Տնային տնտեսություն
Ռիսկերի գնահատմանն ուղղված այսօրվա հանդիպումը
ձայնագրվում է
Մասնակիցների տեսաձայնագրություններն անջատված են,
իսկ բարձրախոսները՝ լռության ռեժիմում
Հանդիպման ընթացքում կարող են ներկայացվել
հարցեր՝ օգտվելով հարցուպատասխանի
գործառույթից
Բանավոր հանրային մեկնաբանություններ կարելի
է ներկայացնել այսօրվա պրեզենտացիայից հետո
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Այսօրվա ներկայացնողներն են

Jeanet Owens

Brian Balderrama

Danielle Valentino

Eric Banghart

Գլխավոր գործադիր պաշտոնյա

գլխավոր տնօրեն

ծրագրի գլխավոր կառավարիչ

Metro-ի տարածաշրջանային
երկաթգծի

Metro-ի տարածաշրջանային
երկաթգծի

Հանրության հետ կապերի
հարցերով կառավարիչ
Metro-ի Հանրության հետ
կապերի հարցերով

Mott MacDonald

3

Հանդիպման նպատակը
Հանդիպման նպատակը

i.

Antelope Valley-ի Գծի կարողությունների և ծառայությունների բարելավման
ծրագրի ակնարկ

ii. Բացատրեք բնապահպանական գործընթացը
iii. Ստացեք հանրության մեկնաբանություններ
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Օրակարգ
Ձևաչափ

6pm-6:30pm
6:30pm-7pm

Պրեզենտացիայի ակնարկ

Պրեզենտացիա
Բանավոր
մեկնաբանություններ

I. AVL-ի Կարողությունների և ծառայությունների
բարելավման ծրագիր
a. Առաջարկվող նախագիծ
b. Նպատակ և կարիքներ
c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
II.

Բնապահպանական գործընթաց
a. Բնապահպանական մոտեցում
b. Ռիսկերի գնահատման գործընթաց

III. Հանրության մեկնաբանությունների բաժին
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I.a. Առաջարկվող նախագիծ
Առաջարկվող նախագիծ
Միացնել 30-րոպեանոց երկկողմանի ուղևորատար
երկաթուղային հաղորդակցություն ԼԱՈՒՍ-ի և Santa Clarita
Valley-ի և 60-րոպեանոց երկկողմանի սպասարկումը ԼԱՈՒՍ-ի
և Lancaster կայարանի միջև: Ուղևորափոխադրումների
ավելացված ծառայությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ
ենթակառուցվածքների բարելավումներն են.

1. Balboa-ի կրկնակի ուղի
2. Canyon-ի կրկնակի ուղի
• Նոր կրկնակի ուղի, երկրորդ կառամատույցի
ավելացում Santa Clarita-ի կայարանում։
• Տարբերակ. Վերոնշյալի նման՝ – քրոսովերով
Santa Clarita կայարանից հարավ
3. Lancaster-ի տերմինալի բարելավումներ
• Նոր կենտրոնական կառամատույց
• Տարբերակ. Գոյություն ունեցող կողային
կառամատույց
4. Brighton-McGinley կրկնակի ուղի. հաստատվել է
առանձին բնապահպանական գործընթացով
6

I.a. Առաջարկվող նախագիծ

Metrolink-ի 30 օրական
երկկողմանի
ուղևորություններ

2

Lancaster

Palmdale

Vincent Grade

4

3

1

Թունել 18

Vista Canyon
(under construction)

Via Princessa

Santa Clarita

Newhall

Թունել 25

Sylmar

Union Station

Sun Valley

ß Դեպի Los Angeles-ի

Burbank Airport (N)

AVL Ծրագրային բարելավումների տեղակայում

10 x Metrolink-ի երկկողմանի ուղևորություններ
դեպի Santa Clarita
2 x Metrolink-ի երկկողմանի ուղևորություններ
դեպի Palmdale
18 x Metrolink-ի երկկողմանի ուղևորություններ
դեպի Lancaster
UPRR
ուղևորություններ

Եկամտաբեր ուղի (բեռնափոխադրումների երկաթուղային գծերը և եկամտի չառաջացնող
ուղիները չեն ներառված պարզության համար)
Առաջարկվող նոր ուղի
Metrolink կայարանի գոյություն ունեցող կառամատույց
Metrolink կայարանի առաջարկվող կառամատույց

