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WWiissccoonnssiinn''ss  eexxcceelllleenntt  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  iiss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  ssttaattee''ss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
iinnffrraassttrruuccttuurree..  YYeett  tthhiiss  ssyysstteemm  iiss  aaggiinngg;;  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ssttaattee''ss  mmaajjoorr  hhiigghhwwaayyss––aanndd  eessppeecciiaallllyy  tthhee  
MMiillwwaauukkeeee--aarreeaa  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm––wwiillll  rreeqquuiirree  mmaajjoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2255  yyeeaarrss..  CCuurrrreenntt  ffuunnddiinngg  
ssoouurrcceess  aarree  iinnaaddeeqquuaattee  ttoo  tthhiiss  ttaasskk..  SSttuuddiieess  bbyy  tthhee  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  pprroojjeecctt  aa  sshhoorrttffaallll  ooff  
$$88..99  bbiilllliioonn  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2255  yyeeaarrss..  
  
TThhiiss  ssttuuddyy  ssuuggggeessttss  aa  nneeww  aapppprrooaacchh  ttoo  ssoollvvee  aa  mmaajjoorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhiiss  pprroobblleemm..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  lleeaadd  ooff  aa  ddoozzeenn  
ootthheerr  ssttaatteess  aanndd  mmaannyy  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  WWiissccoonnssiinn  ccoouulldd  eennlliisstt  pprriivvaattee  ccaappiittaall  iinnttoo  iittss  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm..  
SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  ssttaattee  ccoouulldd  ssoolliicciitt  bbiiddss  ffrroomm  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  iinnvveesstt  $$33..11  bbiilllliioonn  iinn  rreebbuuiillddiinngg  aanndd  
mmooddeerrnniizziinngg  tthhee  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  rreeccoovveerriinngg  tthhiiss  iinnvveessttmmeenntt  ffrroomm  ttoollllss  cchhaarrggeedd  ttoo  uusseerrss..  
  
PPuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  ooff  tthhiiss  ssoorrtt  hhaavvee  pprroovviiddeedd  tthhee  mmaajjoorr  mmoottoorrwwaayy  ssyysstteemmss  ooff  FFrraannccee  aanndd  IIttaallyy,,  aanndd  aarree  
nnooww  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  mmaajjoorr  uurrbbaann  eexxpprreesssswwaayyss  iinn  AAuussttrraalliiaa,,  CChhiinnaa,,  HHoonngg  KKoonngg,,  MMaallaayyssiiaa,,  aanndd  TThhaaiillaanndd..  
CCoonnggrreessss  eemmbbrraacceedd  tthhiiss  pprriinncciippllee  iinn  tthhee  11999911  ssuurrffaaccee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aacctt  ((IISSTTEEAA))..  SSiinnccee  11998888,,  1122  ssttaatteess  aanndd  
PPuueerrttoo  RRiiccoo  hhaavvee  aauutthhoorriizzeedd  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  ffoorr  hhiigghhwwaayy  pprroojjeeccttss;;  ttwwoo  nneeww  ttoollllwwaayyss  ooff  tthhiiss  ttyyppee  
ooppeenneedd  ttoo  ttrraaffffiicc  iinn  11999955..  MMiinnnneessoottaa  rreecceeiivveedd  ffiivvee  pprrooppoossaallss  ffoorr  ssuucchh  ttoollllwwaayyss  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999955..  
  
BBeeccaauussee  ccuurrrreenntt  ffeeddeerraall  llaaww  ppeerrmmiittss  ttoolllliinngg  IInntteerrssttaatteess  oonnllyy  uunnddeerr  cceerrttaaiinn  ccoonnddiittiioonnss,,  aa  ppoorrttiioonn  ooff  pprreevviioouuss  
ffeeddeerraall  aaiidd  mmaayy  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeppaaiidd  iiff  WWiissccoonnssiinn  pprriivvaattiizzeedd  aanndd  ttoolllleedd  iittss  eennttiirree  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  BBuutt  eevveenn  ttaakkiinngg  
iinnttoo  aaccccoouunntt  ssuucchh  rreeppaayymmeenntt,,  tthhee  pprrooppoosseedd  ccoonnvveerrssiioonn  iiss  ffiinnaanncciiaallllyy  ffeeaassiibbllee..  TToollllss  ffoorr  tthhee  rreebbuuiilltt  ssyysstteemm  wwoouulldd  
bbee  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  tthhoossee  cchhaarrggeedd  oonn  ootthheerr  rreecceenntt  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  ttoollll  pprroojjeeccttss..  NNoonnssttoopp  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  
wwoouulldd  bbee  ffaarr  mmoorree  uusseerr--ffrriieennddllyy  tthhaann  oolldd--ffaasshhiioonneedd  ttoollll  bbooootthhss..  
  
BBeessiiddeess  aavvooiiddiinngg  oovveerr  $$33  bbiilllliioonn  iinn  rreebbuuiillddiinngg  ccoossttss,,  tthhee  pprrooppoosseedd  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwoouulldd  ggeenneerraattee  
sseevveerraall  bbiilllliioonn  ddoollllaarrss  iinn  aaddddiittiioonnaall  rreevveennuueess  ttoo  tthhee  ssttaattee  oovveerr  aa  2255--yyeeaarr  ppeerriioodd,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  
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pprroojjeecctteedd  $$88..99  bbiilllliioonn  sshhoorrttffaallll  aanndd//oorr  uusseedd  ttoo  ccoovveerr  aa  ppoorrttiioonn  ooff  llooccaall  rrooaaddwwaayy  ccoossttss  nnooww  ppaaiidd  ffoorr  bbyy  pprrooppeerrttyy  
ttaaxxeess..  TThhaatt  wwoouulldd  ppeerrmmiitt  ssiiggnniiffiiccaanntt  llooccaall  pprrooppeerrttyy--ttaaxx  rreelliieeff..  
••  
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN::  WWIISSCCOONNSSIINN''SS  HHIIGGHHWWAAYYSS  
  
HHiigghhwwaayyss  aarree  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  WWiissccoonnssiinn..  AAuuttoommoobbiilleess  ccaarrrryy  9999  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  
iinntteerrcciittyy  ppaasssseennggeerr  ttrriippss  bbeettwweeeenn  WWiissccoonnssiinn  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  ttoo  nneeaarrbbyy  ccoommmmuunniittiieess  iinn  aaddjjaacceenntt  ssttaatteess..  TTrruucckkss  
ccaarrrryy  116600  mmiilllliioonn  ttoonnss  ooff  ffrreeiigghhtt  ppeerr  yyeeaarr  oonn  tthheessee  rrooaaddss  aanndd  hhiigghhwwaayyss..11  AAllttooggeetthheerr,,  WWiissccoonnssiinn  hhaass  
1111,,113300  rroouuttee  mmiilleess  ooff  ssttaattee  hhiigghhwwaayyss  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  IInntteerrssttaatteess))  aanndd  9999,,224400  mmiilleess  ooff  llooccaall  
rrooaaddwwaayyss..  JJuusstt  oovveerr  hhaallff  ooff  tthhee  ssttaattee''ss  aannnnuuaall  4488..88  bbiilllliioonn  vveehhiiccllee  mmiilleess  ttrraavveelleedd  ((VVMMTT))  
ooccccuurr  oonn  ssttaattee  hhiigghhwwaayyss,,  wwiitthh  tthhee  bbaallaannccee  ooff  2233..99  bbiilllliioonn  VVMMTT  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oonn  llooccaall  rrooaaddss  
aanndd  ssttrreeeettss..22  
  

TTaabbllee  11::  
WWiissccoonn

ssiinn  
RRooaaddwwaa

yy  
RReevveennuu
eess  aanndd  

EExxppeennddii
ttuurreess,,  
11999922  

  

SSoouurrccee  RReevveennuueess  (($$MM))              EExxppeennddiittuurreess  (($$MM))      

FFeeddeerraall          

  FFuueell  TTaaxxeess11  $$339900..22  SSttaattee  HHiigghhwwaayyss33  $$227722..00  

  UUssee  TTaaxxeess11  1133..66  LLooccaall  HHiigghhwwaayyss33  4488..99  

  TTrruucckk//TTrraaccttoorr11  1199..22  OOtthheerr33  22..77  

  OOtthheerr11          55..66                        

  SSuubbttoottaall  442288..77    332233..66  

SSttaattee          

  FFuueell  TTaaxxeess22  $$556677..99  SSttaattee  HHwwyyss..33  441199..22  

  VVeehhiiccllee  RReeggiiss..22  223366..11  LLooccaall  RRooaaddss33  226699..44  

  DDrriivveerrss  LLiicceennssee  2211..55  OOtthheerr  AAddmmiinn..33  113333..11  

  OOtthheerr  UUsseerr  CChhaarrggeess      1199..55                        

  SSuubbttoottaall  884455..11  SSuubbttoottaall  882211..77  

LLooccaall          

  PPrrooppeerrttyy  TTaaxxeess,,  
OOtthheerr33  

888844..44  RRooaaddss  aanndd  SSttrreeeettss33  888844..44  

  TTOOTTAALL  $$22,,115588..22 TTOOTTAALL  $$22,,002299..77

                                                                                                                      
11TTrraannsslliinnkkss  2211::  AA  MMuullttiimmooddaall  TTrraannssppoorrttaattiioonn  PPllaann  ffoorr  WWiissccoonnssiinn''ss  2211sstt  CCeennttuurryy,,  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  FFeebbrruuaarryy  11999955..  

22““11999933  HHiigghhwwaayy  MMiilleess  aanndd  VVeehhiiccllee  MMiilleess  ooff  TTrraavveell  bbyy  AAddmmiinniissttrraattiivvee  JJuurriissddiiccttiioonn,,””  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  11999933..  
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SSoouurrccee::  CCaammbbrriiddggee  SSyysstteemmaattiiccss,,  ““HHiigghhwwaayy  CCoosstt  aanndd  PPrriicciinngg  SSttuuddyy,,””  MMaaddiissoonn::  
WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  SSeepptt..  2266,,  11999944..    
  
TThhee  ffiigguurreess  aabboovvee  ccoommee  ffrroomm  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabblleess::  11..  TTaabbllee  22..66  22..  TTaabbllee  22..22  33..  
TTaabbllee  22..11  

AAss  iinn  mmuucchh  ooff  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  VVMMTT  iinn  WWiissccoonnssiinn  hhaass  bbeeeenn  ggrroowwiinngg  mmuucchh  
ffaasstteerr  tthhaann  tthhee  ppooppuullaattiioonn..  BBeettwweeeenn  11996600  aanndd  11999900,,  ppeerrssoonnaall  VVMMTT  iinnccrreeaasseedd  bbyy  113388  
ppeerrcceenntt,,  wwhhiillee  ccoommmmeerrcciiaall  VVMMTT  ggrreeww  bbyy  440011  ppeerrcceenntt..33  AAmmoonngg  tthhee  ccaauussaall  ffaaccttoorrss  wweerree  
tthhee  ccoommiinngg  ooff  aaggee  ooff  tthhee  bbaabbyy  bboooomm  ggeenneerraattiioonn  aanndd  tthhee  llaarrggee  iinnccrreeaassee  iinn  wwoommeenn''ss  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  wwoorrkk  ffoorrccee..  BBeeccaauussee  tthheessee  ttrreennddss  aarree  llaarrggeellyy  ppllaayyeedd  oouutt,,  WWiissDDOOTT''ss  
ccuurrrreenntt  eessttiimmaattee  iiss  tthhaatt  VVMMTT  wwiillll  iinnccrreeaassee  oonnllyy  5588  ppeerrcceenntt  bbeettwweeeenn  11999900  aanndd  22002200..  IInn  
ootthheerr  wwoorrddss,,  wwhhiillee  VVMMTT  iinnccrreeaasseedd  aatt  aann  aannnnuuaall  rraattee  ooff  44..66  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  3300--
yyeeaarr  ppeerriioodd,,  tthhee  nneexxtt  3300  yyeeaarrss  sshhoouulldd  sseeee  aannnnuuaall  iinnccrreeaasseess  aavveerraaggiinngg  oonnllyy  11..99  ppeerrcceenntt..  
  
LLiikkeewwiissee,,  WWiissccoonnssiinn  ttrreennddss  iinn  tthhee  uussee  ooff  aauuttoommoobbiilleess  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  nnaattiioonnaall  ttrreennddss..  TThhee  
nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  ccoommmmuuttiinngg  ttoo  wwoorrkk  aalloonnee  iinnccrreeaasseedd  ffrroomm  6622  ppeerrcceenntt  iinn  11997700  ttoo  7755  
ppeerrcceenntt  iinn  11999900..  AAllll  ootthheerr  mmooddeess  ooff  ccoommmmuuttiinngg  ((ccaarr--ppoooolliinngg,,  mmaassss  ttrraannssiitt,,  bbiiccyycclliinngg,,  
wwaallkkiinngg))  ddeecclliinneedd  dduurriinngg  tthhoossee  ttwwoo  ddeeccaaddeess..44  
  
WWiissccoonnssiinn  ssppeennddss  aabboouutt  $$22  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  oonn  hhiigghhwwaayyss,,  aass  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  11..  HHiigghhwwaayy  
uusseerrss  ggeenneerraattee  $$442299  mmiilllliioonn  iinn  ffeeddeerraall  uusseerr  ttaaxxeess  aanndd  $$884455  mmiilllliioonn  iinn  ssttaattee  uusseerr  ttaaxxeess..  IInn  
aaddddiittiioonn,,  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  aallllooccaattee  $$888844  mmiilllliioonn  iinn  pprrooppeerrttyy  ttaaxxeess  aanndd  ootthheerr  ssoouurrcceess  ffoorr  
llooccaall  ssttrreeeettss  aanndd  rrooaaddss..  AAss  iiss  cclleeaarr  ffrroomm  TTaabbllee  11,,  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  uusseerr  ttaaxxeess  
eexxcceeeedd  eexxppeennddiittuurreess  oonn  hhiigghhwwaayyss  bbyy  ssoommee  $$112288  mmiilllliioonn  aa  yyeeaarr..  TThhee  ddiiffffeerreennccee  ggooeess  ttoo  ttoo  
ssuubbssiiddiizzee  mmaassss  ttrraannssiitt,,  ttoo  hheellpp  rreedduuccee  tthhee  ffeeddeerraall  ddeeffiicciitt,,  aanndd  ffoorr  mmiisscceellllaanneeoouuss  ootthheerr  nnoonn--
WWiissccoonnssiinn  hhiigghhwwaayy  ppuurrppoosseess  ((iinncclluuddiinngg  ccrroossss--ssuubbssiiddiieess  ttoo  ootthheerr  ssttaatteess  ssuucchh  aass  AAllaasskkaa  aanndd  
HHaawwaaiiii))..  
  
AAss  ooff  11999944,,  WWiissccoonnssiinn''ss  hhiigghhwwaayyss  aanndd  bbrriiddggeess  wweerree  iinn  rreellaattiivveellyy  ggoooodd  sshhaappee..  TTaabbllee  22  
sshhoowwss  hhooww  tthhee  ssttaattee''ss  rrooaaddwwaayyss  ssccoorree  oonn  aa  mmeeaassuurreemmeenntt  ccaalllleedd  PPaavveemmeenntt  SSeerrvviicceeaabbiilliittyy  
IInnddeexx  ((PPSSII))––aa  mmeeaassuurree  ooff  rriiddeeaabbiilliittyy  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  WWiissDDOOTT  uussiinngg  aa  ssppeecciiaallllyy  eeqquuiippppeedd  
vveehhiiccllee..  AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  oonnllyy  88..55  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  wwaass  mmeeaassuurreedd  aatt  22..55  oorr  
bbeellooww,,  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ffoorr  rreeppaaiirr  wwoorrkk..  FFoorr  nnoonn--IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayyss,,  tthhee  
ffrraaccttiioonn  nneeeeddiinngg  rreeppaaiirr  wwaass  2288  ppeerrcceenntt..  AA  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  mmeeaassuurree,,  tthhee  PPaavveemmeenntt  DDiissttrreessss  
IInnddeexx  ((PPDDII)),,  iiss  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  33..  OOnn  tthhiiss  mmeeaassuurree  ((wwhhiicchh  rreefflleeccttss  ssttrruuccttuurraall  ccrriitteerriiaa  aanndd  
ttrraaffffiicc  lleevveellss)),,  1122  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  nneeeeddss  wwoorrkk  ((aass  iinnddiiccaatteedd  bbyy  aa  PPDDII  
aabboovvee  7755)),,  aass  ddooeess  1133  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  nnoonn--IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  TTaabbllee  44  ggiivveess  WWiissDDOOTT''ss  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  bbrriiddggee  ccoonnddiittiioonnss..  AA  ““rraattee  ssccoorree””  ooff  uunnddeerr  7755  iiss  tthhee  tthhrreesshhoolldd  ffoorr  aa  bbrriiddggee  
tthhaatt  ““ccaann  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..””  BByy  tthhiiss  ssttaannddaarrdd,,  66  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  
bbrriiddggeess  aanndd  1100  ppeerrcceenntt  ooff  nnoonn--IInntteerrssttaattee  bbrriiddggeess  ccuurrrreennttllyy  nneeeedd  wwoorrkk..  
  

TTaabbllee  22::  CCoonnddiittiioonn  ooff  WWiissccoonnssiinn  HHiigghhwwaayyss    
((PPaavveemmeenntt  SSeerrvviicceeaabbiilliittyy  IInnddeexx))  

                                                                                                                      
33""UUrrbbaann  HHiigghhwwaayyss,,""  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  AAuugguusstt  11999944..  

44IIbbiidd..  
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PPSSII  IInntteerrssttaattee  NNoonn--IInntteerrssttaattee  

AAbboovvee  33..5500  6611..55%%  4400%%  

33..0011——33..5500  2200%%  1166%%  

22..5511——33..0000  1100%%  1166%%  

22..0011——22..5500  44..55%%  1155%%  

BBeellooww  22..0000  44%%  1133%%  

TTaabbllee  33::  CCoonnddiittiioonn  
ooff  WWiissccoonnssiinn  

HHiigghhwwaayyss    
((PPaavveemmeenntt  

DDiissttrreessss  IInnddeexx))  

    

PPDDII  IInntteerrssttaattee  NNoonn--IInntteerrssttaattee  

BBeellooww  2255  3366%%  4455%%  

2255——4499  2299%%  2233%%  

5500——7744  2233%%  1199%%  

AAbboovvee  7755  1122%%  1133%%  

TTaabbllee  44::  CCoonnddiittiioonn  
ooff  WWiissccoonnssiinn  

BBrriiddggeess  

    

RRaattee  SSccoorree  IInntteerrssttaattee  NNoonn--IInntteerrssttaattee  

AAbboovvee  7755  9944%%  9900%%  

6655——7755  33%%  55%%  

5555——6644  22%%  22%%  

BBeellooww  5544  11%%  33%%  

TThhee  ccuurrrreenntt  mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  hhiigghhwwaayy  
ccoonnddiittiioonnss  aarree  aa  ssnnaappsshhoott  ooff  ccuurrrreenntt  ccoonnddiittiioonnss  ,,hhoowweevveerr,,  nnoott  aa  pprroojjeeccttiioonn  ooff  ffuuttuurree  nneeeeddss..  
AAnndd  tthheessee  aavveerraaggee  ssnnaappsshhoottss  mmaasskk  ssoommee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssyysstteemm  ddeeffiicciieenncciieess..  TThhee  mmoosstt  
iimmppoorrttaanntt  ooff  tthheessee  pprroobblleemmss  iiss  tthhee  aaggiinngg  MMiillwwaauukkeeee  CCoouunnttyy  ffrreeeewwaayyss..  MMaajjoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  
tthhiiss  ssyysstteemm  wweerree  bbuuiilltt  iinn  tthhee  11996600ss  aanndd  aarree  nneeaarr  tthhee  eenndd  ooff  tthheeiirr  uusseeffuull  lliivveess..  TThhee  ccuurrrreenntt  
$$2255  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ssppeenntt  oonn  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheemm  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  ffoorr  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  
tthhaatt  wwiillll  ssoooonn  bbee  rreeqquuiirreedd..  EEvveenn  wwiitthhoouutt  rreeddeessiiggnniinngg  tthhoossee  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ssyysstteemm  tthhaatt  aarree  
uunnssaaffee  ((ssuucchh  aass  lleefftt--ssiiddee  eexxiittss)),,  WWiissDDOOTT  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aannnnuuaall  ssppeennddiinngg  nneeeeddss  ttoo  iinnccrreeaassee  
ttoo  $$8844  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeerr  bbyy  22000000;;  wwiitthh  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  tthhaatt  ssuumm  wwoouulldd  iinnccrreeaassee  ttoo  $$112266  
mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  bbyy  22000000..55  
  
  
AAss  ppaarrtt  ooff  iittss  TTrraannsslliinnkkss  2211  ppllaannnniinngg  pprroocceessss,,  WWiissDDOOTT  hhaass  ddeeffiinneedd  cceerrttaaiinn  kkeeyy  hhiigghhwwaayy  
rroouutteess  aass  iittss  CCoorrrriiddoorrss  22002200  BBaacckkbboonnee  ssyysstteemm..  TThhiiss  iinncclluuddeess  tthhee  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayyss  pplluuss  
tthhee  mmuullttiillaannee  ppoorrttiioonnss  ooff  UUSS  hhiigghhwwaayyss  4411,,  5511,,  5533,,  aanndd  115511..  CCoommpprriissiinngg  jjuusstt  99  ppeerrcceenntt  ooff  
                                                                                                                      
55““QQuuaalliittyy  HHiigghhwwaayyss::  KKeeyy  PPrreesseerrvvaattiioonn  NNeeeeddss  oonn  WWiissccoonnssiinn''ss  SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm,,””  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  JJuullyy  11999944..  
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ttoottaall  mmiilleeaaggee,,  tthheessee  rroouutteess  ccaarrrryy  3333  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  ttrraaffffiicc..  MMuucchh  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  iiss  aallssoo  oolldd  
aanndd  nneeeeddiinngg  rreeppllaacceemmeenntt;;  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwhhiillee  6655  mmiilleess  ooff  tthhiiss  ssyysstteemm  hhaadd  aa  PPSSII  bbeellooww  22..55  
iinn  11999944,,  WWiissDDOOTT  pprroojjeeccttss  tthhaatt  332200  mmiilleess  wwiillll  bbee  iinn  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  bbyy  22000055..66  BBrriinnggiinngg  tthheessee  
hhiigghhwwaayyss  iinnttoo  pprrooppeerr  ccoonnddiittiioonn  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  rreeqquuiirree  aann  aaddddiittiioonnaall  $$4499  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
bbeettwweeeenn  11999944  aanndd  22000055..77    
  
OOtthheerr  ppootteennttiiaall  nneeeeddss  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  hhiigghhwwaayy  iinnvveessttmmeenntt––nnoott  nneecceessssaarriillyy  aass  ccrriittiiccaall  aass  tthhee  
ffoorreeggooiinngg  ttwwoo––wweerree  aallssoo  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  TTrraannsslliinnkk  2211  pprroocceessss..  TThheessee  iinncclluuddee  
ddeetteerriioorraattiinngg  ppaavveemmeennttss  oonn  nnoonn--bbaacckkbboonnee  rroouutteess  ((wwhheerree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmiilleess  ooff  rroouugghh  
ppaavveemmeenntt  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ddoouubbllee  ffrroomm  880000  ttoo  11660000,,  wwiitthhoouutt  aann  iinnccrreeaassee  ooff  $$2255  
mmiilllliioonn//yyeeaarr));;  331155  mmiilleess  ooff  ssttaattee  hhiigghhwwaayyss  wwhhiicchh  hhaavvee  rreedduucceedd  wweeiigghhtt  lliimmiittss  iinn  tthhee  sspprriinngg  
((ffiixxaabbllee  ffoorr  $$1133  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  oovveerr  tthhee  nneexxtt  1100  yyeeaarrss)),,  aanndd  uuppggrraaddeedd  mmaaiinntteennaannccee  
((ddeeffiinneedd  aass  nneeeeddiinngg  aann  aaddddeedd  $$1100  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))..  
  
