хүмүүст ихээхэн бэрхшээл учирдаг байна.



Өгөгдөл цуглуулах болон
Шинжлэх үйл явц



Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ –Алхах

MTP: "Явган хүний гарцыг тэмдэглэсэн уулзварууд хоорондоо 800'-аас дээш футын зайтай байдаг 
бөгөөд гол гудамжуудын дагуу явган хүний гарцын тоо тун асуудалтай байгаа тул блокийн дунд 
гарц бий болгоход анхаарал тавих хэрэгтэй."



Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ–Машинаар дамжин
өнгөрөх



Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ –дугуйгаар явах



Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ - Машинаар явах



Өгөгдөл цуглуулах

Судалгааны багийнхан дараах өгөгдлийг
цуглуулсан байна. Үүнд:

• 3 байршилд 24 цагийн хурд болон
ачааллын мэдээлэл цуглуулсан

• Оргил үеийн олон төрлийн тээврийн
хэрэгслийн эргэлтийн хөдөлгөөний
тоо(TMC s)-ыг судалгаа хийж буй дохиотой
6 уулзварт хийсэн байна.

• 2022 оны 4-р сард ирээдүйд дохионы
судалгаа хийхийн тулд нэмэлт хоёр
уулзварт 12 цагийн Эргэх хөдөлгөөний
тоо (TMC s) гаргав. 



Өгөгдлийн шинжилгээ - Ачаалал ба оргил цаг

• Оргил цаг бол ихэнх
зорчигчид зам дээр гарч
замын ачааллыг хамгийн
ихэсгэдэг үеийг хэлдэг.

• Сүлжээний оргил цагийг
өглөөний 7:30-аас 8:30 цаг
хүртэл болон орой 5:00 
p.m – 6:00 p.m цаг хүртэл
байна хэмээн тогтоосон
байна. 



Өгөгдлийн шинжилгээ–Хурд болон ачаалал

• Өмнөд Мэйсон Драйв дээрх хурдны
хязгаар 30 миль/ цаг
• Уэйкфильд Ахлах Сургуулийн хурдны

хязгаартай бүс дэх хурд хичээлийн үеэр
20 миль/ цаг байдаг.

• � Машин дараах хурдтай явж байхад...
• 20 миль/ цагийн хурдтай явж байхад явган

зорчигчийн амь нас эрсдэх магадлал 13% 
байна

• 30 миль/ цагийн хурдтай явж байхад
явган зорчигчийн амь нас эрсдэх
магадлал 40% байна

• 40 миль/ цагийн хурдтай явж байхад
явган зорчигчийн амь нас эрсдэх
магадлал 73% байна



Өгөгдлийн шинжилгээ–Автомашины хурд



Аваар ослын талаарх өгөгдөл



Үр дүнтэй арга хэмжээ

• Моторт тээврийн хэрэгслийн үйл ажиллагаа

• Аялалын хугацаа тээврийн хэрэгслийн горимоор �

• Хүний ачаалал даах чадвар

• Аяллыг шилжүүлэх боломж

• Дугуйн стрессийн түвшин

• Явган хүний зам

Жорж Мэйсон Драйвын өнөөгийн
болон ирээдүйн бүтээн байгууллалт
дууссны дараах нөхцөлд уг зам
дээр дугуйгаар явах, алхах, дамжин
өнгөрөгсдийн аюулгүй байдлын
нөхцөл ямар байхыг шинжлэхийн
тулд “Үр дүнгийн төлөөх арга
хэмжээ(MoEs)- г ашиглана.”



Коридорын хэмжээний
концепциуд



Коридорын сегментүүд

• Сегмент 1: Арлингтоны бульвараас Коламбиа Пайк
хүртэл

• Сегмент 2: Коламбиа Пайкаас С. Фор Майл Ран Драйв
хүртэл

• Сегмент 3: С. Фор Майл Ран Драйваас
Арлингтон/ Фэйрфакс Тойргийн Шугам



Сегмент1–Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ?



Сегмент1–Концепци А



Сегмент1–Концепци А



Сегмент1–Концепци Б



Сегмент1–Концепци Б



Сегмент2–Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ?



Сегмент2–КонцепциA



Сегмент2–КонцепциA



Сегмент2–КонцепциB



Сегмент2–КонцепциБ



Сегмент3–Энд өнөөдөр юу өрнөж байна вэ?