1. Brighton-McGinley կրկնակի ուղի. հաստատվել է
առանձին բնապահպանական գործընթացով
2. Balboa-ի կրկնակի ուղի
3. Canyon-ի կրկնակի ուղի
4. Lancaster-ի տերմինալի բարելավումներ
7

I.b. Նպատակ և կարիքներ
1. Antelope Valley-ի գծի բարելավում հաջորդ 20 տարիների
ընթացքում՝ բնակչության և զբաղվածության մեծ թվով աճի
կանխատեսմանը համապատասխանելու համար
2. Բարելավել ուղևորների սպասարկման հուսալիությունն ու
արդյունավետությունը AVL երկաթուղային միջանցքում
3. Տրամադրել անհրաժեշտ օժանդակ ենթակառուցվածքների
բարելավումներ` AVL միջանցքի երկայնքով գործառնական
ճկունությունն ու հուսալիությունը բարձրացնելու համար:
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I.b. Նպատակ և կարիքներ
AVL միջանցքի
մարտահրավերները
1. Լեռնոտ տեղանք և քամոտ
ճանապարհ
2. Ծառայությունների
ընդլայնումը սահմանափակող
հիմնական գործոնը միջանցքի
66%-ի մեկ ուղին է
3. Ուղևորատար երկաթուղային
հաղորդակցության
ծառայությունների միջին
արագությունը 40 մղոն/ժ է՝ 2
ժամ 15 րոպե
ուղևորափոխադրումների
միջին տևողությամբ
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I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Գոյություն ունեցող պայմաններ և առաջարկվող բարելավումներ
Canyon- ճյուղավորման երկարացում
• Կրկնակի ուղի Canyon-ի հսկիչ կետից
մինչև Golden Oak Rd (8,448 ֆուտ)
• Ավելացնել երկրորդ կառամատույցը Santa
Clarita կայարանում և հանգիստ գոտու
պատրաստ ենթակառուցվածքներ՝ Golden
Oak Rd-ին
• Տարբերակ. Քրոսովեր Santa Clarita
կայարանից հարավ

Lancaster-ի տերմինալի
բարելավումներ
• Lancaster Blvd-ին ավելացնել 1000
ֆուտ երկարությամբ
պահեստային ուղիներ և
հանգիստ գոտու պատրաստ
ենթակառուցվածք
• Առաջարկվող նախագիծ. Նոր
կենտրոնական կառամատույց
• Տարբերակ. Գոյություն ունեցող
կողային կառամատույց

Balboa-ի կրկնակի ուղու
երկարացում
• Կրկնակի ուղի Balboa Blvd-ից
մինչև Sierra Highway (6,336
ֆուտ)
Կրկնակի ուղի Brighton-ից մինչև McGinley
• Հաստատվել է առանձին
բնապահպանական գործընթացով
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I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Balboa-ի կրկնակի ուղու
երկարացում

Գոյություն ունեցող ուղի
Նոր ուղի

3. Կրկնակի ուղու երկարացման
հյուսիսային մասում կողային մասի
սպասարկումը կպահանջի հետագա
նախագծային քննարկում:
2. Կրկնակի ուղու նախագծումը
պետք է հաշվի առնի առկա I-5
մայրուղու սյունի
դասավորությունը և Metrolink-ի
նախագծման ստանդարտները:

1. Գոյություն ունեցող Sylmar կողային մասը պետք է
գնահատվի` իր ներկայիս վիճակում եկամտաբեր
ծառայության համար վերջինիս
համապատասխանության համար:
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I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Canyon-ի կողային մասի
երկարացում
Գոյություն ունեցող ուղի

Նոր ուղի
Գոյություն ունեցող
կառամատույց

Նոր կառամատույց

1. Կնախագծվի Santa Clarita
կայարանի երկրորդ
ուղին և նոր կողային
կառամատույցը։

2. Գոյություն ունեցող լանջերն
ընթացիկ առաջնահերթ
ճանապարհի երկայնքով
անհրաժեշտ է ներառել
նախագծման մեջ:

12

I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Տարբերակը պետք է ընդգրկվի Բնապահպանական փաստաթղթում

Ուղևորատար երկաթուղու գործառնությունների ճկունությունը բարելավելու համար, Առաջարկվող ծրագրից բացի,
հայտնաբերվեց նաև Ընտրանք: Նպատակն է պարզաբանել ինչպես առաջարկվող նախագիծն, այնպես էլ Ընտրանքը
բնապահպանական փաստաթղթում` ծրագրի իրականացման ճկունություն ապահովելու համար, որը կախված է
ֆինանսավորման առկայությունից:
Առաջարկվող նախագիծ