OOvveerraallll,,  tthhee  aammbbiittiioouuss  TTrraannsslliinnkkss  2211  ppllaann  ccaallllss  ffoorr  ssppeennddiinngg  $$3399  bbiilllliioonn  ((iinn  11999944  ddoollllaarrss))  
oonn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffrroomm  11999955  ttoo  22002200..  TThhaatt  iiss  aann  iinnccrreeaassee  ooff  $$88..99  bbiilllliioonn  oovveerr  pprroojjeecctteedd  
ssppeennddiinngg  ffrroomm  eexxiissttiinngg  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess..  NNoo  ssppeecciiffiicc  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  ffoorr  tthhiiss  pprrooppoosseedd  
iinnccrreeaassee  aarree  ssppeelllleedd  oouutt  iinn  tthhee  TTrraannsslliinnkkss  2211  ppllaann..  
  
BBeeyyoonndd  tthhee  pprroobblleemm  ooff  iinnaaddeeqquuaattee  ffuunnddiinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  mmooddeerrnniizzee  tthhee  hhiigghhwwaayy  
ssyysstteemm,,  tthhee  ssttaattee''ss  uurrbbaann  aarreeaass  ((eessppeecciiaallllyy  MMiillwwaauukkeeee))  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ffaaccee  ggrroowwiinngg  
ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn  pprroobblleemmss  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2200--2255  yyeeaarrss..  TTrraannsslliinnkk  2211  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  11,,000000  
mmiilleess  ooff  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  tthhaatt  aarree  pprroojjeecctteedd  ttoo  eexxppeerriieennccee  sseerriioouuss  ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn  tthhrroouugghh  
tthhee  yyeeaarr  22002200..  DDuurriinngg  11999955--9966  aa  CCoonnggeessttiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  aannaallyyssiiss  iiss  bbeeiinngg  
ccaarrrriieedd  oouutt  bbeettwweeeenn  WWiissDDOOTT  aanndd  tthhee  ssttaattee''ss  MMeettrrooppoolliittaann  PPllaannnniinngg  OOrrggaanniizzaattiioonnss,,  ttoo  
qquuaannttiiffyy  tthhee  eexxppeecctteedd  lleevveellss  ooff  ccoonnggeessttiioonn  aanndd  eevvaalluuaattee  aalltteerrnnaattiivveess  mmeeaannss  ooff  aaddddrreessssiinngg  
iitt..  
  
AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  TTrraannsslliinnkkss  2211  pprroocceessss,,  CCaammbbrriiddggee  SSyysstteemmaattiiccss  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  ssttuuddyy  ooff  
ppootteennttiiaall  pprriicciinngg  mmeecchhaanniissmmss  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  uusseedd  bbootthh  ttoo  ccoonnttrrooll  ccoonnggeessttiioonn  aanndd  ttoo  rraaiissee  
rreevveennuueess..88  AAlltthhoouugghh  tthhee  rreeppoorrtt  wwaass  ffaavvoorraabbllee  ttoo  ttoollllss  aass  ssuucchh  aa  mmeecchhaanniissmm,,  tthhee  
TTrraannsslliinnkkss  2211  rreeppoorrtt  rreejjeecctteedd  pprriicciinngg  mmeecchhaanniissmmss,,  ccoonncclluuddiinngg  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  lliittttllee  
iimmppaacctt  oonn  ttrraavveell  bbuutt  ccoouulldd  ““ssiimmppllyy  rraaiissee  tthhee  ccoosstt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  iinn  WWiissccoonnssiinn,,  ppuuttttiinngg  
oouurr  cciittiizzeennss  aanndd  bbuussiinneesssseess  aatt  aa  sseevveerree  eeccoonnoommiicc  ddiissaaddvvaannttaaggee..””99  TThhaatt  pprreemmaattuurree  
ddiissmmiissssaall  wwiillll  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy..  
  
  
IIII..  PPUUBBLLIICC--PPRRIIVVAATTEE  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPPSS::  AA  NNEEWW  OOPPTTIIOONN  

                                                                                                                      
66IIbbiidd..  

77““CCoorrrriiddoorrss  22002200::  RReevviieeww  aanndd  UUppddaattee,,””  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  JJuunnee  11999944..  

88““HHiigghhwwaayy  CCoosstt  &&  PPrriicciinngg  SSttuuddyy,,””  BBeerrkkeelleeyy::  CCaammbbrriiddggee  SSyysstteemmaattiiccss,,  IInncc..,,  SSeepptteemmbbeerr  11999944..  

99TTrraannsslliinnkkss  2211,,  oopp  cciitt..  
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AA..  OOvveerrsseeaass  PPrreecceeddeennttss  
  
SSiinnccee  WWoorrlldd  WWaarr  IIII  ttoollll  rrooaaddss  hhaavvee  bbeeccoommee  ffaarr  mmoorree  ccoommmmoonn  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  PPaacciiffiicc  RRiimm  tthhaann  iinn  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrriiddggee,,  TTuunnnneell  &&  TTuurrnnppiikkee  AAssssoocciiaattiioonn  ((IIBBTTTTAA))  iiddeennttiiffiieedd  99,,000066  mmiilleess  ooff  ttoollll  rrooaaddss  iinn  
EEuurrooppee  aass  ooff  11999900,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  44,,665577  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  MMoosstt  ooff  tthhee  mmaajjoorr  iinntteerrcciittyy  hhiigghhwwaayyss  iinn  IIttaallyy,,  
FFrraannccee,,  aanndd  SSppaaiinn  aarree  ttoollllwwaayyss,,  aanndd  mmaannyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd  uunnddeerr  aa  ffoorrmm  ooff  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  ccaalllleedd  
bbuuiilldd--ooppeerraattee--ttrraannssffeerr  ((BBOOTT))..  
  
TThhee  bbaassiicc  BBOOTT  ccoonncceepptt  iiss  tthhaatt  ggoovveerrnnmmeenntt,,  vviiaa  ccoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg,,  aawwaarrddss  aa  lloonngg--tteerrmm  ffrraanncchhiissee  ttoo  aa  pprriivvaattee  
ccoonnssoorrttiiuumm  tthhaatt  ffiinnaanncceess,,  ddeessiiggnnss,,  bbuuiillddss,,  aanndd  ooppeerraatteess  aa  ttoollll  ffaacciilliittyy..  AAtt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffrraanncchhiissee  ppeerriioodd,,  ttiittllee  ttoo  
tthhee  rrooaadd  rreevveerrttss  ttoo  ggoovveerrnnmmeenntt  ((wwhhiicchh  ccaann  eeiitthheerr  ooppeerraattee  iitt  iittsseellff  oorr  eennggaaggee  aa  nneeww  ooppeerraattoorr  vviiaa  aa  nneeww  
ccoommppeettiittiioonn))..  NNiinnee--tteenntthhss  ooff  IIttaallyy''ss  mmoottoorrwwaayy  ssyysstteemm  hhaass  bbeeeenn  bbuuiilltt  vviiaa  BBOOTT,,  bbeeggiinnnniinngg  ssoooonn  aafftteerr  WWoorrlldd  WWaarr  
IIII..  FFrraannccee  bbeeggaann  uussiinngg  tthhee  ccoonncceepptt  iinn  tthhee  11996600ss  ttoo  ddeevveelloopp  iittss  eexxtteennssiivvee  mmoottoorrwwaayy  ssyysstteemm;;  iinn  11999900  tthhee  FFrreenncchh  
ccoonncceessssiioonn  llaaww  wwaass  aammeennddeedd  ttoo  eexxppaanndd  tthhee  BBOOTT  ccoonncceepptt  ttoo  uurrbbaann  ttoollllwwaayyss,,  aanndd  iinn  11999911  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  
aannnnoouunncceedd  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  aa  ppllaannnneedd  22,,990000--mmiillee  eexxppaannssiioonn  ooff  tthhee  mmoottoorrwwaayyss  wwoouulldd  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  pprriivvaatteellyy..  
  
BBeeggiinnnniinngg  iinn  tthhee  llaattee  11998800ss,,  tthhee  BBOOTT  ttoollllwwaayy  ccoonncceepptt  bbeeggaann  sspprreeaaddiinngg  ttoo  nnuummeerroouuss  ootthheerr  ccoouunnttrriieess..  TThhee  llaarrggeesstt  
ssuucchh  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  $$1155  bbiilllliioonn  CChhaannnneell  TTuunnnneell  bbeettwweeeenn  BBrriittaaiinn  aanndd  FFrraannccee..  TThhiiss  rriisskkyy  pprroojjeecctt,,  wwhhiicchh  ooppeenneedd  iinn  
11999944,,  wwaass  bbuuiilltt  eennttiirreellyy  wwiitthh  pprriivvaattee  ccaappiittaall––aanndd  wwiitthhoouutt  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  gguuaarraanntteeeess..  BBrriittaaiinn  nnooww  hhaass  sseevveerraall  
BBOOTT  ttoollll  bbrriiddggeess  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  hhiigghhwwaayy  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  wwaayy,,  aanndd  SSppaaiinn  iiss  ssttuuddyyiinngg  tthhee  eexxppaannssiioonn  ooff  iittss  BBOOTT  
ttoollllwwaayy  ssyysstteemm..  EEvveenn  GGeerrmmaannyy''ss  ffaammeedd  aauuttoobbaahhnnss,,  lloonngg  wwiitthhoouutt  ttoollllss,,  aarree  nnooww  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ttoolllliinngg  aanndd  
pprriivvaattiizzaattiioonn..1100  AAnndd  tthhee  ffoorrmmeerr  ccoommmmuunniisstt  ccoouunnttrriieess  ooff  HHuunnggaarryy  aanndd  PPoollaanndd  aarree  mmoovviinngg  
rraappiiddllyy  ttoo  ddeevveelloopp  mmooddeerrnn  mmoottoorrwwaayy  ssyysstteemmss,,  uussiinngg  tthhee  BBOOTT  aapppprrooaacchh..  
  
LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  iiss  aallssoo  eemmbbrraacciinngg  tthhiiss  nneeww  ppaarraaddiiggmm..  AArrggeennttiinnaa,,  BBrraazziill,,  CChhiillee,,  CCoolloommbbiiaa,,  
aanndd  MMeexxiiccoo  aarree  aammoonngg  tthhee  ccoouunnttrriieess  wwhhiicchh  aarree  ttuurrnniinngg  oovveerr  eexxiissttiinngg  ((mmoossttllyy  ttwwoo--llaannee))  
hhiigghhwwaayyss  ttoo  pprriivvaattee  ccoonnssoorrttiiaa,,  wwhhiicchh  aarree  mmooddeerrnniizziinngg  tthheemm  aass  ttoolllleedd  eexxpprreesssswwaayyss  uussiinngg  
mmoossttllyy  pprriivvaattee  ccaappiittaall..  LLiikkeewwiissee,,  tthhee  ffaasstt--ggrroowwiinngg  ccoouunnttrriieess  ooff  EEaasstt  AAssiiaa––CChhiinnaa,,  HHoonngg  
KKoonngg,,  MMaallaayyssiiaa,,  aanndd  TThhaaiillaanndd––aallll  hhaavvee  BBOOTT  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  uunnddeerr  wwaayy  ((aanndd  ssoommee  
aallrreeaaddyy  iinn  sseerrvviiccee))..  CChhiinnaa  ooppeenneedd  iittss  ffiirrsstt  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  iinn  JJuullyy  11999944,,  tthhee  $$11..22  bbiilllliioonn  
HHoonngg  KKoonngg--GGuuaannggzzhhoouu  SSuuppeerrhhiigghhwwaayy,,  ddeevveellooppeedd  bbyy  aa  HHoonngg  KKoonngg  ffiirrmm  oonn  aa  BBOOTT  bbaassiiss..  
CChhiinnaa  hhaass  ssoommee  4400  ootthheerr  BBOOTT  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ssttaaggeess,,  
vvaalluueedd  aatt  uuppwwaarrddss  ooff  $$1155  bbiilllliioonn..1111  
  
AAuussttrraalliiaa  aanndd  CCaannaaddaa  aarree  aallssoo  mmaakkiinngg  uussee  ooff  BBOOTT  ffoorr  nneeww  hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy..  AAuussttrraalliiaa  
hhaass  ttwwoo  ssuucchh  ttoollllwwaayyss  aanndd  oonnee  ttoollll  ttuunnnneell  aallrreeaaddyy  iinn  ooppeerraattiioonn,,  aanndd  sseevveerraall  ootthheerrss  iinn  tthhee  
ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  pprroocceessss,,  iinncclluuddiinngg  mmaajjoorr  nneeww  ttoollllwwaayyss  iinn  bbootthh  SSyyddnneeyy  aanndd  
MMeellbboouurrnnee..  IInn  CCaannaaddaa,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  bbeeggaann  iinn  11999944  oonn  iittss  ffiirrsstt  BBOOTT  pprroojjeecctt,,  tthhee  PPrriinnccee  
EEddwwaarrdd  IIssllaanndd  BBrriiddggee,,  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  BBOOTT  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  aarree  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd..  
  
WWoorrllddwwiiddee,,  aann  OOccttoobbeerr  11999944  ttaallllyy  ooff  BBOOTT  pprroojjeeccttss  iiddeennttiiffiieedd  114477  ttrraannssppoorrttaattiioonn  pprroojjeeccttss  
((mmoosstt  ooff  wwhhiicchh  iinnvvoollvveedd  rrooaaddss  aanndd  bbrriiddggeess))  wwoorrtthh  $$5566  bbiilllliioonn  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  ffiinnaanncceedd  

                                                                                                                      
1100““EEUU  RRooaadd  PPrriicciinngg,,””  aanndd  ""GGeerrmmaann  TToollll  RRooaadd  SSttuuddiieess,,""  PPuubblliicc  WWoorrkkss  FFiinnaanncciinngg,,  JJuunnee//JJuullyy  11999955..  

1111JJoohhnn  OO''LLeeaarryy  ((eedd..)),,  ““OOvveerrsseeaass  PPrriivvaattee  TToollllwwaayyss,,””  PPrriivvaattiizzaattiioonn  11999955,,  LLooss  AAnnggeelleess::  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn,,  11999955..  



66  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  

ssiinnccee  tthhee  mmiidd--11998800ss  aanndd  wweerree  eeiitthheerr  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  iinn  ooppeerraattiioonn..  AAnndd  aannootthheerr  334466  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  pprroojjeeccttss  wwoorrtthh  $$335522  bbiilllliioonn  wweerree  uunnddeerr  ssttuuddyy  aass  ooff  tthhaatt  ttiimmee..1122  
  
BB..  PPrriivvaattee  TToollllwwaayyss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
  
AAlltthhoouugghh  mmaannyy  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  hhiigghhwwaayyss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wweerree  ddeevveellooppeedd  aass  pprriivvaattee  ttoollllwwaayyss1133,,  tthhee  iiddeeaa  
hhaadd  llaarrggeellyy  bbeeeenn  aabbaannddoonneedd  bbyy  tthhee  ddaawwnn  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy..  TThhee  ““ggoooodd  rrooaaddss””  
mmoovveemmeenntt  iinn  tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss  ooff  tthhiiss  cceennttuurryy  cchhaammppiioonneedd  tthhee  iiddeeaa  ooff  ggaassoolliinnee  ttaaxxeess  aass  tthhee  
bbeesstt  wwaayy  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ppaavveedd  rrooaaddss,,  aanndd  tthhaatt  ppaarraaddiiggmm  hhaass  pprreevvaaiilleedd  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  
ccoouunnttrryy  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  cceennttuurryy  ((wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  mmaajjoorr  bbrriiddggeess  aanndd  ttuunnnneellss,,  ffoorr  
wwhhiicchh  ttoollllss  hhaavvee  ggeenneerraallllyy  bbeeeenn  aacccceepptteedd))..  AAnndd  iinnvveessttoorr  oowwnneerrsshhiipp  hhaass  lliikkeewwiissee  bbeeeenn  
mmoossttllyy  aabbaannddoonneedd,,  wwiitthh  aa  ffeeww  eexxcceeppttiioonnss  ssuucchh  aass  DDeettrrooiitt''ss  AAmmbbaassssaaddoorr  BBrriiddggee  aanndd  
DDeettrrooiitt--WWiinnddssoorr  TTuunnnneell  aanndd  sseevveerraall  ooff  tthhee  mmaajjoorr  bbrriiddggeess  iinn  tthhee  SSaann  FFrraanncciissccoo  BBaayy  AArreeaa  
((wwhhiicchh  wweerree  ddeevveellooppeedd  aass  BBOOTT  pprroojjeeccttss  bbuutt  ttaakkeenn  oovveerr  bbyy  tthhee  ssttaattee  dduurriinngg  tthhee  
DDeepprreessssiioonn))..  
  
TThhee  llaattee  11998800ss  wwiittnneesssseedd  aa  rreebbiirrtthh  ooff  tthhee  BBOOTT  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess..  VViirrggiinniiaa  lleedd  tthhee  wwaayy,,  eennaaccttiinngg  tthhee  ffiirrsstt  mmooddeerrnn  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  llaaww  iinn  11998888,,  
ffoolllloowweedd  bbyy  CCaalliiffoorrnniiaa  iinn  11998899;;  PPuueerrttoo  RRiiccoo  iinn  11999900;;  AArriizzoonnaa,,  FFlloorriiddaa,,  aanndd  TTeexxaass  iinn  11999911,,  
FFlloorriiddaa  iinn  11999922,,  MMiinnnneessoottaa  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn  iinn  11999933..  NNoo  nneeww  mmeeaassuurreess  wweerree  eennaacctteedd  iinn  
11999944,,  tthhoouugghh  MMaassssaacchhuusseettttss  aanndd  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  ooffffiicciiaallss  pprrooppoosseedd  ssppeecciiffiicc  BBOOTT  ttoollllwwaayy  
pprroojjeeccttss..  IInn  11999955  DDeellaawwaarree  aanndd  OOrreeggoonn  eennaacctteedd  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  llaawwss,,  aanndd  sseevveerraall  ootthheerr  
ssttaatteess  aarree  aaccttiivveellyy  eexxpplloorriinngg  tthhee  iiddeeaa..  
  
AAss  ooff  tthhee  eenndd  ooff  11999955,,  tthhee  ssttaattuuss  ooff  pprroojjeeccttss  iinn  tthheessee  ssttaatteess  wwaass  aass  ffoolllloowwss::  
  
AArriizzoonnaa..  TThhrreeee  ppiilloott  pprroojjeeccttss  ffoorr  nneeww  ttoollllwwaayyss  wweerree  aapppprroovveedd  iinn  11999922,,  bbuutt  llooccaall  ooppppoossiittiioonn  ttoo  
ttoollllss  lleedd  ttoo  tthheemm  bbeeiinngg  vveettooeedd  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnoorr..  TThhee  ddeeffeeaatt  ooff  aa  hhiigghhwwaayy  ssaalleess  ttaaxx  mmeeaassuurree  iinn  
tthhee  PPhhooeenniixx  aarreeaa  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999944  lleedd  ttoo  aa  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  pprriivvaattee  ttoollllwwaayyss  llaaww  iinn  eeaarrllyy  11999955..  
SSoooonn  tthheerreeaafftteerr,,  aa  pprriivvaattee  ccoonnssoorrttiiuumm  ssuubbmmiitttteedd  aann  aammbbiittiioouuss  nneeww  pprrooppoossaall  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  
PPhhooeenniixx  rriinngg--rrooaadd  aass  aa  BBOOTT  ttoollllwwaayy,,1144  aanndd  AArriizzoonnaa  DDOOTT  iinnvviitteedd  ccoommppeettiinngg  pprrooppoossaallss  ffrroomm  
ootthheerr  ffiirrmmss..  
  
CCaalliiffoorrnniiaa..  FFoouurr  ppiilloott  pprroojjeeccttss  ffoorr  nneeww  ttoollllwwaayyss  wweerree  sseelleecctteedd  iinn  11999900  aanndd  ffrraanncchhiissee  
aaggrreeeemmeennttss  nneeggoottiiaatteedd  iinn  11999911..  TThhee  ffiirrsstt  pprroojjeecctt,,  aaddddiinngg  ffoouurr  eexxpprreessss  llaanneess  ttoo  tthhee  mmeeddiiaann  ooff  aa  
ffrreeeewwaayy  iinn  OOrraannggee  CCoouunnttyy,,  wwaass  ffiinnaanncceedd  iinn  11999933  aanndd  ooppeenneedd  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999955..  AA  nneeww  
ttoollllwwaayy  iinn  SSaann  DDiieeggoo  CCoouunnttyy  iiss  iinn  tthhee  ffiinnaall  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww  ssttaaggeess  iinn  11999955..  TThhee  ootthheerr  
ttwwoo,,  rriisskkiieerr  aanndd  mmoorree  ccoonnttrroovveerrssiiaall,,  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeegguunn  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieeww  pprroocceessss  aanndd  
mmiigghhtt  nnoott  ggeett  bbuuiilltt..  