Сегмент3–КонцепциA



Сегмент3–КонцепциA



Сегмент3–Концепци Б



Сегмент3–Концепци Б



Олон нийтийн оролцоо болон
дараагийн алхмууд



Төсөлтэй харилцах мэдээлэл

Leah G e rb e r
lg e rb e r@a rling to nva .usӨмнөд Жорж Мэйсон Драйвын–Үйл ажиллагааны цагийн

хуваарь
Төслийн санхүүжилт :
NVTA Орон нутгийн,Худалдааны& 
Үйлдвэрлэлийн Татвар Tax

Онлайн ажиллагаа болон
Явган аялал Уулзварын концепциудын

талаарх олон нийтийн
сургалт семинар

2022 оны Намар

Ирээдүйд их засвар хийх
коридорыг тээврийн
ажилтнууд тогтоосон
байна.

2022 оны 4-
р сар

Коридорын концепцийн
талаарх Иргэдийн сургалт

семинар
2022 оны Зун Том төслүүдийг

санхүүжилт авахаар
ажилтнуудөргөдөл

гаргана.
2022-2023 оны өвөл

болон цаашид

2021 оны
Намар/Өвөл Олон нийтийн

эхлэлийн уулзалт Комисс Илтгэл
2022 оны
Намар

2022 оны 4-р
сар

Мэдээлэл
цуглуулах/ хуваалцах

Мэдээлэл
Хуваалцах

Өнөөгийн нөхцөл
байдлын оролцоо

County Board Engagement
(e .g , p ub lic he a ring , Bo a rd w o rk
se ssio n ,o p e n d o o r Mo nd a y,
c o m m issio n m e e tin g e tc .)

Online Feedback
(e .g , q ue stio nna ire ,
fe e d b a c k fo rm , e tc .)

In-PersonEngagement and Pop -Ups
(e .g , c o m m unity m e e ting ,
ro u n d ta b le ,ta b lin g ,w a lking / b us
to u r,d e lib e ra tive d ia lo g ue ,e tc .)

Virtual Meeting
(e .g ., TEAMS, TEAMS
live ,Zo o m ,e tc .)

Key
Milestone

Мэдээлэл
цуглуулах/ хуваалцах



Удахгүй болох Олон нийтийн оролцоо бүхий арга
хэмжээнүүд
• 2022 оны 7-р сарын 18-ны Даваа гаргийн 7:00 p.m - 8:30 p.m хүртэл Олон нийтийн виртуал

хуралтай.
• Өнөө орой болох илтгэлийн бичлэг болон слайдыг 7-р сарын 18-с хойш амхар, араб, хятад, монгол, 

испани, вьетнам хэлээр цахим хуудсандаа бид байршуулах болно.

• 2022 оны 7-р сарын 18-ны Даваа гараг - 2022 оны 8-р сарын 7-ны Ням гараг хүртэл Онлайн
санал хүсэлт хүлээн авах маягт нээлттэй байх болно.

• Өмнөд Жорж Мэйсон Драйв дагуу амьдардаг бүх хүний электрон шуудан руу явуулсан QR 
кодоор дэмжуулан Амхарик, Араб, Хятад, Монгол, Испани болон Вьетнам хэл рүү орчуулсан
материалтай танилцаж болно. 

• 2022 оны 7-р сарын 20-ны Лхагва гаргийн 5:00 p.m - 7:00 p.m хүртэл Олон нийтийн танхимын
сургалт семинар болно.

• Сургалт семинарын материалыг Амхарик, Араб, Хятад, Англи, Монгол, Испани болон Вьетнам хэл
дээр орчуулсан байх болно. 

• Байршлыг төслийн хуудсаар дамжуулан зарлах болно.



Танд баярлалаа

• � Төслийн хуудас:

• Arlingtonva.us хуудас руу зочилж “Өмнөд Жорж Мэйсон Драйв”-ын төслийн менежер Лиа 
Гербертэй холбогдож болно.

• � Лиа Гербер –Төслийн менежер

• Электрон шуудан: lgerber@arlingtonva.us

• � Олон нийтийн оролцоо хариуцсан ажилтан Нэйт Грэм

• Электрон шуудан: nsgraham@arlingtonva.us

mailto:lgerber@arlingtonva.us
mailto:ngraham@arlingtonva.us
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