Ընտրանքը կներառվի

Գոյություն ունեցող ուղի

Գոյություն ունեցող ուղի

Նոր ուղի

Նոր ուղի

Գոյություն ունեցող
կառամատույց
Նոր կառամատույց

Գոյություն ունեցող
կառամատույց
Նոր կառամատույց
Նոր քրոսովեր

Ավելացրեք քրոսովեր՝
գործառնական ճկունությունը
բարելավելու համար
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I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Lancaster-ի տերմինալի
բարելավումներ
Վերափոխված ուղի
Նոր պահուստային ուղի
Նոր կենտրոնական
կառամատույց

2. Գոյություն ունեցող
Lancaster Blvd թեքության
անցումում անհրաժեշտ
են փոփոխություններ՝
գնացքներին թույլ տալու
համար տեղափոխվել
պահեստային/տեղափոխ
ման գծեր

3. Lancaster-ում հարկավոր են
երկու լրացուցիչ
պահեստային/տեղափոխմ
ան գծեր։
1. Առաջարկված նոր
կենտրոնական
կառամատույց
(կառամատույցի երկու
ծայրերով), գոյություն
ունեցող կայարանն ունի
մեիակողմանի
կառամատույց, ինչպես
երևում է վերևի
լուսանկարում։
14

I.c. Վայրի տեղակայման ներկայացում
Տարբերակը պետք է ընդգրկվի Բնապահպանական փաստաթղթում
Առաջարկվող ծրագրից բացի որոշվեց նաև նախագծային տարբերակ` երկաթուղու հետագա զարգացումները ներառելու համար:
Նպատակն է պարզաբանել ինչպես առաջարկվող նախագիծն, այնպես էլ Ընտրանքը բնապահպանական փաստաթղթում` ծրագրի
իրականացման ճկունություն ապահովելու համար, որը կախված է ֆինանսավորման առկայությունից:
Առաջարկվող նախագիծ

Ընտրանքը կներառվի

Lancaster կայարանի
գոյություն ունեցող
շենքը և կողային
կառամատույցը
մնալու են ներկայիս
տեղում:
Վերափոխված ուղի
Նոր պահուստային
ուղի
Նոր կենտրոնական
կառամատույց

Կառուցել Metrolink-ի
տեղափոխման գծեր,
որպես միջանկյալ
պայման` սպասարկման
ոլորտի պահանջվող
բարելավումներն
իրականացնելու համար,
մինչև գերարագ
երկաթուղու ներդրումը`
արդյունքում կրճատված
միանգամյա ծախսերով։

Գոյություն ունեցող ուղի
Նոր ուղի/ Պահուստային ուղի
Գոյություն ունեցող կողային
կառամատույց
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II.a. Բնապահպանական մոտեցում
Ծրագրի ժամանակացույց
Բնապահպանական
ուսումնասիրություն և
հայեցակարգային
ճարտարագիտություն
2020-2021

Իրագործելիության
ուսումնասիրություն
ներ

Ճարտարագիտությ
ուն

Ավարտված է 2019

2021-2022

Առաջնային
ճանապարհ

Շինարարություն

2024-2028
2022-2024
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II.a. Բնապահպանական ուսումնասիրության
մոտեցում

Պատրաստել շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության վերաբերյալ մեկ հաշվետվություն
(Environmental Impact Report, EIR), որը հաստատում է
առաջարկվող ծառայության բարելավումները և
միանգամից երեք (3) ենթակառուցվածքների
բարելավումներ՝ Կալիֆորնիայի Շրջակա
միջավայրի որակի մասին օրենքի (California
Environmental Quality Act, CEQA) պահանջները
բավարարելու համար:
1. Ապահովում է միջանցքի երկայնքով շրջակա
միջավայրի խնդիրների բնապահպանական
վերլուծություն:

Ծառայությու
նների
բարելավումն
եր

Balboa-ի
կրկնակի
ուղու
երկարացում

Canyonճյուղավորմա
ն
երկարացում

Lancaster-ի
տերմինալի
բարելավումն
եր

EIR

2. Ճկուն է և տեղավորվում է պլանային
բարելավումներ 70-մղոնային երկաթուղային
միջանցքի երկայնքով:
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II.a. Բնապահպանական մոտեցում
CEQA EIR մշակում
2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ից նոյեմբերի 16-ը