                                                                                                                      
1122““11999944  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaajjoorr  PPrroojjeeccttss  SSuurrvveeyy,,””  PPuubblliicc  WWoorrkkss  FFiinnaanncciinngg,,  OOccttoobbeerr  11999944..  

1133DDaanniieell  BB..  KKlleeiinn  aanndd  GGoorrddoonn  JJ..  FFiieellddiinngg,,  ""PPrriivvaattee  TToollll  RRooaaddss::  LLeeaarrnniinngg  ffrroomm  tthhee  NNiinneetteeeenntthh  CCeennttuurryy,,""  TTrraannssppoorrttaattiioonn  
QQuuaarrtteerrllyy,,  VVooll..  4466,,  NNoo..  33,,  JJuullyy  11999922..  

1144““HHDDRR  PPuusshheess  tthhee  EEnnvveellooppee  iinn  AArriizzoonnaa,,””  PPuubblliicc  WWoorrkkss  FFiinnaanncciinngg,,  AAuugguusstt  11999955..  



WWIISSCCOONNSSIINN  TTOOLLLL  RROOAADDSS  77  

  
DDeellaawwaarree..  IInn  tthhee  sspprriinngg  ooff  11999955,,  DDeellaawwaarree''ss  lleeggiissllaattuurree  uunnaanniimmoouussllyy  eennaacctteedd  aa  mmeeaassuurree  tthhaatt  
ppeerrmmiittss  tthhee  ssttaattee''ss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  sseelleecctt  uupp  ttoo  ffoouurr  BBOOTT--ttyyppee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
pprroojjeeccttss..  PPrroojjeeccttss  wwiillll  bbee  sseelleecctteedd  vviiaa  aa  ccoommppeettiittiivvee  pprroocceessss,,  bbeeggiinnnniinngg  aass  eeaarrllyy  aass  ffaallll  11999955..  
TThhee  lleeggiissllaattiioonn  iinncclluuddeess  pprroovviissiioonnss  ffoorr  aa  rreevvoollvviinngg  llooaann  ffuunndd  ttoo  mmaakkee  ffeeddeerraall  mmoonneeyy  aavvaaiillaabbllee  
ffoorr  pprriivvaattiizzeedd  pprroojjeeccttss..1155  
  
FFlloorriiddaa..  TTwwoo  pprrooppoossaallss  ffoorr  nneeww  ttoollllwwaayyss  wweerree  ssuubbmmiitttteedd  iinn  11999922,,  bbuutt  hhaavvee  nnoott  yyeett  bbeeeenn  
aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ssttaattee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  tthhee  lleeggiissllaattuurree..  ((FFlloorriiddaa''ss  llaaww  rreeqquuiirreess  aa  
lleeggiissllaattiivvee  vvoottee  oonn  eeaacchh  pprroojjeecctt..))  IInn  11999944  aannootthheerr  ggrroouupp  pprrooppoosseedd  aa  pprroojjeecctt,,  tthhiiss  oonnee  iinn  tthhee  
MMiiaammii  aarreeaa..  
  
MMaassssaacchhuusseettttss..  TThhoouugghh  llaacckkiinngg  aa  ssppeecciiffiicc  BBOOTT  llaaww,,  MMaassssaacchhuusseettttss  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSeeccrreettaarryy  
JJaammeess  KKeerraassiiootteess  hhaass  pprrooppoosseedd  tthhaatt  ccoonnggeesstteedd  RRtt..  33  bbee  mmooddeerrnniizzeedd  aass  aa  BBOOTT  ttoollllwwaayy..  
  
MMiinnnneessoottaa..  TThhiiss  ssttaattee  iissssuueedd  iittss  iinniittiiaall  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ((RRFFPP))  ffoorr  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  
iinn  JJuullyy  11999955    aanndd  rreecceeiivveedd  ffiivvee  pprrooppoossaallss  iinn  NNoovveemmbbeerr  11999955..  IItt  hhaass  aa  mmaajjoorr  ssttuuddyy  uunnddeerr  wwaayy  ooff  
tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ttoollllss  aanndd  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  iinn  tthhee  TTwwiinn  CCiittiieess  aarreeaa..  
  
MMiissssoouurrii..  IInn  11999900  MMiissssoouurrii  eennaacctteedd  aa  mmeeaassuurree  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  nnoonnpprrooffiitt  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoorrppoorraattiioonnss  wwhhiicchh  mmaayy  iissssuuee  rreevveennuuee  bboonnddss  aanndd  cchhaarrggee  ttoollllss..  TThhuuss  ffaarr,,  nnoo  
pprroojjeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  llaauunncchheedd  uunnddeerr  tthhiiss  lleeggiissllaattiioonn..  
  
OOrreeggoonn..  IInn  tthhee  ssuummmmeerr  ooff  11999955  tthhee  OOrreeggoonn  lleeggiissllaattuurree  eennaacctteedd  aa  mmeeaassuurree  aauutthhoorriizziinngg  pprriivvaattee  
ttoollll  ffaacciilliittiieess  oonn  aa  BBOOTT  bbaassiiss..  IItt  ssppeecciiffiiccaallllyy  pprroovviiddeess  ffoorr  ttwwoo  iinniittiiaall  pprroojjeeccttss,,  ffoorr  wwhhiicchh  ssttrroonngg  
llooccaall  ssuuppppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  eexxpprreesssseedd,,  aanndd  ppeerrmmiittss  ootthheerrss  ttoo  bbee  pprrooppoosseedd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffuurrtthheerr  
lleeggiissllaattiivvee  aapppprroovvaall..  
  
PPuueerrttoo  RRiiccoo..  TThhee  CCoommmmoonnwweeaalltthh''ss  ffiirrsstt  BBOOTT  pprroojjeecctt,,  tthhee  SSaann  JJoossee  LLaaggoooonn  BBrriiddggee,,  ooppeenneedd  ttoo  
ttrraaffffiicc  iinn  11999933..  TTwwoo  BBOOTT  ttoollll  hhiigghhwwaayyss  aarree  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  
  
SSoouutthh  CCaarroolliinnaa..  TThhee  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  DDOOTT  iinn  mmiidd--11999955  bbeeggaann  aaddvveerrttiissiinngg  ffoorr  pprrooppoossaallss  ffrroomm  
tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ffoorr  ttwwoo  nneeww  ttoollll  rrooaaddss..  TThhee  ssttaattee  hheelldd  aa  ssiimmiillaarr  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  
CCoonnwwaayy  BByyppaassss  iinn  llaattee  11999944,,  bbuutt  sseelleecctteedd  aass  tthhee  wwiinnnneerr  aa  tteeaamm  pprrooppoossiinngg  aa  pprroojjeecctt  ffiinnaanncceedd  bbyy  
aa  llooccaall  ssaalleess  ttaaxx  iinnsstteeaadd  ooff  ttoollllss..  
  
TTeexxaass..  DDeessppiittee  eennaaccttiinngg  aa  pprriivvaattee  ttoollllwwaayyss  llaaww  iinn  11999911,,  TTeexxaass  hhaass  nnoott  yyeett  iissssuueedd  aann  RRFFPP  oorr  
aaccttiivveellyy  eennccoouurraaggeedd  pprrooppoossaallss..  MMoosstt  iinntteerreesstt  tthhuuss  ffaarr  hhaass  ffooccuusseedd  oonn  bboorrddeerr  ccrroossssiinngg  pprroojjeeccttss,,  
ssuucchh  aass  aa  pprrooppoosseedd  CCaammiinnoo  CCoolluummbbiiaa  bbrriiddggee  nneeaarr  LLaarreeddoo..  PPrriioorr  ttoo  rreeppeeaall  ooff  aa  11991133  pprriivvaattee  
ttoollllwwaayy  llaaww  iinn  11999911,,  pprriivvaattee  ffiirrmmss  ffiilleedd  aapppplliiccttiioonnss  ffoorr  nniinnee  pprroojjeeccttss  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  
““ggrraannddffaatthheerreedd””  uunnddeerr  tthhee  oolldd  llaaww''ss  tteerrmmss;;  nnoonnee  hhaass  tthhuuss  ffaarr  bbeeeenn  ddeevveellooppeedd..  TTeexxaass  DDOOTT  hheelldd  
aa  ttoollll  rrooaadd  ssyymmppoossiiuumm  iinn  AAuugguusstt  11999955  ttoo  eelliicciitt  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  
  

                                                                                                                      
1155““SSttaatteess  LLiinniinngg  UUpp  ffoorr  UUsseerr--FFeeee  FFiinnaannccee,,””  PPuubblliicc  WWoorrkkss  FFiinnaanncciinngg,,  JJuullee//JJuullyy  11999955..  
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VViirrggiinniiaa..  TThhee  ffiirrsstt  ((aanndd  oonnllyy))  pprroojjeecctt  uunnddeerr  VViirrggiinniiaa''ss  11998888  llaaww,,  tthhee  DDuulllleess  GGrreeeennwwaayy,,  ooppeenneedd  
iinn  SSeepptteemmbbeerr  11999955..  IInn  eeaarrllyy  11999955,,  tthhee  lleeggiissllaattuurree  eennaacctteedd  aa  rreeppllaacceemmeenntt  mmeeaassuurree,,  rreemmoovviinngg  
BBOOTT  pprroojjeeccttss  ffrroomm  rreegguullaattiioonn  bbyy  tthhee  ssttaattee''ss  ppuubblliicc  uuttiilliittiieess  ccoommmmiissssiioonn..  AA  nnuummbbeerr  ooff  pprroojjeecctt  
pprrooppoossaallss  wweerree  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  11999955..  
  
WWaasshhiinnggttoonn..  SSiixx  pprroojjeeccttss,,  vvaalluueedd  aatt  $$22..55  bbiilllliioonn  wweerree  sseelleecctteedd  ((ffrroomm  1144  pprrooppoossaallss))  iinn  11999944  ffoorr  
ffrraanncchhiissee  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  JJuusstt  aass  tthhee  ffrraanncchhiissee  nneeggoottiiaattiioonnss  wweerree  nneeaarriinngg  
ccoommpplleettiioonn,,  tthhee  lleeggiissllaattuurree  eennaacctteedd  mmaajjoorr  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  eennaabblliinngg  lleeggiissllaattiioonn,,  ttaabblliinngg  oonnee  
ooff  tthhee  pprroojjeeccttss  ppeennddiinngg  ffuurrtthheerr  ssttuuddyy  aanndd  rreeqquuiirriinngg  rreeffeerreennddaa  oonn  tthhee  ootthheerrss..  TTwwoo  ooff  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  ffiivvee  pprroojjeeccttss  hhaavvee  bbeeeenn  ccaanncceelllleedd  aanndd  tthhee  ootthheerr  tthhrreeee  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  llooccaall  
rreeffeerreennddaa  iinn  11999966..  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  ssttaatteess  aarree  llooookkiinngg  iinnttoo  aa  ggrreeaatteerr  uussee  ooff  ttoollllss  aanndd//oorr  pprriivvaattiizzaattiioonn;;  aammoonngg  
tthheessee  aarree  MMaarryyllaanndd,,  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  aanndd  OOhhiioo..  
  
CC..  FFeeddeerraall  IInncceennttiivveess  aanndd  AAssssiissttaannccee  
  
IInn  11999911  CCoonnggrreessss  eennaacctteedd  tthhee  IInntteerrmmooddaall  SSuurrffaaccee  TTrraannssppoorrttaattiioonn  EEffffiicciieennccyy  AAcctt,,  bbeetttteerr  kknnoowwnn  aass  IISSTTEEAA..  TThhiiss  
lleeggiissllaattiioonn  rreevveerrsseedd  mmoorree  tthhaann  5500  yyeeaarrss  ooff  ffeeddeerraall  ooppppoossiittiioonn  ttoo  ttoollllss,,  aass  wweellll  aass  eennddoorrssiinngg  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp  aanndd  
ffuunnddiinngg  ooff  ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  hhiigghhwwaayyss..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  IISSTTEEAA''ss  pprroovviissiioonnss  ppeerrmmiitt  tthhee  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp  
oorr  lleeaassiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg1166::  
  
      CCoonnssttrruuccttiioonn  ooff  nneeww  ttoollll  hhiigghhwwaayyss,,  bbrriiddggeess,,  aanndd  ttuunnnneellss,,  eexxcceepptt  oonn  tthhee  IInntteerrssttaattee  

ssyysstteemm..  
      RReebbuuiillddiinngg  eexxiissttiinngg  ttoollll  hhiigghhwwaayyss,,  bbrriiddggeess,,  aanndd  ttuunnnneellss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  aallrreeaaddyy  oonn  

tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  
      RReebbuuiillddiinngg  eexxiissttiinngg  ffrreeee  hhiigghhwwaayyss  aass  ttoollllwwaayyss,,  eexxcceepptt  oonn  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  
      RReebbuuiilliiddnngg  eexxiissttiinngg  ffrreeee  bbrriiddggeess  aanndd  ttuunnnneellss  aass  ttoollll  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  oonn  tthhee  

IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  
      CCoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  pprroojjeeccttss  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  ((iinncclluuddiinngg  uupp  ttoo  tthhrreeee  pprroojjeeccttss  oonn  uurrbbaann  

IInntteerrssttaatteess))..  
  
TThhuuss,,  tthheessee  pprroovviissiioonnss  aappppllyy  bbootthh  ttoo  mmaannyy  eexxiissttiinngg  ffeeddeerraall--aaiidd  ffaacciilliittiieess,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
ccoonnvveerrtteedd  ttoo  ttoollllss  aanndd  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp  aanndd//oorr  ooppeerraattiioonn,,  aanndd  ttoo  ppootteennttiiaall  nneeww  hhiigghhwwaayyss,,  
bbrriiddggeess,,  aanndd  ttuunnnneellss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ddeevveellooppeedd  aass  BBOOTT  oorr  BBTTOO  ppuubblliicc//pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss..  TThhee  
oonnllyy  eexxcceeppttiioonn  iiss  eexxiissttiinngg  nnoonn--ttoolllleedd  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayy  sseeggmmeennttss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  bbrriiddggeess  oorr  
ttuunnnneellss..  TThheessee  aarree  ssttiillll  eexxeemmpptt  ffrroomm  ttoollllss  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn..  
  
YYeett  wwhhiillee  rreeffrraaiinniinngg  ffrroomm  lliiffttiinngg  tthhee  ggeenneerraall  bbaann  oonn  IInntteerrssttaattee  ttoollllss,,  CCoonnggrreessss  ddiidd  iinncclluuddee  
pprroovviissiioonnss  iinn  IISSTTEEAA  tthhaatt  ooppeenn  tthhee  ddoooorr  ppaarrtt--wwaayy..  TThhee  mmeeaassuurree  aauutthhoorriizzeedd  ffiivvee  ccoonnggeessttiioonn  
pprriicciinngg  ppiilloott  pprroojjeeccttss,,  ffoorr  wwhhiicchh  ffeeddeerraall  aassssiissttaannccee  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd..  UUpp  ttoo  tthhrreeee  ooff  tthheessee  ffiivvee  
ccaann  bbee  oonn  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  sseeggmmeennttss..  TThhoouugghh  ddeeffiinneedd  aass  ppiilloott  pprroojjeeccttss,,  tthheerree  iiss  nnoo  ttiimmee  lliimmiitt  oonn  

                                                                                                                      
1166““BBuuiillddiinngg  aa  BBeetttteerr  PPaarrttnneerrsshhiipp::  PPuubblliicc//PPrriivvaattee  CCoosstt--SShhaarriinngg  aanndd  TToollll  FFiinnaanncciinngg  PPrroovviissiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerrmmooddaall  SSuurrffaaccee  
TTrrnnssppoorrttaattiioonn  EEffffiicciieennccyy  AAcctt  ooff  11999911,,””  PPuubb..  NNoo..  FFHHWWAA--PPLL--9922--000099,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  
UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  11999922..  
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tthheessee  pprroojjeeccttss,,  ssoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aann  oonnggooiinngg  pprriicciinngg  rreeggiimmee  oonn  aann  
eexxiissttiinngg  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  
  
CCoonnggrreessss  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeegguunn  ttoo  rreevviissiitt  tthhee  ttoollllss--oonn--IInntteerrssttaatteess  iissssuuee..  IInn  tthhee  sspprriinngg  ooff  11999955,,  SSeenn  
JJoohhnn  WWaarrnneerr  iinncclluuddeedd  aa  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  ddrraafftt  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm  bbiillll  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  
lliifftteedd  tthhee  bbaann..  HHoowweevveerr,,  tthhee  pprroovviissiioonn  wwaass  ddeelleetteedd  ffrroomm  tthhee  bbiillll  iinn  tthhee  SSeennaattee  EEnnvviirroonnmmeenntt  &&  
PPuubblliicc  WWoorrkkss  CCoommmmiitttteeee  dduurriinngg  ffiinnaall  mmaarrkkuupp,,  aafftteerr  ssttrroonngg  ooppppoossiittiioonn  ffrroomm  aauuttoo  aanndd  ttrruucckk  
iinntteerreesstt  ggrroouuppss..  
  
  
IIIIII..  PPRROOSS  AANNDD  CCOONNSS  OOFF  TTOOLLLLIINNGG  AANNDD  PPUUBBLLIICC--PPRRIIVVAATTEE  PPAARRTTNNEERRSSHHIIPPSS  
  
AA..  PPootteennttiiaall  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  BBeenneeffiittss  
  
PPuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  iinn  hhiigghhwwaayy  ttrraannssppoorrttaattiioonn  hhaavvee  sspprreeaadd  wwoorrllddwwiiddee  aanndd  aaccrroossss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
bbeeccaauussee  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ccaann  bbrriinngg  aa  nnuummbbeerr  ooff  aaddvvaannttaaggeess  ttoo  tthhee  ttaabbllee,,  hheellppiinngg  ttoo  rreevviittaalliizzee  aa  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  
tthhaatt  hhaass  cchhaannggeedd  lliittttllee  ssiinnccee  tthhee  EEiisseennhhoowweerr  eerraa..  AAmmoonngg  tthheessee  bbeenneeffiittss  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  
  
11..  HHiigghhwwaayy  IInnnnoovvaattiioonnss  
  
AAuuttoommaatteedd  TToollll  CCoolllleeccttiioonn..  MMooddeerrnn  eelleeccttrroonniiccss  tteecchhnnoollooggyy  hhaass  mmaaddee  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  ttoollll  bbooootthh  aallll  bbuutt  
oobbssoolleettee..  AAllrreeaaddyy  iinn  mmaassss  pprroodduuccttiioonn  aanndd  iinn  uussee  iinn  sseevveerraall  ssttaatteess  aarree  eelleeccttrroonniicc  ttaaggss  tthhaatt  ppeerrmmiitt  aa  vveehhiiccllee''ss  
aaccccoouunntt  nnuummbbeerr  ttoo  bbee  ““rreeaadd””  bbyy  aa  llooww--ppoowweerr  rraaddiioo  ssiiggnnaall  aass  tthhee  vveehhiiccllee  ddrriivveess  ppaasstt  aa  ttoollll--ccoolllleeccttiioonn  ppooiinntt  aatt  
hhiigghhwwaayy  ssppeeeeddss..  TThhiiss  mmeeaannss  tthhee  ddrriivveerr  nneeeedd  nnoott  eevveenn  ssllooww  ddoowwnn,,  lleett  aalloonnee  ssttoopp  aanndd  wwaaiitt  iinn  lliinnee,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppaayy  
tthhee  ttoollll..    
  
SSuucchh  ssyysstteemmss  ooppeerraattee  oonn  eeiitthheerr  aa  ddeebbiitt  oorr  aa  ccrreeddiitt  bbaassiiss  ((ssoommeettiimmeess  ooffffeerriinngg  uusseerrss  aa  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo))..  IInn  
aa  ddeebbiitt  ssyysstteemm,,  tthhee  uusseerr  ooppeennss  aann  aaccccoouunntt  aanndd  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppoossiittiivvee  bbaallaannccee,,  aaggaaiinnsstt  wwhhiicchh  eeaacchh  ttoollll  
cchhaarrggee  iiss  ddeedduucctteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  uussee..  WWiitthh  aa  ccrreeddiitt  ssyysstteemm,,  tthhee  uusseerr  iiss  bbiilllleedd  ppeerriiooddiiccaallllyy,,  jjuusstt  aass  wwiitthh  tteelleepphhoonnee  
oorr  eelleeccttrriicciittyy  sseerrvviiccee..  
  
FFiirrsstt--ggeenneerraattiioonn  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ((EETTCC))  ssyysstteemmss  ttyyppiiccaallllyy  uussee  aa  oonnee--wwaayy  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  lliinnkk,,  iinn  wwhhiicchh  
tthhee  ttaagg  ssiimmppllyy  sseennddss  bbaacckk  iittss  II..DD..  nnuummbbeerr  ttoo  tthhee  rrooaaddssiiddee  ddeevviiccee..  TThhiiss  kkiinndd  ooff  ssyysstteemm  iiss  ccaalllleedd  AAuuttoommaattiicc  
VVeehhiiccllee  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ((AAVVII))..  IIff  uusseedd  oonn  aa  ccrreeddiitt  bbaassiiss,,  AAVVII  mmaayy  rraaiissee  pprriivvaaccyy  ccoonncceerrnnss,,  ssiinnccee  aa  rreeccoorrdd  ooff  
ttrraannssaaccttiioonnss  ((aanndd  hheennccee  tthhee  vveehhiiccllee''ss  llooccaattiioonnss))  mmuusstt  ggeenneerraallllyy  bbee  ccoolllleecctteedd  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd  ffoorr  bbiilllliinngg  ppuurrppoosseess..  
AA  ddeebbiitt  vveerrssiioonn  ooff  AAVVII  ccaann  pprrootteecctt  pprriivvaaccyy  bbyy  ooffffeerriinngg  aann  aannoonnyymmoouuss  aaccccoouunntt  ((aass  oonn  tthhee  DDaallllaass  NNoorrtthh  TToollllrrooaadd)),,  
wwhhiicchh  ccaann  bbee  rreepplleenniisshheedd  wwiitthh  ccaasshh,,  ffoorr  ccoommpplleettee  pprriivvaaccyy..  
  
MMoorree--aaddvvaanncceedd  EETTCC  ssyysstteemmss,,  nnooww  iinn  tthhee  tteessttiinngg  ssttaaggee,,  mmaakkee  uussee  ooff  aa  ssmmaarrtt  ccaarrdd  uuppoonn  wwhhiicchh  aann  aaccccoouunntt  bbaallaannccee  
mmaayy  bbee  ssttoorreedd..  TThhee  ccaarrdd  iiss  iinnsseerrtteedd  iinnttoo  aa  ddaasshhbbooaarrdd--mmoouunntteedd  ttrraannssppoonnddeerr,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  aaccccoouunntt  bbaallaannccee  ccaann  bbee  
rreeaadd  aanndd  ddeebbiitteedd  aass  tthhee  vveehhiiccllee  ppaasssseess  aa  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ppooiinntt..  SSiinnccee  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ttrraannssppoonnddeerr  iiss  iirrrreelleevvaanntt,,  
tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssyysstteemm  iiss  iinnhheerreennttllyy  pprrootteeccttiivvee  ooff  pprriivvaaccyy..  
  
EETTCC  ssyysstteemmss  hhaavvee  bbeeeenn  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  eexxiissttiinngg  ttoollll--ccoolllleeccttiioonn  ssyysstteemmss  iinn  FFlloorriiddaa,,  LLoouuiissiiaannaa,,  IIlllliinnooiiss,,  NNeeww  
YYoorrkk,,  OOkkllaahhoommaa,,  aanndd  TTeexxaass  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  tthhee  rrooaaddssiiddee  ddeevviiccee  hhaass  bbeeeenn  rreettrrooffiitttteedd  iinnttoo  
aann  eexxiissttiinngg  ttoollll--ppllaazzaa  llaannee,,  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  tthhee  ddrriivveerr  ttoo  ssllooww  ddoowwnn  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nnaarrrrooww  wwiiddtthh  ooff  tthhee  llaannee..  BBuutt  
CCaalliiffoorrnniiaa  aanndd  OOkkllaahhoommaa  hhaavvee  iinnttrroodduucceedd  EETTCC  oonn  sseevveerraall  nneeww  ttoollll  rrooaaddss  iinn  ccoonnffiigguurraattiioonnss  wwhhiicchh  ppeerrmmiitt  uusseerrss  
ttoo  bbyyppaassss  ttoollll  llaanneess  aallttooggeetthheerr  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  hhiigghhwwaayy  ssppeeeeddss;;  IIlllliinnooiiss  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ddooiinngg  lliikkeewwiissee..  
  
TThhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iiss  ttaakkiinngg  EETTCC  oonnee  sstteepp  ffuurrtthheerr  tthhaann  ppuubblliicc  aaggeenncciieess..  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  ffiirrsstt  pprriivvaattee  ttoollll  rrooaadd,,  tthhee  SSRR--
9911  EExxpprreessss  LLaanneess  iiss  tthhee  wwoorrlldd''ss  ffiirrsstt  ffuullllyy--aauuttoommaatteedd  ttoollll  rrooaadd..  OOnnllyy  tthhoossee  wwiilllliinngg  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  eelleeccttrroonniicc  
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ttaaggss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  oonnttoo  tthheessee  llaanneess..  TThhiiss  ddeessiiggnn  ffeeaattuurree  hhaass  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceedd  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhiiss  ffoouurr--llaannee  ttoollll  
rrooaadd,,  ssiinnccee  tthheerree  aarree  nnoo  ccoonnvveennttiioonnaall  ttoollll  bbooootthhss  oorr  ppllaazzaass  ttoo  bbuuiilldd  aanndd  nnoo  ttoollll--ccoolllleeccttoorr  ssaallaarriieess  aanndd  bbeenneeffiittss  ttoo  
ppaayy..  WWee  ccaann  eexxppeecctt  ffuurrtthheerr  iinnnnoovvaattiioonn  ooff  tthhiiss  ssoorrtt  aass  tthhee  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  iinndduussttrryy  ddeevveellooppss..  
    
CCoonnggeessttiioonn  PPrriicciinngg..  FFoorr  mmoorree  tthhaann  3300  yyeeaarrss  ttrraannssppoorrttaattiioonn  eeccoonnoommiissttss  hhaavvee  aaddvvooccaatteedd  ddiirreecctt  rrooaadd  pprriicciinngg,,  wwiitthh  
cchhaarrggeess  tthhaatt  vvaarryy  wwiitthh  tthhee  ttiimmee  ooff  ddaayy  oorr  tthhee  aaccttuuaall  oorr  eexxppeecctteedd  lleevveell  ooff  ccoonnggeessttiioonn..1177  TThhuuss  ffaarr  nnoo  
ggoovveerrnnmmeenntt  ttoollll  aauutthhoorriittyy  hhaass  bbeeeenn  wwiilllliinngg  ttoo  ppuutt  tthhiiss  iiddeeaa  iinnttoo  pprraaccttiiccee,,  tthhoouugghh  mmoosstt  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  pprrooffeessssiioonnaallss  aacckknnoowwlleeddggee  tthhaatt  iitt  mmaakkeess  sseennssee  iinn  pprriinncciippllee..  
  
HHeerree  aaggaaiinn,,  iitt  iiss  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  ffiirrsstt  pprriivvaattee  ttoollll  rrooaadd,,  tthhee  SSRR--9911  EExxpprreessss  LLaanneess,,  tthhaatt  wwiillll  
ppiioonneeeerr  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg..  TThhiiss  ccoommmmuutteerr--oorriieenntteedd  rroouuttee  wwiillll  cchhaarrggee  aa  pprriiccee  tthhaatt  vvaarriieess  
iinn  rreeaall  ttiimmee,,  bbaasseedd  oonn  lliimmiittiinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttrraaffffiicc  ttoo  aa  lleevveell  tthhaatt  wwiillll  gguuaarraanntteeee  uusseerrss  
tthhee  ttiimmee  ssaavviinnggss  pprroommiisseedd  tthheemm  bbyy  uussiinngg  tthhee  LLaanneess..  ((SSRR--9911  iiss  bbeeiinngg  bbuuiilltt  iinn  tthhee  wwiiddee  
mmeeddiiaann  ooff  aa  hhiigghhllyy  ccoonnggeesstteedd  ffrreeeewwaayy..))  IInn  aaddvvaannccee  ooff  tthhee  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  llaanneess,,  ddrriivveerrss  
wwiillll  eennccoouunntteerr  aa  cchhaannggeeaabbllee  mmeessssaaggee  ssiiggnn  wwhhiicchh  aannnnoouunncceess  tthhee  ccuurrrreenntt  pprriiccee  ttoo  uussee  tthhee  
1100--mmiillee  rroouuttee..  DDeeppeennddiinngg  oonn  hheerr  aasssseessssmmeenntt  ooff  eexxppeecctteedd  ttrraaffffiicc  ccoonnddiittiioonnss  aahheeaadd,,  tthhee  uusseerr  
wwiillll  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  ggeett  iinn  tthhee  aapppprrooaacchh  llaanneess  ttoo  tthhee  ttoollllwwaayy  oorr  ttoo  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  
ffrreeeewwaayy..  TToollll  rraatteess  aass  hhiigghh  aass  2200  ttoo  2255  cceennttss  ppeerr  mmiillee  aarree  aannttiicciippaatteedd  dduurriinngg  cceerrttaaiinn  
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ppeeaakk  ccoommmmuuttiinngg  hhoouurrss..  
  
NNoo  rruullee  oorr  llaaww  pprroohhiibbiittss  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ttoollll  aaggeennccyy  ffrroomm  aaddooppttiinngg  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg,,  bbuutt  
tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iiss  ppiioonneeeerriinngg  tthhiiss  aapppprrooaacchh  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhiiss  kkiinndd  ooff  rriisskk--
ttaakkiinngg  iiss  mmoorree  ssuuiittaabbllee  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr..  
  
CCrreeaattiioonn  ooff  NNeeww  RRiigghhttss  ooff  WWaayy..  RReecceenntt  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  pprriivvaattee  ttoollllrrooaaddss  hhaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  
nneeww  ccrreeaattiivviittyy  iinn  ffiinnddiinngg  rriigghhttss  ooff  wwaayy  iinn  uurrbbaann  aarreeaass..  OOnnee  iimmppoorrttaanntt  ssoouurrccee  ooff  ooppppoossiittiioonn  ttoo  
nneeww  ffrreeeewwaayy  ccoonnssttrruuccttiioonn  iiss  tthhee  ppootteennttiiaall  aaddvveerrssee  iimmppaacctt  oonn  hhoommeess  aanndd  bbuussiinneesssseess  tthhaatt  aarree  
eexxpprroopprriiaatteedd  ttoo  mmaakkee  wwaayy  ffoorr  tthhee  nneeww  rroouuttee..  WWiisshhiinngg  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  hhuuggee  ccoossttss  aanndd  ttiimmee  
ddeellaayyss  iinnvvoollvveedd  iinn  lliittiiggaattiioonn  oovveerr  ssuucchh  pprroocceeeeddiinnggss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  pprriivvaattee  ccoonnssoorrttiiaa  hhaavvee  
iiddeennttiiffiieedd  nneeww  wwaayyss  ttoo  ppuutt  ttooggeetthheerr  tthhee  nneeeeddeedd  rriigghhttss  ooff  wwaayy..  
  
TTwwoo  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  ffoouurr  aauutthhoorriizzeedd  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  pprroovviiddee  iilllluussttrraattiioonnss..  TThhee  pprrooppoosseedd  
SSRR  5577  eexxtteennssiioonn  wwoouulldd  ffiillll  iinn  aa  mmiissssiinngg  lliinnkk  iinn  tthhee  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm  ooff  OOrraannggee  CCoouunnttyy  bbyy  
mmaakkiinngg  uussee  ooff  tthhee  aaiirr  rriigghhttss  aabboovvee  tthhee  fflloooodd--ccoonnttrrooll  cchhaannnneell  ooff  tthhee  SSaannttaa  AAnnaa  RRiivveerr..  
EEsssseennttiiaallllyy,,  tthhee  ffiirrmm  pprrooppoosseess  ttoo  bbuuiilldd  aa  1100--mmiillee[[  cckk  ]]  lloonngg  bbrriiddggee  aabboovvee  tthhiiss  ccoonnccrreettee--lliinneedd  
cchhaannnneell..  TToo  rreedduuccee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss,,  tthhee  ttoollllwwaayy  wwoouulldd  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ccaarrss  
aanndd  lliigghhtt  ttrruucckkss..  AAnndd,,  aass  pprreevviioouussllyy  nnootteedd,,  tthhee  SSRR--9911  EExxpprreessss  LLaanneess  aarree  bbeeiinngg  bbuuiilltt  iinn  tthhee  wwiiddee  
mmeeddiiaann  ooff  aann  eexxiissttiinngg  ffrreeeewwaayy  iinn  OOrraannggee  CCoouunnttyy..  
  
IInn  FFrraannccee  sseevveerraall  uurrbbaann  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  aarree  ggooiinngg  uunnddeerrggrroouunndd  rraatthheerr  tthhaann  sseeeekkiinngg  rriigghhtt--ooff--
wwaayy  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee..  MMaarrsseeiilllleess  hhaass  ttuurrnneedd  aa  nnoo--lloonnggeerr--uusseedd  rraaiill  ttuunnnneell  iinnttoo  aa  ffoouurr--llaannee  ((ttwwoo--
lleevveell))  ttoollll  ttuunnnneell,,  aaiimmeedd  aatt  ddiivveerrttiinngg  44,,000000  ccaarrss  ppeerr  hhoouurr  ffrroomm  ccoonnggeesstteedd  cciittyy  ssttrreeeettss..  TThhee  $$222211  
mmiilllliioonn  pprroojjeecctt  wwaass  pprriivvaatteellyy  ffuunnddeedd  aanndd  ddeevveellooppeedd  oonn  aa  BBOOTT  bbaassiiss..  AA  ssuubbuurrbb  ooff  PPaarriiss  hhaass  

                                                                                                                      
1177NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill,,  CCuurrbbiinngg  GGrriiddlloocckk::  PPeeaakk--HHoouurr  FFeeeess  ttoo  RReelliieevvee  TTrraaffffiicc  CCoonnggeessttiioonn,,  SSppeecciiaall  RReeppoorrtt  224422,,  
WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RReesseeaarrcchh  BBooaarrdd,,  11999944..  
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ggrraanntteedd  aa  lloonngg--tteerrmm  BBOOTT  ffrraanncchhiissee  ffoorr  aa  $$55..44  bbiilllliioonn,,  3311--mmiillee  ccoonnggeessttiioonn--rreelliieeff  ttoollll  ttuunnnneell  
ssyysstteemm  ccaalllleedd  MMUUSSEE,,  ccuurrrreennttllyy  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ssttaaggee..  TToo  kkeeeepp  ttuunnnneelliinngg  ccoossttss  rreeaassoonnaabbllee,,  tthheessee  
pprroojjeeccttss  wwiillll  aallssoo  lliimmiitt  vveehhiicclleess  ttoo  ccaarrss  aanndd  lliigghhtt  ttrruucckkss,,  wwhhiicchh  rreedduucceess  tthhee  ttuunnnneell  vvoolluummee  
wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  eexxccaavvaatteedd  bbyy  ttwwoo--tthhiirrddss..1188  
  
YYeett  aannootthheerr  pprriivvaattee--sseeccttoorr  pprroojjeecctt  iiss  tthhee  BBaannggkkookk  EElleevvaatteedd  TTrraannssppoorrtt  SSyysstteemm,,  aa  $$33  
bbiilllliioonn  pprroojjeecctt  bbeeiinngg  ddeevveellooppeedd  bbyy  HHooppeewweellll  iinn  BBaannggkkookk..  TThhiiss  ttoollllrrooaadd  iiss  bbeeiinngg  bbuuiilltt  
aabboovvee  aann  eexxiissttiinngg  uurrbbaann  rraaiill  rriigghhtt  ooff  wwaayy..  TThhee  tthhrreeee--lleevveell  pprroojjeecctt  wwiillll  pprroovviiddee  ppaarrkkiinngg  
aanndd  rreettaaiill  oonn  tthhee  ggrroouunndd  lleevveell,,  aa  mmaassss--ttrraannssiitt  rraaiillwwaayy  oonn  tthhee  sseeccoonndd  lleevveell,,  aanndd  aa  ttoollllwwaayy  
oonn  tthhee  ttoopp  lleevveell..  
  
22..  NNeeww  FFuunnddiinngg  SSoouurrcceess  
  
WWiissccoonnssiinn  hhaass  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  tthhee  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess  ffoorr  iittss  pprrooppoosseedd  $$88..99  bbiilllliioonn  iinn  aaddddiittiioonnaall  ttrraannssppoorrttaattiioonn  
iinnvveessttmmeenntt  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2255  yyeeaarrss,,  aass  nnootteedd  iinn  SSeeccttiioonn  II..  TToollllss  ccaann  pprroovviiddee  aa  nneeww  rreevveennuuee  ssttrreeaamm  tthhaatt  
mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  aattttrraacctt  tthhrreeee  ddiissttiinncctt  ssoouurrcceess  ooff  nneeww  ccaappiittaall..  
  
TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthheessee  iiss  ttaaxx--eexxeemmpptt  rreevveennuuee  bboonnddss..  SSttrriiccttllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhiiss  iiss  nnoott  aa  nneeww  ssoouurrccee  ooff  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccaappiittaall  ffoorr  WWiissccoonnssiinn,,  ssiinnccee  aa  ppoorrttiioonn  ooff  iittss  hhiigghhwwaayy  iinnvveessttmmeenntt  nnooww  ccoommeess  ffrroomm  tthhaatt  
ssoouurrccee..  BBuutt  ttoollllss  wwoouulldd  pprroovviiddee  aann  aaddddiittiioonnaall  rreevveennuuee  ssttrreeaamm  tthhaatt  wwoouulldd  ppeerrmmiitt  ffuurrtthheerr  ttaappppiinngg  tthhiiss  ppooooll  
ooff  ccaappiittaall..  
  
PPrriivvaattee  ttoollllwwaayy  ccoonnssoorrttiiaa  ((aass  ooppppoosseedd  ttoo  aa  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoollll  aauutthhoorriittyy))  ccoouulldd  ttaapp  iinnttoo  ttwwoo  aaddddiittiioonnaall  ppoooollss  
ooff  ccaappiittaall::  ttaaxxaabbllee  ddeebbtt  aanndd  eeqquuiittyy..  TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  pprriivvaattee  ttoollll  rrooaaddss  iinn  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy––
VViirrggiinniiaa''ss  DDuulllleess  GGrreeeennwwaayy  aanndd  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  SSRR--9911  EExxpprreessss  LLaanneess––wweerree  ffiinnaanncceedd  iinn  tthhiiss  mmaannnneerr..    
  
TThhee  sshhoorrtt--tteerrmm  ccoonnssttrruuccttiioonn  llooaannss  wweerree  pprroovviiddeedd  bbyy  bbaannkk  ccoonnssoorrttiiaa,,  wwhhiillee  tthhee  lloonnggeerr--tteerrmm  ddeebbtt  wwaass  
pprroovviiddeedd  mmoossttllyy  bbyy  llaarrggee  iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess,,  ssuucchh  aass  CCIIGGNNAA  aanndd  PPrruuddeennttiiaall..  LLoonngg--lliivveedd  iinnffrraassttrruuccttuurree  
pprroojjeeccttss  wwiitthh  rreelliiaabbllee  ffuuttuurree  rreevveennuuee  ssttrreeaammss  aarree  aa  ggoooodd  mmaattcchh  ffoorr  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  nneeeeddss  ooff  iinnssuurraannccee  
ffiirrmmss..  TThhee  eeqquuiittyy  wwaass  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  ddeevveellooppeerrss  tthheemmsseellvveess..  
AAnnootthheerr  ppootteennttiiaall  ssoouurrccee  ooff  ttaaxxaabbllee  ddeebbtt  ffoorr  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  iiss  AAmmeerriiccaa''ss  ppeennssiioonn  ffuunnddss..  WWiitthh  $$55  ttrriilllliioonn  
iinn  aasssseettss,,  tthheeyy,,  ttoooo,,  sseeeekk  ssoouunndd,,  lloonngg--tteerrmm  rreevveennuuee--pprroodduucciinngg  iinnvveessttmmeennttss..  TThheeyy  hhaavvee  nnoott  iinnvveesstteedd  iinn  
ccoonnvveennttiioonnaall  ttoollllrrooaaddss,,  bbeeccaauussee  tthhoossee  hhiigghhwwaayyss  aarree  ffiinnaanncceedd  bbyy  ttaaxx--eexxeemmpptt  ddeebbtt..  SSiinnccee  ppeennssiioonn--ffuunndd  
eeaarrnniinnggss  aarree  tthheemmsseellvveess  eexxeemmpptt  ffrroomm  ttaaxxaattiioonn,,  ppeennssiioonn  ffuunnddss  ddoo  nnoott  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ttaaxx--sshheelltteerr  pprroovviiddeedd  
bbyy  ttaaxx--eexxeemmpptt  bboonnddss  aanndd  wwoouulldd  ssuuffffeerr  ffrroomm  tthhee  lloowweerr  iinntteerreesstt  rraatteess  oonn  ssuucchh  bboonnddss..  OOnnccee  pprriivvaattee  ttoollll  
rrooaaddss  bbeeccoommee  mmoorree  eessttaabblliisshheedd,,  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  ppeennssiioonn  ffuunnddss  wwiillll  bbee  aammoonngg  tthheeiirr  lloonngg--tteerrmm  pprroovviiddeerrss  
ooff  ffuunnddiinngg..  TThhiiss  ppootteennttiiaall  wwaass  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhee  IInnffrraassttrruuccttuurree  IInnvveessttmmeenntt  CCoommmmiissssiioonn  iinn  11999933,,  wwhhiicchh  
sseett  ffoorrtthh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  ffeeddeerraall  aaccttiioonnss  ttoo  eennccoouurraaggee  mmoorree  ssuucchh  pprriivvaattee  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeeccttss..1199  
  
AAuussttrraalliiaa  hhaass  rreecceennttllyy  sseeeenn  tthhee  ffiirrsstt  pprroovviissiioonn  ooff  eeqquuiittyy  ffoorr  pprriivvaattee  ttoollll  rrooaaddss  bbyy  mmeeaannss  ooff  
aa  ssttoocckk--mmaarrkkeett  ooffffeerriinngg..  TThhee  $$337722  mmiilllliioonn  MM22  MMoottoorrwwaayy  iinn  SSyyddnneeyy  hhaadd  aann  iinniittiiaall  ssttoocckk  
ooffffeerriinngg  iinn  DDeecceemmbbeerr  11999922  aanndd  iiss  nnooww  ttrraaddeedd  oonn  tthhee  AAuussttrraalliiaann  ssttoocckk  eexxcchhaannggee..  TThhee  
ssuucccceessss  ooff  tthhaatt  ooffffeerriinngg  hhaass  lleedd  ttoo  ppllaannss  ffoorr  ssiimmiillaarr  ffiinnaanncciinngg  ooff  tthhee  mmuucchh  llaarrggeerr  (($$11..44  
bbiilllliioonn))  MMeellbboouurrnnee  CCiittyy  LLiinnkk..  

                                                                                                                      
1188RRoobbeerrtt  WW..  PPoooollee,,  JJrr..,,  ““CCoonnggeessttiioonn--RReelliieeff  TToollll  TTuunnnneellss,,””  TTrraannssppoorrttaattiioonn  QQuuaarrtteerrllyy,,  VVooll..  4488,,  NNoo..  22,,  SSpprriinngg  11999944..  