1. Պատրաստման 2. Ռիսկերի
4. EIR
3. Տեխնիկական
ծանուցում (NOP) գնահատմանն ուսումնասիրությո նախագիծ
ուղղված
ւններ
հանդիպում

5. Հանրային
լսում

6. Վերջնական
EIR

Ռիսկերի գնահատում. Ռիսկերի գնահատման նպատակն է
հասարակությանը տեղեկացնել առաջարկվող ծրագրի մասին,
բացահայտել, որ EIR-ը նախապատրաստվում է, և հասարակության,
շահագրգիռ կողմերի և գործակալությունների կողմից հետադարձ
կապ ապահովել EIR-ի ծավալների և բովանդակության վերաբերյալ:
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II.b. Ռիսկերի գնահատման գործընթաց
Բնապահպանական խնդիրները կքննարկվեն Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասին զեկույցի
նախագծում
• Գեղագիտություն
• Հիդրոլոգիա/Ջրի որակ

• Գյուղատնտեսություն և
անտառտնտեսություն
• Օդի որակ
• Կենսաբանական ռեսուրսներ
• Մշակութային ռեսուրսներ
• Էներգիա
• Երկրաբանություն/Հողեր
• Ջերմոցային գազերի
արտանետումներ
• Աճի խթանում
• Վտանգներ և վտանգավոր նյութեր

• Հողերի օգտագործում/Նախագծում
• Հանքային ռեսուրսներ
• Աղմուկ
• Բնակչություն/Բնակարանային պայմաններ
• Հանրային ծառայություններ
• Հանգիստ
• Փոխադրումներ
• Ցեղային մշակութային ռեսուրսներ
• Կոմունալ ծառայություններ/Սպասարկման
համակարգեր
• Վայրի հրդեհ

Այս թեմաների վրա ազդեցությունները զեկուցվելու են Շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության մասին զեկույցի նախագծում:

19

III. Հանրության մեկնաբանությունների բաժին
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Ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ հանրային
մեկնաբանությունների ակնարկ
• Բոլոր մեկնաբանությունները կփաստաթղթավրվեն ռիսկերի
գնահատման պաշտոնական հաշվետվության մեջ
• Ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ մեկնաբանություններն
օգնում են տեղեկացնելու EIR-ի նախագիծը
• Ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ մեկնաբանություններին
կպատասխանեն DEIR-ի նախագծում
• Տեղեկացնել և ազդել նախագծման որոշումների վրա
• Ճշտել ծրագրի նպատակները
• Բացահայտել գնահատման համար մտահոգիչ
բնապահպանական ոլորտները
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Ինչպես հանրային մեկնաբանություններ
ներկայացնել
Բանավոր հանրային
մեկնաբանություններ
Դիմել խոսելու համար.
Zoom ծրագրային
հավելվածից օգտվողներ.

Ձեռք բարձրացնելու
հնարավորություն

Հեռախոսից օգտվողներ.

Հավաքեք *9՝ ձեռք
բարձրացնելու համար

Երբ հասնի խոսելու Ձեր հերթը.
Zoom ծրագրային
հավելվածից օգտվողներ.

Ձեզ կխնդրեն լռեցված
վիճակից հանել Ձեր
բարձրախոսը

Հեռախոսից օգտվողներ.

Հավաքեք *6՝ Ձեր
բարձրախոսը լռեցված
վիճակից հանելու համար

Երկու րոպե յուրաքանչյուր խոսնակի համար
Լրացրեք առցանց Խոսնակի քարտը

չպես հետևել այսօրվա
հանդիպմանը

Հանրային մեկնաբանություններն ուղարկեք փոստով,
էլ.փոստով, հեռախոսով կամ մեկնաբանությունների
առցանց ձևով

Brian Balderrama, Sr. Director
LA Metro
One Gateway Plaza, MS 99-17-2
Los Angeles, CA 90012
avl@metro.net
213.922.4844
metro.net/avl
Մեկնաբանությունները պետք է ներկայացվեն մինչև 2020 թ. Երկուշաբթի:
Նոյեմբերի 16-ին, ժամը 23: 59-ին

(պաշտոնական հանրային մեկնաբանության ժամկետը երկարաձգվել է)
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