1199DDaanniieell  VV..  FFllaannaaggaann,,  JJrr..,,  eett  aall..,,  FFiinnaanncciinngg  tthhee  FFuuttuurree,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  CCoommmmiissssiioonn  ttoo  PPrroommoottee  IInnvveessttmmeenntt  iinn  
AAmmeerriiccaa''ss  IInnffrraassttrruuccttuurree,,  FFeebbrruuaarryy  11999933..    
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TThhee  pprreecceeddeenntt  ffoorr  AAuussttrraalliiaa''ss  eeqquuiittyy  ooffffeerriinnggss  wwaass  tthhee  CChhaannnneell  TTuunnnneell  bbeettwweeeenn  EEnnggllaanndd  
aanndd  FFrraannccee..  IItt  wwaass  ffiinnaanncceedd  bbyy  aa  mmiixx  ooff  ppuubblliiccllyy  ttrraaddeedd  eeqquuiittyy  aanndd  ddeebbtt  iinnssttrruummeennttss,,  
wwiitthhoouutt  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt  ffuunnddiinngg  oorr  gguuaarraanntteeeess..  TThhoouugghh  tthhiiss  aammbbiittiioouuss  pprroojjeecctt  hhaass  
ssuuffffeerreedd  hhuuggee  ccoosstt  oovveerrrruunnss  aanndd  mmiigghhtt  yyeett  ggoo  uunnddeerr,,  nnoo  ttaaxxppaayyeerrss''  ffuunnddss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  
aatt  rriisskk..  
  
33..  RRiisskk  TTrraannssffeerr  
  
AA  pprriinncciippaall  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  WWoorrlldd  BBaannkk  iiss  nnooww  uurrggiinngg  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  mmaajjoorr  iinnffrraassttrruuccttuurree  iinn  ddeevveellooppiinngg  
ccoouunnttrriieess  iiss  ttoo  mmiinniiiizzee  tthhee  rriisskk  ooff  uunnwwiissee  iinnvveessttmmeenntt..  PPuubblliicc  wwoorrkkss  pprrooggrraammss,,  bbootthh  iinn  tthhee  WWeesstteerrnn  wwoorrlldd  
aanndd  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  oofftteenn  iinncclluuddee  ““wwhhiittee  eelleepphhaanntt””  pprroojjeeccttss  ccoossttiinngg  sseevveerraall  ttiimmeess  wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  
ggeenneerraattee  iinn  rreevveennuueess..  AAllll  ttoooo  oofftteenn,,  llaarrggee--ssccaallee  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprroojjeecctt  llooccaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  ffeeaattuurreess  aarree  
ddiiccttaatteedd  mmoorree  bbyy  ppoolliittiiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  tthhaann  bbyy  eeccoonnoommiiccss..  
  
HHooww  aanndd  wwhhyy  ddooeess  pprriivvaattiizzaattiioonn  mmaakkee  aa  ddiiffffeerreennccee  iinn  nneeww--pprroojjeecctt  ddeevveellooppmmeenntt??  TThhee  pprriivvaattee  ffiirrmm  mmuusstt  
ccoonnvviinnccee  tthhee  ssuupppplliieerrss  ooff  ccaappiittaall  ((bbootthh  ddeebbtt  aanndd  eeqquuiittyy))  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  mmaakkeess  eeccoonnoommiicc  sseennssee,,  aass  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ccrreeddiibbllee  pprroojjeeccttiioonnss  ooff  aa  ccoommeerrcciiaall  rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt..  TThhee  rriisskk  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  wwiillll  
eeiitthheerr  ccoosstt  ttoooo  mmuucchh  oorr  ggeenneerraattee  ttoooo--lliittttllee  rreevveennuuee  iiss  sshhiifftteedd  ffrroomm  tthhee  ttaaxxppaayyeerrss  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  iinnvveessttoorrss..  IInn  
oorrddeerr  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhaatt  rriisskk,,  tthhee  ppootteennttiiaall  pprroovviiddeerrss  ooff  ccaappiittaall  iinnssiisstt  oonn  aa  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  dduuee  ddiilliiggeennccee  iinn  
rreevviieewwiinngg  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  ccoosstt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  aanndd  eessppeecciiaallllyy  oonn  ttrraaffffiicc  aanndd  rreevveennuuee  ffoorreeccaassttss  tthhaatt  aarree  
““iinnvveessttmmeenntt  ggrraaddee..””  
  
44..  NNeeww  TTaaxx  RReevveennuueess  
  
IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  ssttaattee  oorr  mmuunniicciippaall  hhiigghhwwaayyss  aanndd  bbrriiddggeess,,  pprriivvaattiizzeedd  pprroojjeeccttss  ((uunnlleessss  ssppeecciiffiiccaallllyy  eexxeemmpptteedd))  
wwiillll  ppaayy  ttaaxxeess  lliikkee  oorrddiinnaarryy  bbuussiinneesssseess  ((ssuucchh  aass  rraaiillrrooaaddss  aanndd  iinnvveessttoorr--oowwnneedd  uuttiilliittiieess))..  TThhaatt  mmeeaannss  llooccaall  
pprrooppeerrttyy  ttaaxxeess,,  ssttaattee  iinnccoommee  ttaaxxeess,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  ttaaxxeess  lleevviieedd  oonn  ccoommppaanniieess  ddooiinngg  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  ssttaattee..  
PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  hhaass  eessttiimmaatteedd  tthhtt  tthhee  $$225500  mmiilllliioonn  DDuulllleess  GGrreeeennwwaayy  iinn  VViirrggiinniiaa  wwiillll  ppaayy  ssoommee  $$9966  
mmiilllliioonn  iinn  llooccaall  pprrooppeerrttyy  ttaaxxeess  aanndd  ssoommee  $$445500  mmiilllliioonn  iinn  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  ttaaxxeess  oovveerr  tthhee  lliiffee  ooff  iittss  4400--yyeeaarr  
ffrraanncchhiissee..2200  TThhaatt  iiss  mmoorree  tthhaann  $$22  iinn  ttaaxx  rreevveennuueess  ffoorr  eevveerryy  $$11  ooff  ccaappiittaall  iinnvveesstteedd..  
  
55..  CCoosstt  aanndd  TTiimmee  SSaavviinnggss  iinn  CCoonnssttrruuccttiioonn  
  
PPrriivvaatteellyy  oowwnneedd  aanndd  ooppeerraatteedd  pprroojjeeccttss  ((aanndd  tthhiiss  aapppplliieess  bbootthh  ttoo  bbrraanndd--nneeww  rrooaaddss  aass  wweellll  aass  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  rrooaaddss))  ccaann  ggeenneerraallllyy  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  lleessss  ttiimmee  tthhaann  ppuubblliicc--sseeccttoorr  pprroojjeeccttss,,  aanndd  
aarree  lliikkeellyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  lloowweerr  ooppeerraattiinngg  ccoossttss..  BBootthh  ddoommeessttiicc  aanndd  oovveerrsseeaass  eexxppeerriieennccee  ssuuppppoorrttss  tthheessee  
ccllaaiimmss..  
  
PPrriivvaattee  pprroojjeeccttss  aarree  ggeenneerraallllyy  eexxeemmpptt  ffrroomm  nnuummeerroouuss  ggoovveerrnnmmeenntt  pprrooccuurreemmeenntt  rreegguullaattiioonnss  tthhaatt  lleennggtthheenn  
tthhee  ttiimmee  iitt  ttaakkeess  ttoo  ppllaann  aanndd  bbuuiilldd  aa  pprroojjeecctt..  TTyyppiiccaallllyy,,  oonn  pprriivvaattee  pprroojjeeccttss  aa  ccoonnssoorrttiiuumm  iiss  aasssseemmbblleedd  aatt  
tthhee  oouuttsseett,,  mmaakkiinngg  uussee  ooff  aa  tteecchhnniiqquuee  kknnoowwnn  aass  ““ddeessiiggnn//bbuuiilldd..””  IInn  tthhiiss  aapppprrooaacchh,,  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn  ssttaaggeess  aarree  iinntteeggrraatteedd,,  ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ffiirrmm((ss))  ttoo  wwoorrkk  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ddeessiiggnneerrss,,  
tthheerreebbyy  mmaakkiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  lleessss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoossttllyy  aanndd  ttiimmee--ccoonnssuummiinngg  ddeessiiggnn  cchhaannggeess  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn..  
TThhiiss  ttyyppee  ooff  pprroocceessss  ccaann  ccuutt  oonnee--tthhiirrdd  ttoo  oonnee--hhaallff  ffrroomm  tthhee  oovveerraallll  ddeevveellooppmmeenntt  ttiimmee..  FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  
pprriivvaatteellyy  ddeevveellooppeedd  TTeerrmmiinnaall  33  pprroojjeecctt  aatt  tthhee  TToorroonnttoo  aaiirrppoott  ttooookk  oonnllyy  33..55  yyeeaarrss  ffrroomm  ssttaarrtt  ttoo  ffiinniisshh,,  
ccoommppaarreedd  wwiitthh  TTrraannssppoorrtt  CCaannaaddaa''ss  eessttiimmaattee  ooff  77  yyeeaarrss  hhaadd  tthhee  aaggeennccyy  ddeevveellooppeedd  iitt  iinn  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaall  
mmaannnneerr..  

                                                                                                                      
2200LLeeggiissllaattiivvee  IInniittiiaattiivveess  ffoorr  PPuubblliicc--PPrriivvaattee  PPaarrttnneerrsshhiippss  iinn  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  TThhee  PPrriivvaattiizzaattiioonn  CCoouunncciill,,  
MMaayy  11999911..  
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TTiimmee  iiss  mmoonneeyy  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn..  RReedduucciinngg  tthhee  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  iinn  wwhhiicchh  ccaappiittaall  iiss  ttiieedd  uupp  ttrraannssllaatteess  ddiirreeccttllyy  
iinnttoo  ccaappiittaall  ccoosstt  ssaavviinnggss  oonn  tthhee  pprroojjeecctt..  MMoorreeoovveerr,,  aa  pprriivvaattee  ccoonnssoorrttiiuumm  wwhhiicchh  wwiillll  oowwnn  aanndd  ooppeerraattee  tthhee  
pprroojjeecctt  iitt  ddeevveellooppss  hhaass  ssttrroonngg  iinncceennttiivveess  ttoo  ddeessiiggnn  tthhee  pprroojjeecctt  ssoo  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  lleessss  ccoossttllyy  ttoo  ooppeeaattee  aanndd  
mmaaiinnttaaiinn..  ((IInn  ssoommee  ccaasseess,,  tthhiiss  mmiigghhtt  mmeeaann  ssppeennddiinngg  mmoorree  aatt  tthhee  oouuttsseett––ee..gg..,,  oonn  tthhiicckkeerr,,  lloonnggeerr--lliivveedd  
ppaavveemmeennttss––iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  tthhee  lliiffee--ccyyccllee  ccoosstt..))  
  
66..  RReedduucceedd  OOppeerraattiinngg  CCoossttss  
  
BBeeccaauussee  iitt  iiss  aa  bbuussiinneessss  sseeeekkiinngg  ttoo  pprroodduuccee  rreettuurrnnss  ttoo  iittss  iinnvveessttoorrss,,  aa  pprriivvaattee  ttoollllwwaayyss  ffiirrmm  hhaass  ssttrroonngg  
iinncceennttiivveess  ttoo  ooppeerraattee  eeffffiicciieennttllyy..  AA  ggoooodd  eexxaammppllee  tthhaatt  iilllluussttrraatteess  tthhee  ppootteennttiiaall  ssaavviinnggss  ffrroomm  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  
ooppeerraattiioonn  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  OOrrllaannddoo--OOrraannggee  CCoouunnttyy  EExxpprreesssswwaayy  AAuutthhoorriittyy..  IInn  11999955  OOOOCCEEAA  pprriivvaattiizzeedd  
tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  ooff  aallll  ttoollll  ccoolllleeccttiioonnss  oonn  iittss  8800--mmiillee  ttoollllwwaayy  ssyysstteemm,,  sseelleeccttiinngg  aa  pprriivvaattee  tteeaamm  vviiaa  
ccoommppeettiittiivvee  bbiiddddiinngg..  TThhee  nneett  rreessuulltt  wwiillll  bbee  ttoo  rreedduuccee  aannnnuuaall  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  ffrroomm  $$1122  mmiilllliioonn  ttoo  $$99..44  
mmiilllliioonn––aapppprrooxxiimmaatteellyy  2255  ppeerrcceenntt..  TThhee  ccoosstt  ssaavviinnggss  rreessuulltt  ffrroomm  lloowweerr  aaddmmiinnssiittrraattiivvee  oovveerrhheeaadd,,  
eelliimmiinnaattiioonn  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  aassssiissttaanntt  mmaannaaggeerrss,,  aanndd  uussee  ooff  aa  llaarrggeerr  ffrraaccttiioonn  ooff  ppaarrtt--ttiimmee  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  
eennttrryy--lleevveell  ppoossiittiioonnss..  WWaaggeess  aanndd  bbeenneeffiittss  wwiillll  bbee  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhoossee  ppaaiidd  pprreevviioouussllyy––aa  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  
tthhee  RRFFPP..2211  
  
PPrriivvaatteellyy  ccoonnttrraacctteedd  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  hhaass  aallssoo  pprroodduucceedd  llaarrggee  ccoosstt  ssaavviinnggss  iinn  ssuucchh  
ppllaacceess  aass  MMaassssaacchhuusseettttss  aanndd  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  wwhheerree  iitt  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  eexxtteennssiivveellyy..  
MMaassssaacchhuusseettttss  iinn  11999922  bbeeggaann  ccoonnttrraaccttiinngg  oouutt  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee  iinn  EEsssseexx  CCoouunnttyy;;  ccoosstt  
ssaavviinnggss  wweerree  2277  ppeerrcceenntt..2222  IInn  11999933  aanndd  11999944,,  ccoonnttrraaccttiinngg--oouutt  wwaass  eexxppaannddeedd  ttoo  sseevveenn  
ccoouunnttiieess  iinn  EEaasstteerrnn  MMaassssaacchhuusseettttss..  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa  ccoonnttrraacctteedd  oouutt  aallll  hhiigghhwwaayy  
mmaaiinntteennaannccee  iinn  11998888;;  ssaavviinnggss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  aavveerraaggeedd  77..55  ppeerrcceenntt..2233  
    
77..  IInncceennttiivveess  ffoorr  BBeetttteerr  PPeerrffoorrmmaannccee  
  
TThhee  iinncceennttiivveess  tthhaatt  ddrriivvee  aa  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  ccoommppaannyy''ss  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  wwiillll  pprroodduuccee  mmoorree  bbeenneeffiittss  tthhaann  
ssiimmppllyy  lloowweerr  ooppeerraattiinngg  ccoossttss..  PPeetteerr  SSaammuueell  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  ppuubblliicc  hhiigghhwwaayy  aaggeenncciieess  tteenndd  ttoo  bbeenneeffiitt,,  
ppoolliittiiccaallllyy,,  ffrroomm  mmoottoorriisstt  ffrruussttrraattiioonn  wwiitthh  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeellaayyss,,  ssiinnccee  tthhaatt  ffrruussttrraattiioonn  ccaann  bbee  ttrraannssllaatteedd  
iinnttoo  ssuuppppoorrtt  ffoorr  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  iinnccrreeaassee  ggaassoolliinnee  ttaaxxeess..  BByy  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  pprriivvaattee  ffiirrmm  hhaass  ssttrroonngg  ffiinnaanncciiaall  
iinncceennttiivveess  ttoo  aavvooiidd  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeellaayyss  ((ee..gg..,,  bbyy  sscchheedduulliinngg  rreeppaaiirrss  aatt  ooffff  hhoouurrss)),,  ssiinnccee  ssuucchh  ddeellaayyss  wwiillll  
ddeetteerr  ppaayyiinngg  ccuussttoommeerrss  ffrroomm  uussiinngg  tthhee  ttoollllwwaayy..2244  
  
AAnnootthheerr  ddiiffffeerreennccee  iinn  iinncceennttiivveess  ccoonncceerrnnss  lliiffee--ccyyccllee  ccoossttss..  TThhee  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  ccoommppaannyy  
wwiillll  nnaattuurraallllyy  sseelleecctt  tthhee  ppaavveemmeenntt  tthhiicckknneessss  tthhaatt  mmiinniimmiizzeess  lliiffee--ccyyccllee  ccoossttss,,  aacccceeppttiinngg  aa  
hhiigghheerr  iinniittiiaall  tthhiicckknneessss  ((aanndd  hheennccee,,  ccoosstt))  iiff  tthhiiss  wwiillll  bbee  ooffffsseett  bbyy  lloowweerr  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss  oovveerr  tthhee  lliiffee  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy..  TThhee  ppuubblliicc  hhiigghhwwaayy  aaggeennccyy,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  
ggeenneerraallllyy  sseeeekkss  ttoo  mmiinniimmiizzee  iinniittiiaall  ccoosstt,,  wwhhiicchh  ccoommeess  oouutt  ooff  sseeppaarraattee  bbuuddggeett  aallllooccaattiioonnss  
tthhaann  oonnggooiinngg  mmaaiinntteennaannccee  eexxppeennsseess––eevveenn  tthhoouugghh  tthhiiss  mmaayy  lleeaadd  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  

                                                                                                                      
2211HHaarroolldd  WWoorrrraallll,,  ““TToollll  CCoolllleeccttiioonn  PPrriivvaattiizzaattiioonn::  OOrrllaannddoo--OOrraannggee  CCoouunnttyy  EExxpprreesssswwaayy  AAuutthhoorriittyy,,””  aanndd  WWiilllliiaamm  GG..  
RReeiinnhhaarrddtt,,  ““PPuubblliicc  OOwwnneerr  NNeeeeddss  PPrriivvaattee  FFlleexxiibbiilliittyy,,””  iinn  PPuubblliicc  WWoorrkkss  FFiinnaanncciinngg,,  SSeepptteemmbbeerr  11999955..  

2222““DDooiinngg  MMoorree  wwiitthh  LLeessss,,””  BBoossttoonn::  MMaassssaacchhuusseettttss  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  JJaannuuaarryy  11999944..  

2233AAnnddrreeww  GG..  WWhhiittee,,  ““DDiiffffeerreenntt  RRooaadd  ttoo  tthhee  SSaammee  PPllaaccee,,””  EEnnggiinneeeerriinngg  NNeewwss--RReeccoorrdd,,  OOccttoobbeerr  55,,  11999922..  

2244PPeetteerr  SSaammuueell,,  ““WWiillll  PPrriivvaattiizzaattiioonn  PPaavvee  tthhee  WWaayy  ffoorr  tthhee  NNaattiioonn''ss  HHiigghhwwaayyss??””  IInnssiigghhtt,,  OOccttoobbeerr  99,,  11999955..  
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lliiffee--ccyyccllee  ccoossttss..  PPrreecciisseellyy  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ccoonnttrraasstt  ooccccuurrrreedd  iinn  11999955  iinn  OOrraannggee  CCoouunnttyy,,  
CCaalliiffoorrnniiaa,,  wwhheerree  sseeppaarraattee  ttoollll  ffaacciilliittiieess  wweerree  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  bbyy  aa  ppuubblliicc  aaggeennccyy  aanndd  
aa  pprriivvaattee  ffiirrmm..  TThhee  ppuubblliicc  aaggeennccyy  bbuuiilltt  tthheeiirr  ttoollllwwaayy  ttoo  tthhee  mmiinniimmaall  CCaallttrraannss  ppaavveemmeenntt  
ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  wwhheerreeaass  tthhee  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  ffiirrmm  sseelleecctteedd  tthhiicckkeerr  ppaavveemmeennttss,,  bbaasseedd  oonn  
lloowweerr  lliiffee--ccyyccllee  ccoossttss..2255  
  
88..  LLeevveerraaggiinngg  FFeeddeerraall  FFuunnddss  
  
SSttaattee  lleeggiissllaattoorrss  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt  ooffffiicciiaallss  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  uussiinngg  ffeeddeerraall  hhiigghhwwaayy  ffuunnddss  
oonnllyy  ttoo  mmaattcchh  ssttaattee  ffuunnddss..  BBuutt  tthhee  fflleexxiibbiilliittyy  ooffffeerreedd  bbyy  IISSTTEEAA''ss  pprriivvaattiizzaattiioonn  pprroovviissiioonnss  ooffffeerrss  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  tthhee  lliimmiitteedd  ffeeddeerraall  ddoollllaarrss  ggoo  mmuucchh  ffaarrtthheerr..  EEvveerryy  ddoollllaarr  ooff  ffeeddeerraall  ffuunnddss  tthhaatt  
aattttrraaccttss  ffrroomm  $$11  ttoo  $$44  ooff  pprriivvaattee  ccaappiittaall  ggrreeaattllyy  eexxppaannddss  tthhee  ttoottaall  ffuunnddss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  hhiigghhwwaayy  iinnvveessttmmeenntt,,  
wwhhiillee  lleeaavviinngg  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  ffuunnddss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  pprroojjeeccttss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ttoollllss  oorr  pprriivvaattiizzaattiioonn..    
  
AA  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  rreeppoorrtt  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  pprroovviiddeedd  aa  hhyyppootthheettiiccaall  eexxaammppllee  ooff  aa  ssttaattee  nneeeeddiinngg  $$550000  
mmiilllliioonn  ttoo  ddoo  1122  hhiigghhwwaayy  pprroojjeeccttss  aanndd  $$110000  mmiilllliioonn  ooff  ffeeddeerraall  aaiidd  aavvaaiillaabbllee..  UUssiinngg  tthhee  ttyyppiiccaall  8800//2200  
ffeeddeerraall//ssttaattee  mmaattcchhiinngg  rraattiioo,,  aanndd  $$110000  mmiilllliioonn  ooff  aavvaaiillaabbllee  ssttaattee  ffuunnddss,,  ssiixx  pprroojjeeccttss  uussiinngg  tthhee  eennttiirree  $$220000  
mmiilllliioonn  ccoouulldd  bbee  ffuunnddeedd..  BBuutt  iiff  eeiigghhtt  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  lleenntt  tthheemmsseellvveess  ttoo  ttoolllliinngg  aanndd  ccoouulldd  bbee  ffuunnddeedd  2255%%  
ffeeddeerraall//7755%%  pprriivvaattee,,  tthheenn  $$330000  mmiilllliioonn  iinn  pprriivvaattee  ccaappiittaall  wwoouulldd  bbee  aattttrraacctteedd,,  ssuupppplleemmeennttiinngg  tthhee  $$110000  
mmiilllliioonn  iinn  ssttaattee  aanndd  $$110000  mmiilllliioonn  iinn  ffeeddeerraall  ffuunnddss..  TThhee  rreessuulltt  wwaass  1122  pprroojjeeccttss  wwoorrtthh  $$550000  mmiilllliioonn  bbeeiinngg  
ffuunnddaabbllee..2266  
  
UUnnddeerr  IISSTTEEAA''ss  ccuurrrreenntt  pprroovviissiioonnss,,  tthhiiss  kkiinndd  ooff  lleevveerraaggiinngg  ccoouulldd  bbee  aapppplliieedd  ttoo  eexxiissttiinngg  
aanndd  nneeww  ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  ssttaattee  hhiigghhwwaayyss,,  uurrbbaann  IInntteerrssttaatteess  ((iiff  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ccoonnggeessttiioonn  
pprriicciinngg  ppiilloott  pprroojjeeccttss)),,  aanndd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rruurraall  IInntteerrssttaattee  bbrriiddggeess..  IItt  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  
aapppplliiccaabbllee,,  ooff  ccoouurrssee,,  ttoo  tthhoossee  ffaacciilliittiieess  wwhhoossee  ttrraaffffiicc  lleevveellss  mmaaddee  tthheemm  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ttoolllliinngg..  
  
BB..  PPootteennttiiaall  PPrriivvaattee  SSeeccttoorr  DDrraawwbbaacckkss  
  
WWhhiillee  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttaatteess  hhaavvee  eennaacctteedd  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  lleeggiissllaattiioonn  ssiinnccee  11998888,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  pprroojjeeccttss  aaccttuuaallllyy  
ffiinnaanncceedd  aanndd  uunnddeerr  wwaayy  iiss  vveerryy  ssmmaallll..  TThhee  BBOOTT  ccoonncceepptt  iiss  ssttiillll  vveerryy  nneeww  ttoo  ppuubblliicc  ooffffiicciiaallss,,  ooppiinniioonn  lleeaaddeerrss,,  aanndd  
tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthheerree  aarree  uunnddeerrssttaannddaabbllee  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  mmoovviinngg  rraappiiddllyy  ttoo  tthhiiss  nneeww  aanndd  
ddiiffffeerreenntt  wwaayy  ooff  pprroovviiddiinngg  ffoorr  hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy..  
  
11..  LLoossss  ooff  PPuubblliicc  CCoonnttrrooll  
  
TThheerree  iiss  uunnddeerrssttaannddaabbllee  ccoonncceerrnn  tthhaatt  aa  vviittaall  ppuubblliicc  ffaacciilliittyy  ooppeerraatteedd  bbyy  aa  pprriivvaattee,,  ffoorr--pprrooffiitt  ccoommppaannyy  mmaayy  eenndd  uupp  
sseerrvviinngg  pprriivvaattee  iinntteerreessttss  rraatthheerr  tthhaann  tthhoossee  ooff  tthhee  ppuubblliicc..  WWoouulldd  rrooaaddss  aaccttuuaallllyy  ggeett  bbuuiilltt  wwhheerree  nneeeeddeedd,,  oorr  oonnllyy  
wwhheerree  hhiigghhllyy  pprrooffiittaabbllee??  WWoouulldd  cceerrttaaiinn  ccaatteeggoorriieess  ooff  uusseerrss  bbee  eexxcclluuddeedd??  WWhhoo  wwoouulldd  eennffoorrccee  ttrraaffffiicc  llaawwss,,  aanndd  
wwhhaatt  llaawwss  wwoouulldd  aappppllyy??  EEttcc..  
  
TThheerree  nneeeedd  nnoott  bbee  ccoonnfflliicctt  bbeettwweeeenn  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp  aanndd//oorr  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ppuubblliicc  ccoonnttrrooll..  TThhee  kkeeyy  iiss  ttoo  
tthhiinnkk  tthhrroouugghh  wwhhaatt  ppuubblliicc  ccoonncceerrnnss  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  aanndd  tthheenn  iinnccoorrppoorraattee  lleeggaallllyy  eennffoorrcceeaabbllee  pprroovviissiioonnss  iinnttoo  
tthhee  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeennttss..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  hhiigghhwwaayy  aanndd  bbrriiddggee  pprroojjeeccttss  wwiillll  iinnvvoollvvee  lloonngg--tteerrmm  ffrraanncchhiisseess,,  aakkiinn  ttoo  
lleeaasseess,,  rraatthheerr  tthhaann  ppeerrmmaanneenntt  pprriivvaattee  oowwnneerrsshhiipp..  BBuutt  eevveenn  iinn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee,,  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoouulldd  eeiitthheerr  ggrraanntt  aa  
ppeerrppeettuuaall  ffrraanncchhiissee  ((mmoonniittoorreedd  ffoorr  oonnggooiinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ppuubblliicc--iinntteerreesstt  pprroovviissiioonnss))  oorr  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  
                                                                                                                      
2255CCaarrll  WWiilllliiaammss,,  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ooff  CCaallttrraannss,,  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  DDeecc..  44,,  11999955..  

2266RRoobbeerrtt  WW..  PPoooollee,,  JJrr..,,  ““PPrriivvaattee  TToollllwwaayyss::  HHooww  SSttaatteess  CCaann  LLeevveerraaggee  FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  FFuunnddss,,””  PPoolliiccyy  SSttuuddyy  NNoo..  113366,,  LLooss  
AAnnggeelleess::  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn,,  FFeebbrruuaarryy  11999922..  
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vviiaa  ddeeeedd  rreessttrriiccttiioonnss,,  mmaannddaattiinngg  ((ffoorr  eexxaammppllee))  tthhaatt  tthhee  llaanndd  rreemmaaiinn  iinn  uussee  aass  aa  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ccoorrrriiddoorr  ooppeenn  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc..  
  
FFrraanncchhiisseedd  ttoollll  rrooaaddss  tthhaatt  ccoonnnneecctt  ttoo  tthhee  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm,,  ccoommppllyy  wwiitthh  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  llaawwss,,  aanndd  ((iinn  ssoommee  
ccaasseess))  rreecceeiivvee  ppaarrttiiaall  ppuubblliicc  ffuunnddiinngg,,  aarree  nnoott  ““pprriivvaattee””  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  GGeenneerraall  MMoottoorrss  iiss  pprriivvaattee..  RRaatthheerr,,  tthheeyy  
aarree  ppuubblliicc//pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  iinn  tthhee  ttrruuee  sseennssee  ooff  tthhaatt  tteerrmm..  AAss  ssuucchh,,  tthheeyy  wwiillll  oonnllyy  wwoorrkk  iiff  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  bbootthh  
tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthhee  ccoommppaannyy  aarree  wweellll--sseerrvveedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  aarrrraannggeemmeennttss..  
  
22..  BBaannkkrruuppttccyy  
  
DDeessppiittee  tthhee  rriiggoorroouuss  ssccrruuttiinnyy  pprroovviiddeedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  iinnvveessttoorrss  iinn  aa  pprriivvaattiizzeedd  pprroojjeecctt,,  oonnee  ccaannnnoott  rruullee  oouutt  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  ffuuttuurree  cciirrccuummssttaanncceess  mmiigghhtt  lleeaadd  ttoo  aa  bbaannkkrruuppttccyy  ffiilliinngg  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  aa  CChhaapptteerr  XXII  ffiilliinngg  rreepprreesseennttss  aa  rreeoorrggaanniizzaattiioonn,,  nnoott  aa  ddiissssoolluuttiioonn,,  ooff  tthhee  eenntteerrpprriissee..  UUnnddeerr  
CChhaapptteerr  XXII  tthhee  ffiirrmm  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  ttoollllwwaayy,,  pprroovviiddiinngg  tthhee  ssaammee  sseerrvviicceess  ttoo  uusseerrss  aass  bbeeffoorree  tthhee  
ffiilliinngg..  AAnndd  iinn  tthhee  mmoorree  sseerriioouuss  ccaassee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ffiirrmm  mmuusstt  cceeaassee  ooppeerraattiinngg,,  uunnddeerr  aa  CChhaapptteerr  VVIIII  ffiilliinngg,,  tthhee  
pphhyyssiiccaall  ffaacciilliittiieess  ddoo  nnoott  ddiissaappppeeaarr..  TThheeyy  rreemmaaiinn  iinn  ppllaaccee,,  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ooppeerraattiioonn  bbyy  nneeww  oowwnneerrss  aanndd  mmaannaaggeerrss..  
TThhaatt  nneeww  oowwnneerr//ooppeerraattoorr  ccoouulldd  bbee  tthhee  SSttaattee  ooff  WWiissccoonnssiinn,,  oorr  iitt  ccoouulldd  bbee  aannootthheerr  pprriivvaattee  ffiirrmm,,  sseelleecctteedd  
ccoommppeettiittiivveellyy..  
  
VViittaall  ppuubblliicc  ffaacciilliittiieess  ssuucchh  aass  hhiigghhwwaayyss  sshhoouulldd  bbee  pprriivvaattiizzeedd  oonnllyy  uunnddeerr  tthhee  oonnggooiinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  lloonngg--tteerrmm  
ffrraanncchhiissee  ((aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  IISSTTEEAA''ss  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  pprroovviissiioonnss  aanndd  iinn  aallll  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  pprriivvaattee  
ttoollllwwaayy  llaawwss))..  TThhee  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeenntt  ccaann  pprroovviiddee  aammppllee  pprrootteeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc  iinntteerreesstt,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  
ssttaattee  ccaann  sstteepp  iinn  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ffaacciilliittyy  iinn  ooppeerraattiioonn  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhee  ffrraanncchhiissee  hhoollddeerr  eennccoouunntteerrss  sseerriioouuss  ffiinnaanncciiaall  
ddiiffffiiccuullttiieess..    
  
33..  LLaabboorr  IIssssuueess  
  
TTwwoo  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  ooff  uunniioonniizzeedd  wwoorrkkeerrss  mmiigghhtt  hhaavvee  pprroobblleemmss  wwiitthh  aa  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  pprrooggrraamm::  uunniioonniizzeedd  
WWiissDDOOTT  eennggiinneeeerriinngg  ssttaaffff  aanndd  pprriivvaattee--sseeccttoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttrraaddeess  uunniioonnss..  EEiitthheerr  ccoouulldd  bbeeccoommee  aa  ssoouurrccee  ooff  
ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  pprrooggrraamm..  
  
SSttaattee--eemmppllooyyeedd  eennggiinneeeerrss  mmaayy  vviieeww  tthhee  ddeessiiggnn  wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  pprriivvaattee  ccoonnssoorrttiiaa  aass  wwoorrkk  tthhaatt  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  bbee  
ddoonnee  iinn--hhoouussee..  SSiinnccee  iinn  mmoosstt  ccaasseess  tthheessee  pprroojjeeccttss  wwiillll,,  iinn  ffaacctt,,  rreepprreesseenntt  aa  nneett  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiigghhwwaayy  iinnvveessttmmeenntt  
((wwhheetthheerr  iinnvvoollvviinngg  nneeww  rrooaaddss  oorr  rreebbuuiillddiinngg  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  oonneess)),,  tthhee  bbeesstt  aapppprrooaacchh  iiss  ttoo  ssttrreessss  
tthhaatt  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ppiiee  iiss  bbeeiinngg  mmaaddee  llaarrggeerr  vviiaa  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  ooffffeerriinngg  llaarrggeerr  ppoorrttiioonnss  ffoorr  eevveerryyoonnee..  
  
TThhee  ssaammee  aapppprrooaacchh  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ffrraammee  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttrraaddee  uunniioonnss..  IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  jjoobbss  oonn  pprriivvaattee  pprroojjeeccttss  wwiillll  ggoo  ttoo  uunniioonniizzeedd  wwoorrkkeerrss  aannyywwaayy,,  tthhoouugghh  tthhiiss  iiss  nnoott  gguuaarraanntteeeedd..  TThhee  
ffaacctt  tthhaatt  iitt  iiss  nnoott  gguuaarraanntteeeedd  mmaayy  iinndduuccee  ssoommee  lleeggiissllaattoorrss  ttoo  iinncclluuddee  aa  pprroovviissiioonn  iinn  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn  llaaww  
mmaannddaattiinngg  tthhaatt  aannyy  eexxiissttiinngg  ssttaattee  ““pprreevvaaiilliinngg  wwaaggee””  llaaww  tthhaatt  aapppplliieess  ttoo  ppuubblliicc  pprroojjeeccttss  aallssoo  aappppllyy  ttoo  pprriivvaattiizzeedd  
oonneess..  SSuucchh  aa  mmeeaassuurree  ((wwhhiicchh  wwaass  iinncclluuddeedd  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  llaaww))  wwiillll  iinn  mmoosstt  ccaasseess  iinnccrreeaassee  tthhee  llaabboorr  ccoossttss  oonn  
pprriivvaattee  pprroojjeeccttss,,  bbuutt  tthhee  ppoolliittiiccaall  ttrraaddee--ooffffss  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss..  IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  iinn  
ppaassssiinngg  tthhaatt  ccoonnssttrruuccttiioonn  ttrraaddee  uunniioonnss  ssttrroonnggllyy  ssuuppppoorrtteedd  bbootthh  tthhee  MMiinnnneessoottaa  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn  ppuubblliicc--pprriivvaattee  
ppaarrttnneerrsshhiipp  aaccttss  ppaasssseedd  iinn  11999933  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  iinnccrreeaassee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffuunnddss  ttoo  bbee  iinnvveesstteedd  iinn  
hhiigghhwwaayy  pprroojjeeccttss..  
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44..  HHiigghheerr  FFiinnaanncciinngg  CCoossttss  
  
IInn  mmoosstt  ccaasseess  aa  pprriivvaatteellyy  ffiinnaanncceedd  pprroojjeecctt  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  ttaaxx--eexxeemmpptt  ddeebbtt  ((uunnlleessss  aanndd  uunnttiill  tthhee  
ttaaxx  llaawwss  aarree  rreeffoorrmmeedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhiiss  iinneeqquuiittyy2277))..  SSiinnccee  tthhee  iinntteerreesstt  rraattee  oonn  ttaaxxaabbllee  ddeebbtt  hhaass  bbeeeenn  
uupp  ttoo  ttwwoo  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinnttss  ((220000  bbaassiiss  ppooiinnttss))  hhiigghheerr  iinn  rreecceenntt  yyeeaarrss,,  tthhiiss  ddiiffffeerreennccee  wwiillll  
tteenndd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  pprroojjeecctt''ss  ffiinnaanncciinngg  ccoossttss..  BBuutt  ttwwoo  ffaaccttoorrss  wwoorrkk  ttoo  aatt  lleeaasstt  ppaarrttiiaallllyy  
ooffffsseett  tthhiiss  ppootteennttiiaall  ddiissaaddvvaannttaaggee..  FFiirrsstt,,  ffoorr  tthhee  rreeaassoonnss  nnootteedd  aabboovvee,,  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  tthhaatt  
mmuusstt  bbee  ffiinnaanncceedd  mmaayy  bbee  ssmmaalllleerr  iinn  aa  pprriivvaattiizzeedd  pprroojjeecctt..  SSeeccoonndd,,  aa  pprriivvaattee  ffiirrmm  ccaann  
ddeedduucctt  tthhee  ccoossttss  ooff  ppaayyiinngg  iinntteerreesstt,,  tthheerreebbyy  mmaakkiinngg  tthhee  aafftteerr--ttaaxx  ccoosstt  ooff  ffiinnaanncciinngg  mmoorree  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhaatt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  uussiinngg  ttaaxx--eexxeemmpptt  ddeebbtt..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  pprroossppeecctt  
tthhaatt  aa  ffllaatt  ttaaxx  ccoouulldd  rreeppllaaccee  tthhee  pprreesseenntt  iinnccoommee  ttaaxx  ((uunnddeerr  wwhhiicchh  iinntteerreesstt  eeaarrnniinnggss  wwoouulldd  
nnoo  lloonnggeerr  bbee  ttaaxxeedd  oonn  pprriivvaattee--sseeccttoorr  bboonnddss))  iinn  rreecceenntt  mmoonntthhss  hhaass  bbeeeenn  nnaarrrroowwiinngg  tthhee  
ddiiffffeerreennttiiaall  iinn  iinntteerreesstt  rraatteess  bbeettwweeeenn  ttaaxxaabbllee  aanndd  ttaaxx--eexxeemmpptt  bboonnddss..  UUnnddeerr  tthhiiss  ttyyppee  ooff  
ffllaatt  ttaaxx,,  tthheerree  wwoouulldd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  aannyy  ddiiffffeerreennccee  iinn  rraatteess  bbeettwweeeenn  bboonnddss  iissssuueedd  bbyy  
ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  pprriivvaattee  eennttiittiieess,,  ggiivveenn  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  pprroojjeecctt  aanndd  lleevveell  ooff  rriisskk..    
  
CC..  DDiissaaddvvaanntteeggeess  ooff  TToollllss  
  
TThheerree  iiss  nnoo  qquueessttiioonn  tthhaatt  ttoollllss  wwiillll  bbee  ccoonnttrroovveerrssiiaall,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  aa  ssttaattee  lliikkee  WWiissccoonnssiinn  wwiitthh  nnoo  ccuurrrreenntt  ttoollll  
ffaacciilliittiieess..  TThhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  iinn  wwhheetthheerr  tthhee  aapppprrooaacchh  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr  wwiillll  pprroovvee  wwoorrkkaabbllee  iiss  tthhee  
ppoolliittiiccaall  aacccceeppttaabbiilliittyy  ooff  ttoollllss  iinn  WWiissccoonnssiinn..    
  
11..  ““PPaayyiinngg  TTwwiiccee””  
  
AA  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  ooff  ddrriivveerrss  ((wwhhoo  aarree  aallssoo  vvootteerrss  aanndd  ttaaxxppaayyeerrss))  iiss  tthhaatt  ppaayyiinngg  ttoollllss  rreepprreesseennttss  hhaavviinngg  ttoo  ppaayy  aa  
sseeccoonndd  ttiimmee  ffoorr  aa  rrooaadd  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ddrriivveerr  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  vviiaa  ggaassoolliinnee  ttaaxxeess..  SSiinnccee  ppuubblliicc  ooppppoossiittiioonn  hhaass  
aallrreeaaddyy  ddeerraaiilleedd  ssoommee  pprriivvaattee  ttoollllwwaayy  pprroojjeeccttss  iinn  AArriizzoonnaa  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn,,  tthhiiss  ccoonncceerrnn  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  
vveerryy  sseerriioouussllyy..  
  
OOnnee  rreelleevvaanntt  ffaaccttoorr  iiss  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  iinnddeexxaattiioonn  ooff  WWiissccoonnssiinn''ss  ggaassoolliinnee  ttaaxx  ffoorr  iinnffllaattiioonn,,  tthheerree  iiss  ssttiillll  aa  llaarrggee  
ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  ssuummss  nneeeeddeedd  ttoo  pprrooppeerrllyy  mmaaiinnttaaiinn,,  mmooddeerrnniizzee,,  aanndd  rreebbuuiilldd  tthhee  ssttaattee''ss  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  aanndd  tthhee  
rreevveennuueess  bbeeiinngg  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  ggaassoolliinnee  ttaaxx  aanndd  ootthheerr  ttrraaddiittiioonnaall  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess..  TThhuuss,,  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  ttoollllss  ttoo  
sseelleecctteedd  hhiigghhwwaayyss  wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  wwaayy  ooff  mmeeeettiinngg  tthhiiss  sshhoorrttffaallll,,  nnoott  ooff  ssiimmppllyy  eexxttrraaccttiinngg  mmoorree  ffuunnddss  ffrroomm  
hhaapplleessss  mmoottoorriissttss..  
  
SSeeccoonndd,,  iitt  wwoouulldd  bbee  wwiissee  ttoo  ttaarrggeett  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttoollllss  ttoo  tthhoossee  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  wwhheerree  vviissiibbllee  
iimmpprroovveemmeennttss  wwiillll  bbee  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ffuunnddiinngg..  IInn  tthhiiss  wwaayy,,  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ppaayyiinngg  ttwwiiccee  wwiillll  
bbee  ccoouunntteerraacctteedd..  
  
TThhiirrdd,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn  ooff  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  pprroodduucceedd  mmoorree  rreevveennuuee  tthhaann  
nneeeeddeedd  ffoorr  iinnccrreeaasseedd  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeqquuiirreedd  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  iitt  wwoouulldd  bbee  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uussee  aannyy  eexxcceessss  rreevveennuueess  
ttoo  pprroovviiddee  ttaaxx  rreelliieeff  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  ssyysstteemm,,  eeiitthheerr  bbyy  rreedduucciinngg  ssttaattee  ggaassoolliinnee  ttaaxxeess  oorr  pprroovviiddiinngg  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  
rreelliieeff  ttoo  llooccaall  ggoovveerrnnmmeennttss  ffoorr  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  ffuunnddss  ssppeenntt  oonn  rrooaaddss..  
  
IInn  sshhoorrtt,,  wwhhiillee  tthhee  ccoonncceerrnn  oovveerr  ppaayyiinngg  ttwwiiccee  iiss  lleeggiittiimmaattee,,  ppoolliicciieess  ccaann  bbee  aaddoopptteedd  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc  tthhaatt  sshhoouulldd  aalllleevviiaattee  mmuucchh  ooff  tthhiiss  ccoonncceerrnn..  
  

                                                                                                                      
2277RRoobbeerrtt  WW..  PPoooollee,,  JJrr..,,  ““RReevviittaalliizziinngg  SSttaattee  aanndd  LLooccaall  IInnffrraassttrruuccttuurree,,””  PPoolliiccyy  SSttuuddyy  NNoo..  119900,,  LLooss  AAnnggeelleess::  RReeaassoonn  
FFoouunnddaattiioonn,,  MMaayy  11999900..  
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22..  DDiisslliikkee  ooff  TToollll  PPaayymmeenntt  MMeetthhooddss  
  
MMuucchh  ooff  tthhee  ooppppoossiittiioonn  ttoo  ttoollllss  tthhaatt  sshhoowwss  uupp  iinn  ssuurrvveeyyss  aanndd  ffooccuuss  ggrroouuppss  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnccoonnvveenniieennccee  ooff  
ppaayyiinngg  ttoollllss  iinn  tthhee  oolldd--ffaasshhiioonneedd  wwaayy,,  bbyy  lliinniinngg  uupp  ttoo  wwaaiitt  aatt  aa  ttoollll  ppllaazzaa  aanndd  tthhrroowwiinngg  ccooiinnss  iinnttoo  aa  bbiinn..  TThhee  
ggeenneerraall  ppuubblliicc,,  aanndd  eevveenn  mmoosstt  rreeppoorrtteerrss  aanndd  ooppiinniioonn  lleeaaddeerrss,,  aarree  oonnllyy  ddiimmllyy  aawwaarree,,  iiff  tthhaatt,,  ooff  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  
nnoonnssttoopp  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllllleeccttiioonn  ((EETTCC)),,  nnoott  aass  aa  sscciieennccee--ffiiccttiioonn  iiddeeaa  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  bbuutt  aass  aann  ooffff--tthhee--sshheellff  
tteecchhnnoollooggyy  aallrreeaaddyy  iinn  uussee  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttaatteess..  
  
AA  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  ooppppoossiittiioonn  ttoo  ttoollllss  mmaayy  bbee  aabbllee  ttoo  bbee  oovveerrccoommee  vviiaa  wwiiddeesspprreeaadd  eedduuccaattiioonnaall  eeffffoorrttss  
tthhaatt  mmaakkee  cclleeaarr  tthhaatt  wwiitthh  EETTCC::  
  
      DDrriivveerrss  nneeeedd  nnoott  ssttoopp  oorr  eevveenn  ssllooww  ddoowwnn  aatt  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ppooiinnttss..  
      DDrriivveerrss  nneeeedd  nnoott  ccaarrrryy  ccaasshh  oorr  hhaavvee  ttoo  wwoorrrryy  aabboouutt  hhaavviinngg  eexxaacctt  cchhaannggee..  
      DDrriivveerrss  nneeeedd  nnoott  wwoorrrryy  aabboouutt  rreeaarr--eenndd  ccoolllliissiioonnss  iinn  ttoollll  llaanneess..  
      DDrriivveerrss  mmaayy  rreecceeiivvee  ddiissccoouunnttss  ffoorr  ddrriivviinngg  aatt  ooffff--ppeeaakk  hhoouurrss  oorr  ((ppoossssiibbllyy))  ffoorr  rriiddee--sshhaarriinngg..  
      DDrriivveerrss  mmaayy  oopptt  ffoorr  aa  pprreeppaaiidd  ssyysstteemm,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  nnoo  rreeccoorrddss  nneeeedd  bbee  kkeepptt  ooff  wwhheenn  aanndd  wwhheerree  tthheeyy  

ppaaiidd  ttoollllss..  
      DDrriivveerrss  mmaayy  oopptt  ffoorr  aa  ccrreeddiitt--ttyyppee  ssyysstteemm,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthheeyy  ccaann  hhaavvee  iitteemmiizzeedd  bbiillllss,,  iiff  tthheeyy  ddeessiirree..  
  
IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  iiff  ppeeooppllee  ccaann  ffiirrsstt  bbee  ppeerrssuuaaddeedd  tthhaatt  ttoollllss  ddoo  nnoott  mmeeaann  ““ppaayyiinngg  ttwwiiccee,,””  tthheenn  tthheeiirr  pprriinncciippaall  
rreemmaaiinniinngg  oobbjjeeccttiioonnss––aabboouutt  tthhee  aaccttuuaall  mmeetthhooddss  ooff  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn––sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  bbee  ddiissppeelllleedd  vviiaa  tthhee  uusseerr--
ffrriieennddlliinneessss  ooff  pprreesseenntt  aanndd  nneeaarr--ffuuttuurree  EETTCC  ssyysstteemmss..  
  
33..  DDiivveerrssiioonn  oonnttoo  LLooccaall  RRooaaddss  
  
AAnnootthheerr  lleeggiittiimmaattee  ccoonncceerrnn  aabboouutt  ttoollllss  iiss  tthhaatt  iiff  ttoollllss  aarree  ppuutt  oonnttoo  mmaajjoorr  hhiigghhwwaayyss,,  aa  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhoossee  wwhhoo  
pprreevviioouussllyy  uusseedd  tthhee  hhiigghhwwaayy  wwiillll  ddiivveerrtt  oonnttoo  llooccaall  rrooaaddss,,  iinnccrreeaassiinngg  bbootthh  ccoonnggeessttiioonn  aanndd  wweeaarr--aanndd--tteeaarr  oonn  tthhoossee  
rrooaaddss..  DDiivveerrssiioonn  iiss  aa  wweellll--kknnoowwnn  pphheennoommeennoonn  wwiitthh  aannyy  ttoollll  rrooaadd..  TThhoossee  ppllaannnniinngg  ssuucchh  aa  ffaacciilliittyy  ssppeenndd  
ccoonnssiiddeerraabbllee  eeffffoorrtt  ddooiinngg  ssuurrvveeyyss  aanndd  ccoommppuutteerr  mmooddeelliinngg  ttoo  pprreeddiicctt  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ddiivveerrssiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  ssttrroonnggllyy  aa  
ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ttoollll  rraattee  bbeeiinngg  cchhaarrggeedd  ((aass  wweellll  aass  ootthheerr  ffaaccttoorrss))..    
  
TThhee  ggoooodd  nneewwss  iiss  tthhaatt  mmoosstt  ttoollll  pprroojjeeccttss  jjuuddggeedd  ffeeaassiibbllee  nneeeedd  ttoo  cchhaarrggee  ttoollllss  tthhaatt  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ppootteennttiiaall  uusseerrss  
wwiillll  ffiinndd  aacccceeppttaabbllee––iinn  ootthheerr  wwoorrddss,,  bbeeccaauussee  ooff  ttiimmee  ssaavviinnggss,,  bbeetttteerr  hhiigghhwwaayy  qquuaalliittyy,,  eettcc..,,  uusseerrss  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  
vvaalluuee  ggaaiinneedd  bbyy  ppaayyiinngg  tthhee  ttoollll  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  mmoonneeyy  ppaaiidd  ffoorr  uussiinngg  tthhee  rrooaadd..  AAtt  ssuucchh  ttoollll  lleevveellss,,  
tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttrraaffffiicc  ddiivveerrtteedd  tteennddss  ttoo  bbee  iinn  tthhee  tteeeennss  ((ee..gg..  1111--2200  ppeerrcceenntt))..  TThhiiss  iiss  ggeenneerraallllyy  nnoott  eennoouugghh  ttoo  
ccaauussee  mmaajjoorr  ccoonnggeessttiioonn  oorr  wweeaarr--aanndd--tteeaarr  pprroobblleemmss..  WWhheerree  iitt  iiss,,  mmiittiiggaattiioonn  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn,,  ffuunnddeedd  ((iinn  
ppaarrtt  oorr  iinn  wwhhoollee))  bbyy  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttoollll  rreevveennuueess..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  llooccaall  rrooaaddss  ccaann  bbee  ssttrreennggtthheenneedd  oorr  wwiiddeenneedd  ttoo  
aaccccoommooddaattee  tthhee  nneeww  ttrraaffffiicc..  IInn  ootthheerr  ccaasseess,,  ttrraaffffiicc--ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ttoo  ddiissccoouurraaggee  ddiivveerrssiioonn––ee..gg..,,  
aaddddiittiioonnaall  ttrraaffffiicc  ssiiggnnaallss,,  ssppeeeedd  hhuummppss,,  tthhrroouugghh--ttrraaffffiicc  bbaarrrriieerrss,,  aanndd  ootthheerr  ““ttrraaffffiicc--ccaallmmiinngg””  mmeetthhooddss..    
  
44..  OOppppoossiittiioonn  bbyy  TTrruucckkiinngg  IInndduussttrryy  
  
AAnnootthheerr  ccoommmmoonn  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ttoolllliinngg  iiss  tthhee  ccoonncceerrnn  tthhaatt  tthhee  ttrruucckkiinngg  iinndduussttrryy  wwiillll  mmoouunntt  
ffoorrmmiiddaabbllee  ppoolliittiiccaall  ooppppoossiittiioonn,,  ggiivveenn  iittss  hhiissttoorriicc  hhoossttiilliittyy  ttoo  ttoollllss  aanndd  ttoollll  rrooaaddss..  WWhhiillee  tthhiiss  iiss  aa  lleeggiittiimmaattee  
ccoonncceerrnn,,  tthheerree  aarree  ssoouunndd  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ttrruucckkiinngg  iinndduussttrryy  ttoo  rreetthhiinnkk  iittss  ppoossiittiioonn  oonn  tthhiiss  iissssuuee..  
  
SSuucccceessssffuull  ttrruucckk  ffrreeiigghhtt  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppeennddss  oonn  hhiigghh--qquuaalliittyy  rrooaaddss..  TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  WWiissccoonnssiinn''ss  hhiigghhwwaayy  
nneeeeddss  ((ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  pprrooppeerr  mmaaiinntteennaannccee))  ggoo  uunnmmeett  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2255  yyeeaarrss,,  tthhee  ttrruucckkiinngg  iinndduussttrryy  wwiillll  
ssuuffffeerr..  IInnddeeeedd,,  aa  11998866  ssttuuddyy  bbyy  AAppooggeeee  RReesseeaarrcchh  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  bbeeccaauussee  ttoollll  rrooaaddss  aarree  iinn  bbeetttteerr  sshhaappee  tthhaann  
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ccoommppaarraabbllee  ttaaxx--ffuunnddeedd  rrooaaddss,,  llaarrggee  ccoommbbiinnaattiioonn  ttrruucckkss  ssaavvee  aann  aavveerraaggee  ooff  11..33  cceennttss//mmiillee  iinn  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  oonn  
ttoollll  rrooaaddss..2288  ((AAddjjuussttiinngg  ffoorr  iinnffllaattiioonn,,  tthhaatt  ssaavviinngg  wwoouulldd  bbee  11..88  cceennttss//mmiillee  iinn  11999955))..  
  
TThheerree  aarree  ssiiggnnss  tthhaatt  tthhee  ttrruucckkiinngg  iinndduussttrryy  iiss  rreetthhiinnkkiinngg  iittss  ooppppoossiittiioonn..  FFoorr  oonnee  tthhiinngg,,  tthhee  
aaddvveenntt  ooff  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  rreellaatteedd  wweeiigghh--iinn--mmoottiioonn  ssyysstteemmss,,  wwhhiicchh  ppeerrmmiitt  
ttrruucckkss  ttoo  bbyyppaassss  wweeiigghh  ssttaattiioonnss  aanndd  ppaayy  ffeeeess  aauuttoommaattiiccaallllyy,,  hhaass  aattttrraacctteedd  ttrruucckkiinngg  
iinndduussttrryy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ppiilloott  pprroojjeeccttss..  NNAAFFTTAA  iiss  lleeaaddiinngg  ttoo  ffuurrtthheerr  iinntteerreesstt  iinn  
eelleeccttrroonniicc  ssyysstteemmss  tthhaatt  ppeerrmmiitt  aauuttoommaattiicc  ppaayymmeenntt  aanndd  bbyyppaassssiinngg  ooff  ccoonnggeesstteedd  bboorrddeerr  
iinnssppeeccttiioonn  ssttaattiioonnss..  AAnndd  iinn  rreecceenntt  tteessttiimmoonnyy  oonn  aann  iinnffrraassttrruuccttuurree  pprriivvaattiizzaattiioonn  mmeeaassuurree  
bbeeffoorree  tthhee  HHoouussee  SSuubbccoommmmiitttteeee  oonn  GGoovveerrnnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt,,  IInnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy,,  tthhee  AAmmeerriiccaann  TTrruucckkiinngg  AAssssoocciiaattiioonnss  ssuuppppoorrtteedd  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn  
““wwhheenn  tthhee  eeffffoorrtt  iinnccrreeaasseess  hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy  oorr  ppaayyss  ffoorr  mmaajjoorr  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss..””2299  AAlltthhoouugghh  tthhee  AATTAA  ssttaatteemmeenntt  eexxcclluuddeedd  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayyss  ((iinn  
kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  ffeeddeerraall  bbaann  oonn  ttoolllliinngg  IInntteerrssttaatteess)),,  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  
iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ttrruucckkiinngg  iinndduussttrryy''ss  ccoommiinngg  ttoo  tteerrmmss  wwiitthh  ttoollllss  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn..  
  
55..  RReeppaayymmeenntt  ooff  FFeeddeerraall  GGrraannttss  
  
HHiissttoorriiccaallllyy,,  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy  iiff  aa  ssttaattee  wwiisshheedd  ttoo  ccoonnvveerrtt  aa  ffeeddeerraall--aaiidd  hhiigghhwwaayy  oorr  bbrriiddggee  ttoo  
ttoollllss,,  iitt  wwaass  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeett  CCoonnggrreessss  ttoo  eennaacctt  ssppeecciiaall  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ttoo  rreeppaayy  aallll  pprreevviioouuss  ffeeddeerraall  aaiidd  tthhaatt  
hhaadd  ggoonnee  iinnttoo  tthhee  ffaacciilliittyy..  TTwwoo  ssuucchh  ccaasseess  ooccccuurrrreedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  IInntteerrssttaattee  pprrooggrraamm  ((iinn  CCoonnnneeccttiiccuutt  aanndd  
NNeeww  JJeerrsseeyy,,  bbootthh  ooff  wwhhiicchh  ppaaiidd  bbaacckk  ffeeddeerraall  ffuunnddss  ssoo  aass  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  hhiigghhwwaayyss  iinnttoo  
ssttaattee  ttuurrnnppiikkeess3300))..  IInn  tthhee  IInntteerrssttaattee  eerraa,,  MMaarryyllaanndd  aanndd  DDeellaawwaarree  rreecceeiivveedd  ccoonnggrreessssiioonnaall  
aapppprroovvaall  ttoo  rreeppaayy  ppllaannnniinngg  aanndd  eennggiinneeeerriinngg  ffuunnddss  ssppeenntt  oonn  aa  pprrooppoosseedd  IInntteerrssttaattee,,  iinn  
oorrddeerr  ttoo  bbuuiilldd  tthhee  rroouuttee  aass  aa  ttuurrnnppiikkee  iinnsstteeaadd..  IInnddiiaannaa  aanndd  VViirrggiinniiaa  oobbttaaiinneedd  lleeggiissllaattiioonn  
aalllloowwiinngg  tthheemm  ttoo  rreeppaayy  ffeeddeerraall  ffuunnddss  ssoo  aass  ttoo  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ccoolllleeccttiinngg  ttoollllss  oonn  
tthhee  IInnddiiaannaa  TToollll  RRooaadd  aanndd  tthhee  RRiicchhmmoonndd--PPeetteerrssbbuurrgg  TTuurrnnppiikkee  aafftteerr  tthheeiirr  ccoonnssttrruuccttiioonn  
ddeebbtt  wwaass  rreettiirreedd;;  tthhee  ccoonnggrreessssiioonnaall  mmeeaassuurreess  ffrreeeedd  tthheemm  ffrroomm  SSeecc..  112299  aaggrreeeemmeennttss  tthhaatt  
hhaadd  rreeqquuiirreedd  tthhee  cceessssaattiioonn  ooff  ttoollllss  oonn  tthheessee  IInntteerrssttaatteess  oonnccee  tthhee  iinniittiiaall  bboonnddss  wweerree  ppaaiidd  
ooffff..  AAss  ooff  11998855,,  aa  CCoonnggrreessssiioonnaall  BBuuddggeett  OOffffiiccee  ssttuuddyy  iiddeennttiiffiieedd  1155  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayyss  
aanndd  bbrriiddggeess  ((iinncclluuddiinngg  CChhiiccaaggoo''ss  CCaalluummeett  SSkkyywwaayy  aanndd  tthhee  KKaannssaass  TTuurrnnppiikkee))  wwiitthh  
oouuttssttaannddiinngg  SSeecc..  112299  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  FFHHWWAA,,  ppeerrmmiittttiinngg  ttoollllss  uunnttiill  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  
bboonnddss  aarree  ppaaiidd  ooffff..3311  
  
TThhiiss  pprroobblleemm  hhaass  bbeeeenn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  rreedduucceedd  vviiaa  tthhee  sshhaarrpp  cchhaannggee  iinn  ffeeddeerraall  ppoolliiccyy  oonn  
ttoollllss  rreefflleecctteedd  iinn  11999911''ss  IISSTTEEAA  mmeeaassuurree..  TTooddaayy,,  tthhee  oonnllyy  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  ggrraanntt  rreeppaayymmeenntt  
                                                                                                                      
2288RRiicchhaarrdd  MMuuddggee,,  ““HHooww  TToollll  RRooaaddss  CCaann  bbeenneeffiitt  tthhee  TTrruucckkiinngg  IInndduussttrryy::  TThhee  EEccoonnoommiicc  CCaassee,,””  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  AAppooggeeee  
RReesseeaarrcchh,,  JJuullyy  11998866..  

2299JJoohhnn  JJ..  CCoolllliinnss,,  ““SSttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  TTrruucckkiinngg  AAssssoocciiaattiioonnss,,  IInncc..  oonn  HH..RR..  11990077,,  FFeeddeerraall--AAiidd  FFaacciilliittyy  PPrriivvaattiizzaattiioonn  
AAcctt  ooff  11999955,,””  UU..SS..  HHoouussee  ooff  RReepprreesseennttaattiivveess  SSuubbccoommmmiitttteeee  oonn  GGoovveerrnnmmeenntt  MMaannaaggeemmeenntt,,  IInnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy,,  
NNoovveemmbbeerr  1155,,  11999955..  

3300LLeetttteerr  ffrroomm  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  SSeenn..  TTiimm  CCuulllleenn,,  JJaannuuaarryy  2266,,  11998822..  TThheessee  ddeettaaiillss  aappppeeaarr  oonn  pp..  33  
ooff  aappppeennddeedd  mmaatteerriiaall  ttiittlleedd  ““WWiissccoonnssiinn  IInntteerrssttaaee  RReehhaabbiilliittaattiioonn  NNeeeeddss..””  

3311TToollll  FFiinnaanncciinngg  ooff  UU..SS..  HHiigghhwwaayyss,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  CCoonnggrreessssiioonnaall  BBuuddggeett  OOffffiiccee,,  DDeecceemmbbeerr  11998855,,  pppp..  4422——4433..  
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iiss  aappppaarreennttllyy  rreeqquuiirreedd  iinnvvoollvvee  hhiigghhwwaayy  sseeggmmeennttss  oonn  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  ((IInntteerrssttaattee  
bbrriiddggeess  aanndd  ttuunnnneellss  ccaann  nnooww  bbee  rreebbuuiilltt  aass  ttoollll  ffaacciilliittiieess..))  AAnndd  eevveenn  tthhaatt  rreessttrriiccttiioonn  mmiigghhtt  
bbee  rreedduucceedd  oorr  eelliimmiinnaatteedd  iinn  tthhee  IISSTTEEAA  rreeaauutthhoorriizzaattiioonn  bbiillll  iinn  11999977..  TToo  bbee  ssuurree,,  
rreeppaayymmeenntt  ooff  ffeeddeerraall  ggrraannttss  wwoouulldd  bbee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ccoosstt  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  IInntteerrssttaattee  ffaacciilliittiieess  
ttoo  ttoollll  rrooaaddss,,  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  aa  ccrriipppplliinngg  ccoosstt..  
  
DD..  AAddvvaannttaaggeess  ooff  TToollll  RRooaaddss  
  
11..  BBeetttteerr--MMaaiinnttaaiinneedd  RRooaaddss  
  
OOnnee  wweellll--kknnoowwnn  aaddvvaannttaaggee  ooff  ttoollll  rrooaaddss  iiss  tthheeiirr  ggeenneerraallllyy  bbeetttteerr  ccoonnddiittiioonn,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  eeqquuiivvaalleenntt  ““ffrreeee””  
hhiigghhwwaayyss..3322  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhiiss  iiss  tthhaatt  aa  ttoollll  rrooaadd''ss  bboonnddhhoollddeerrss  iinnssiisstt  oonn  lleeggaallllyy  
bboonnddiinngg  ccoovveennaannttss  iinn  tthhee  bboonndd  aaggrreeeemmeennttss  mmaannddaattiinngg  pprrooppeerr  lleevveellss  ooff  mmaaiinntteennaannccee,,  ssoo  aass  
ttoo  pprrootteecctt  tthheeiirr  iinnvveessttmmeenntt  uunnttiill  tthhee  bboonnddss  aarree  ppaaiidd  ooffff..  BByy  ccoonnttrraasstt,,  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  
aaggeenncciieess  hhaavvee  nnoo  ssuucchh  gguuaarrddiiaann  aannggeell  eennssuurriinngg  tthhaatt  aa  ““ffrreeee””  hhiigghhwwaayy  iiss  pprrooppeerrllyy  
mmaaiinnttaaiinneedd..  MMaaiinntteennaannccee  bbuuddggeettss  mmuusstt  bbee  aapppprroopprriiaatteedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattuurree,,  ccoommppeettiinngg  ffoorr  
ffuunnddss  wwiitthh  hhuunnddrreeddss  oorr  tthhoouussaannddss  ooff  ootthheerr  nneeeeddss..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree  hhaarrddllyy  ssuurrpprriissiinngg  ttoo  ffiinndd  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  nnaattiioonn''ss  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  ““ddeeffeerrrreedd  
mmaaiinntteennaannccee..””  WWhhiillee  WWiissccoonnssiinn''ss  hhiigghhwwaayyss  aarree  ccuurrrreennttllyy  iinn  rreellaattiivveellyy  ggoooodd  sshhaappee  
ccoommppaarreedd  ttoo  tthhoossee  ooff  ootthheerr  ssttaatteess,,  aass  nnootteedd  iinn  TTaabblleess  22--44,,  nnoonn--ttrriivviiaall  ffrraaccttiioonnss  aarree  iinn  lleessss  
tthhaann  ooppttiimmuumm  ccoonnddiittiioonn..  TThhiiss  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  hhaappppeenn  wwiitthh  ttoolllleedd  hhiigghhwwaayyss..    
  
22..  GGrreeaatteerr  SSaaffeettyy  LLeevveellss  
  
BBeetttteerr  aavveerraaggee  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn,,  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  ppoolliicciinngg,,  aanndd  lliimmiittaattiioonnss  oonn  aacccceessss  ((wwhhiicchh  pprroohhiibbiittss  
ffaarrmm  vveehhiicclleess  aanndd  ddiissccoouurraaggeess  ppoooorrllyy  mmaaiinnttaaiinneedd  vveehhiicclleess))  aallll  lleeaadd  ttoo  bbeetttteerr  ssaaffeettyy  rreeccoorrddss  oonn  ttoollll  rrooaaddss  
tthhaann  oonn  ccoommppaarraabbllee  nnoonn--ttoolllleedd  rrooaaddss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  lliiaabbiilliittyy  wwhhiicchh  pprriivvaattee  ffiirrmmss  mmuusstt  iinnssuurree  aaggaaiinnsstt  
aallssoo  pprroovviiddeess  ssttrroonngg  iinncceennttiivveess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssaaffee  ccoonnddiittiioonnss  oonn  ssuucchh  ttoollll  rrooaaddss..  SSttaattiissttiiccss  ccoommppiilleedd  bbyy  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrriiddggee,,  TTuunnnneell  aanndd  TTuurrnnppiikkee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhooww  tthhaatt  tthhee  aacccciiddeenntt  rraattee  oonn  ttoollll  rrooaaddss  iiss  00..66  
ffaattaalliittiieess  ppeerr  110000  mmiilllliioonn  vveehhiiccllee  mmiilleess,,  ccoommppaarreedd  wwiitthh  00..99  oonn  tthhee  ((nnoonn--ttoolllleedd))  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm––3333  ppeerrcceenntt  
bbeetttteerr..3333  
  
33..  CCoonnggeessttiioonn  RReelliieeff  
  
AAss  nnootteedd  pprreevviioouussllyy,,  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  pprroommiissiinngg  aanndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  aapppprrooaacchheess  ffoorr  
ddeeaalliinngg  wwiitthh  ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn..  TThhee  bbaassiicc  iiddeeaa  iiss  ssiimmppllyy  ttoo  cchhaarrggee  aa  pprriiccee  ffoorr  uussiinngg  tthhee  ccoonnggeesstteedd  ffaacciilliittyy  
tthhaatt  kkeeeeppss  ddeemmaanndd  ((aatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ttiimmee  ooff  ddaayy))  iinn  bbaallaannccee  wwiitthh  ssuuppppllyy  ((ii..ee..,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  ccaappaacciittyy  ffoorr  
ssmmooootthhllyy  fflloowwiinngg  ttrraaffffiicc))..  SSiinnggaappoorree  hhaass  bbeeeenn  uussiinngg  aann  eeaarrllyy  ffoorrmm  ooff  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ssiinnccee  11997755,,  
ddrraammaattiiccaallllyy  iimmpprroovviinngg  aacccceessss  ttoo  tthhee  cceennttrraall  bbuussiinneessss  ddiissttrriicctt..3344  TThhaatt  cciittyy--ssttaattee  iiss  nnooww  iinn  tthhee  
pprroocceessss  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  ttoo  aa  ffuullllyy  EETTCC--bbaasseedd  aauuttoommaatteedd  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ssyysstteemm..  
NNoorrwwaayy''ss  tthhrreeee  llaarrggeesstt  cciittiieess  hhaavvee  aallssoo  ppuutt  iinn  ppllaaccee  ““ttoollll  rriinnggss””  aarroouunndd  tthheeiirr  ddoowwnnttoowwnnss,,  
uussiinngg  tthhee  ttoollll  rreevveennuueess  pprriinncciippaallllyy  ttoo  eexxppaanndd  hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy..  
                                                                                                                      
3322IIbbiidd,,  AAppppeennddiixx..  

3333CCiitteedd  iinn  GGaabbrriieell  RRootthh,,  RRooaaddss  iinn  aa  MMaarrkkeett  EEccoonnoommyy,,  BBrrooookkffiieelldd,,  VVTT::  AAsshhggaattee  PPuubblliisshhiinngg,,  11999966,,  pp..  5555..  

3344JJoossee  AA..  GGoommeezz--IIbbaanneezz  aanndd  KKeennnneetthh  AA..  SSmmaallll,,  RRooaadd  PPrriicciinngg  ffoorr  CCoonnggeessttiioonn  MMaannaaggeemmeenntt::  AA  SSuurrvveeyy  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  
PPrraaccttiiccee,,  NNCCHHRRPP  ssyynntthheessiiss  ooff  HHiigghhwwaayy  PPrraaccttiiccee  221100,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RReesseeaarrcchh  BBooaarrdd,,  11999944..  



2200  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  

  
IInn  11999944  tthhee  NNaattiioonnaall  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess''  TTrraannssppoorrttaattiioonn  RReesseeaarrcchh  BBooaarrdd  ppuubblliisshheedd  tthhee  
rreessuullttss  ooff  aa  yyeeaarr--lloonngg  ssttuuddyy  ooff  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  bbyy  aa  tteeaamm  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  eexxppeerrttss..  
TThheeyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  iitt  wwaass  aa  ffeeaassiibbllee  aanndd  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  ddeeaalliinngg  wwiitthh  uurrbbaann  
ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  ffrreeeewwaayy  ccoonnggeessttiioonn..3355  AA  bbooookk  bbyy  lloonngg--ttiimmee  uurrbbaann  ppoolliiccyy  
rreesseeaarrcchheerr  AAnntthhoonnyy  DDoowwnnss,,  ccaalllleedd  SSttuucckk  iinn  TTrraaffffiicc,,  aannaallyyzzeedd  aallll  pprrooppoosseedd  aalltteerrnnaattiivvee  
wwaayyss  ooff  ccooppiinngg  wwiitthh  uurrbbaann  ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn  aanndd  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  
wwoouulldd  bbee  tthhee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee,,  iinn  ppaarrtt  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  tthhee  oonnllyy  aapppprrooaacchh  tthhaatt  eeffffeeccttiivveellyy  
aaddddrreesssseedd  tthhee  iissssuuee  ooff  llaatteenntt  ddeemmaanndd..3366  
  
CCoonnggrreessss  rreeccooggnniizzeedd  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  bbyy  iinncclluuddiinngg  pprroovviissiioonnss  iinn  tthhee  
11999911  IISSTTEEAA  lleeggiissllaattiioonn  uurrggiinngg  uurrbbaann  aarreeaass  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  iitt..  SSppeecciiffiiccaallllyy,,  iitt  aauutthhoorriizzeess  
FFHHWWAA  ttoo  pprroovviiddee  ggrraanntt  aassssiissttaannccee  ffoorr  uupp  ttoo  ffiivvee  ppiilloott  pprroojjeeccttss  iinn  uurrbbaann  aarreeaass,,  tthhrreeee  ooff  
wwhhiicchh  ccaann  iinnvvoollvvee  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ffaacciilliittiieess..  
  
IInn  sshhoorrtt,,  ttoollllss  aarree  iinnccrreeaassiinnggllyy  bbeeiinngg  sseeeenn,,  ccoorrrreeccttllyy,,  aass  nnoott  ssiimmppllyy  aa  mmeeaannss  ooff  ppaayyiinngg  ffoorr  
tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  hhiigghhwwaayyss..  RRaatthheerr,,  tthheeyy  ccaann  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  wwaayy  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  
ooppeerraattiioonn  ooff  ppootteennttiiaallllyy  ccoonnggeesstteedd  hhiigghhwwaayyss,,  aanndd  aa  ssoouurrccee  ooff  ffiinnaannccee  ffoorr  oonnggooiinngg  
ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayy  wwhhiicchh  iiss  ttoolllleedd  ((aanndd  ppootteennttiiaallllyy  ffoorr  ootthheerr  
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ssyysstteemm))..  
  
  
IIVV..  PPOOTTEENNTTIIAALL  PPRRIIVVAATTEE  TTOOLLLLWWAAYYSS  FFOORR  WWIISSCCOONNSSIINN  
  
AA..  BBeesstt  CCaannddiiddaatteess  ffoorr  TToollllss  aanndd  PPrriivvaattiizzaattiioonn  
  
IInn  mmoosstt  ssttaatteess  wwhhiicchh  hhaavvee  aauutthhoorriizzeedd  nneeww  ttoollll  rrooaaddss  aanndd  hhiigghhwwaayy  pprriivvaattiizzaattiioonn  vviiaa  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  
tthhee  mmoottiivvaattiinngg  ffaaccttoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  eeiitthheerr  ((11))  rraappiidd  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  cceerrttaaiinn  aarreeaass,,  lleeaaddiinngg  ttoo  aa  sseevveerree  sshhoorrttaaggee  ooff  
hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy  ((ee..gg..  VViirrggiinniiaa  ssuubbuurrbbss  ooff  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC;;  OOrrllaannddoo  aarreeaa  iinn  FFlloorriiddaa)),,  oorr  ((22))  sseevveerree  ccoonnggeessttiioonn  
oonn  eexxiissttiinngg  ffrreeeewwaayyss  ((OOrraannggee  CCoouunnttyy,,  CCaalliiffoorrnniiaa)),,  ccrreeaattiinngg  aa  ddeemmaanndd  ffoorr  ccoonnggeessttiioonn--rreelliieeff  ffaacciilliittiieess..  NNeeiitthheerr  ooff  
tthheessee  ccoonnddiittiioonnss  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  tthhee  ccaassee  iinn  WWiissccoonnssiinn..  WWhhiillee  sseevveerraall  aarreeaass  ((DDaannee  CCoouunnttyy,,  FFooxx  CCiittiieess))  aarree  
eexxppeerriieenncciinngg  ggrroowwtthh,,  eexxiissttiinngg  hhiigghhwwaayy  ccaappaacciittyy  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  oovveerrssttrreesssseedd  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  tthhaatt  wwoouulldd  
mmaakkee  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ttoollllwwaayyss  ffeeaassiibbllee..  WWiissDDOOTT  hhaass  nnoo  pprroojjeecctteedd  nneeww  ffrreeeewwaayy  ccoorrrriiddoorrss  iinn  iittss  
TTrraannsslliinnkkss  2211  ppllaann..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aalltthhoouugghh  rriissiinngg  lleevveellss  ooff  ccoonnggeessttiioonn  aarree  ffoorreeccaasstt  ffoorr  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  aarreeaa  
ffrreeeewwaayyss  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ddeeccaaddee,,  eexxiissttiinngg  ttrraaffffiicc  lleevveellss  aarree  nnoott  ppeerrcceeiivveedd  aass  ccoonnssttiittuuttiinngg  aa  sseerriioouuss  nneeaarr--tteerrmm  
ccoonnggeessttiioonn  pprroobblleemm..  
  
RRaatthheerr,,  aass  nnootteedd  iinn  SSeeccttiioonn  II,,  tthhee  pprriinncciippaall  pprroobblleemm  iinn  WWiissccoonnssiinn  iiss  aann  aaggiinngg  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  wwhhiicchh,,  oovveerr  tthhee  
nneexxtt  2255  yyeeaarrss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreeccoonnssttrruucctteedd,,  aatt  aa  ccoosstt  ffaarr  aabboovvee  wwhhaatt  wwiillll  bbee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  
ccuurrrreenntt  sseett  ooff  ffuunnddiinngg  ssoouurrcceess..  HHeennccee,,  tthhee  pprriinncciippaall  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn  iinn  WWiissccoonnssiinn  lliieess  iinn  
tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  hhiigghhwwaayyss..  SSiinnccee  aa  ttoollll  ffaacciilliittyy,,  ttoo  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  ffeeaassiibbllee,,  mmuusstt  
ggeenneerraattee  ssuuffffiicciieenntt  ttrraaffffiicc  ttoo  pprroovviiddee  aa  rreettuurrnn  ttoo  iittss  iinnvveessttoorrss,,  iitt  iiss  tthhee  hhiigghheesstt--ttrraaffffiicc  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  aarree  tthhee  bbeesstt  
ccaannddiiddaatteess..  
  

                                                                                                                      
3355NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill,,  oopp..  cciitt..    

3366AAnntthhoonnyy  DDoowwnnss,,  SSttuucckk  iinn  TTrraaffffiicc,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..::  TThhee  BBrrooookkiinnggss  IInnssttiittuuttiioonn,,  11999922..    



WWIISSCCOONNSSIINN  TTOOLLLL  RROOAADDSS  2211  

IInn  rreesseeaarrcchhiinngg  tthhee  iissssuuee  wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  WWiissDDOOTT,,  iitt  bbeeccaammee  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ffeeaassiibbllee  ccaannddiiddaatteess  
ffoorr  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  bbaasseedd  oonn  ttrraaffffiicc  vvoolluummeess,,  aarree  tthhee  eexxiissttiinngg  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayy  ffaacciilliittiieess  iinn  WWiissccoonnssiinn::  
II--4433,,  II--9900,,  II--9944,,  II--779944,,  aanndd  II--889944..  OOtthheerr  ssttaattee  hhiigghhwwaayyss  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  1100,,000000  aavveerraaggee  ddaaiillyy  ttrraaffffiicc,,  wwhhiicchh  mmiigghhtt  
hhaavvee  ssoommee  ppootteennttiiaall  ffoorr  ttoollll--rrooaadd  ccoonnvveerrssiioonn,,  iinncclluuddee  mmuucchh  ooff  UUSS  5511,,  UUSS  1100  bbeettwweeeenn  AApppplleettoonn  aanndd  SStteevveennss  
PPooiinntt,,  aanndd  mmuucchh  ooff  UUSS  115511  bbeettwweeeenn  MMaaddiissoonn  aanndd  FFoonndd  DDuu  LLaacc..  BBuutt  bbeeccaauussee  ttrraaffffiicc  vvoolluummeess  aarree  ssoo  mmuucchh  hhiigghheerr  
oonn  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  tthhiiss  iiss  cclleeaarrllyy  tthhee  mmoosstt  aattttrraaccttiivvee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn..  TThhee  rreemmaaiinnddeerr  
ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  ffooccuusseess  ssoolleellyy  oonn  tthhaatt  ssyysstteemm..  
  
BB..  PPrreevviioouuss  TToolllliinngg  SSttuuddiieess  
  
IInn  11998811  SSttaattee  SSeenn..  TTiimm  CCuulllleenn  rreeqquueesstteedd  WWiissDDOOTT  ttoo  pprreeppaarree  aa  bbrriieeff  aannaallyyssiiss  ooff  ttoollll  rrooaaddss  aanndd  aalltteerrnnaattiivveess..  TThhee  
rreessuulltt  wwaass  aann  iinnffoorrmmaall  aasssseessssmmeenntt  tthhaatt  llooookkeedd  iinnttoo  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  lleeggaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  rruurraall  
IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  iinnttoo  aa  ttoolllleedd  ssyysstteemm..  IItt  ccoonnssiiddeerreedd  tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  ttyyppeess  ooff  ttoollll  rrooaadd  ssyysstteemmss––cclloosseedd,,  bbaarrrriieerr  
rraammpp,,  aanndd  bbaarrrriieerr––aanndd  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  bbaarrrriieerr  ssyysstteemm  wwoouulldd  bbee  tthhee  mmoosstt  ffeeaassiibbllee,,  ssiinnccee  iitt  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  tthhee  
lloowweesstt  ccoonnvveerrssiioonn  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoossttss,,  wwhhiillee  pprroodduucciinngg  aallmmoosstt  aass  mmuucchh  nneett  rreevveennuuee  aass  tthhee  bbaarrrriieerr  rraammpp  
ssyysstteemm..3377  
  
TThhiiss  iinnffoorrmmaall  ssttuuddyy  ssttiimmuullaatteedd  eennoouugghh  iinntteerreesstt  tthhaatt  aa  mmoorree  tthhoorroouugghh  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy  
wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  11998833  bbyy  WWiillbbuurr  SSmmiitthh  &&  AAssssoocciiaatteess  ((WWSSAA)),,  wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  
HHoowwaarrdd,,  NNeeeeddlleess,,  TTaammmmeenn  &&  BBeerrggeennddooffff..3388  TThhiiss  ssttuuddyy  eexxaammiinneedd  tthhee  rruurraall  IInntteerrssttaattee  
ssyysstteemm  iinn  ggrreeaatt  ddeettaaiill,,  aass  wweellll  aass  ccoonndduuccttiinngg  aa  lleessss--ddeettaaiilleedd  ssttuuddyy  ooff  tthhee  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  
ssyysstteemm  wwiitthhiinn  MMiillwwaauukkeeee  CCoouunnttyy..  BBaasseedd  oonn  tthhee  pprreevviioouuss  WWiissDDOOTT  ssttuuddyy,,  iitt  aassssuummeedd  tthhee  
uussee  ooff  aa  bbaarrrriieerr  ttoollll  ccoonnffiigguurraattiioonn,,  ttrraaddiinngg  ooffff  iittss  lloowweerr  ccoossttss  ffoorr  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  
ddiivveerrssiioonn  ooff  ttrraaffffiicc  aarroouunndd  tthhee  bbaarrrriieerr--ttyyppee  ttoollll  ppllaazzaass  ((iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  bbaarrrriieerr--rraammpp  
oorr  cclloosseedd  ccoonnffiigguurraattiioonnss))..  
  
TThhee  ccoonncclluussiioonnss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  wweerree  ssttrriikkiinngg..  FFoorr  bbootthh  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  IInntteerrssttaatteess,,  WWSSAA  
ffoouunndd  tthhaatt  ttoolllliinngg  tthhee  IInntteerrssttaatteess––eevveenn  aatt  aaddmmiitttteeddllyy  llooww  ttoollll  rraatteess––wwoouulldd  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  
ffeeaassiibbllee..  IInn  tthhee  rruurraall  ccaassee,,  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  mmooddeell  eexxpplliicciittllyy  ttooookk  iinnttoo  aaccccoouunntt  ppaayyiinngg  ffoorr  tthhee  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ttoollll  ppllaazzaass,,  ttaakkiinngg  oovveerr  aallll  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
ccoossttss  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayyss  tthheemmsseellvveess  ((aanndd  aatt  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinnccrreeaasseedd  lleevveell  ooff  mmaaiinntteennaannccee  
aanndd  ppaattrrooll,,  aass  wwoouulldd  bbee  eexxppeecctteedd  ooff  aa  ttoollll  rrooaadd)),,  aanndd  rreeppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  iinnvveessttmmeenntt  
iinn  tthhee  ttoolllleedd  sseeccttiioonnss..    
  
AA  bbaassiicc  ffaaccttoorr  iinn  aasssseessssiinngg  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  iiss  tthhee  ddeebbtt  ccoovveerraaggee  rraattiioo––ii..ee..,,  tthhee  rraattiioo  
bbeettwweeeenn  aannnnuuaall  nneett  rreevveennuuee  aanndd  aannnnuuaall  ddeebbtt  sseerrvviiccee  ppaayymmeennttss..  GGeenneerraallllyy,,  iinnvveessttoorrss  
rreeqquuiirree  aa  ccoovveerraaggee  rraattiioo  ooff  aatt  lleeaasstt  11..2255..  FFoorr  tthhee  vvaarriioouuss  sscceennaarriiooss  ((iinnvvoollvviinngg  ddiiffffeerreenntt  
ffiinnaanncciinngg  aassssuummppttiioonnss))  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd  aallll  ooppeerraattiioonnss  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss,,  ccoovveerraaggee  
rraattiiooss  rraannggeedd  ffrroomm  aa  llooww  ooff  11..8899  ttoo  aa  hhiigghh  ooff  77..5544..  FFoorr  tthhee  mmoosstt  ssttrriinnggeenntt  ccaassee,,  iinn  wwhhiicchh  
ffiinnaanncciinngg  mmaaddee  uussee  ooff  rreevveennuuee  bboonnddss  ((wwhhiicchh  aarree  mmoorree  ccoossttllyy  tthhaann  ggeenneerraall--oobblliiggaattiioonn  
bboonnddss)),,  aanndd  iinn  wwhhiicchh  ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt  wwaass  rreeqquuiirreedd,,  ccoovveerraaggee  rraattiiooss  ffoorr  tthhee  tthhrreeee  
aalltteerrnnaattiivvee  ttoollll  ccoonncceeppttss  wweerree  11..8899,,  22..5577,,  aanndd  22..9944..    
  
                                                                                                                      
3377LLeetttteerr  ffrroomm  WWiissDDOOTT  ttoo  SSeenn..  CCuulllleenn,,  oopp  cciitt..  

3388WWiillbbuurr  SSmmiitthh  &&  AAssssoocciiaatteess,,  IInncc..,,  FFeeaassiibbiilliittyy  ooff  CCoonnvveessttiinngg  WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaattee  ttoo  aa  TToollll  RRooaadd;;  pprreeppaarreedd  ffoorr  WWiissccoonnssiinn  
DDeepptt..  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  NNeeww  HHaavveenn::  WWiillbbuurr  SSmmiitthh  &&  AAssssoocciiaatteess,,  AAuugguusstt  11998833..  



2222  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  

NNoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ffiinnaanncciiaall  mmooddeell  wwaass  tthhee  ccoosstt  ooff  ppeerriiooddiicc  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  ttoolllleedd  
rroouutteess,,  nnoorr  tthhee  ccoosstt  ooff  aannyy  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  aalltteerrnnaattiivvee  rroouutteess  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  iimmppaacctteedd  bbyy  
ttrraaffffiicc  ddiivveerrtteedd  ffrroomm  tthhee  ttoolllleedd  IInntteerrssttaatteess..  BBuutt  tthhee  aavveerraaggee  aannnnuuaall  ssuurrpplluuss––wwhhiicchh  wwoouulldd  
bbee  ppootteennttiiaallllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssuucchh  ccaappiittaall  nneeeeddss––rraannggeedd  ffrroomm  $$3311  mmiilllliioonn  ttoo  nneeaarrllyy  $$7799  
mmiilllliioonn  oovveerr  tthhee  vvaarriioouuss  sscceennaarriiooss  mmooddeelleedd..  EEvveenn  wwiitthh  ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt  aanndd  tthhee  uussee  ooff  
rreevveennuuee  bboonnddss,,  tthhee  aavveerraaggee  aannnnuuaall  ssuurrpplluuss  wwaass  bbeettwweeeenn  $$3311  mmiilllliioonn  aanndd  $$6600  mmiilllliioonn..  
  
FFoorr  tthhee  lleessss--ddeettaaiilleedd  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  aannaallyyssiiss,,  tthhee  rreessuullttss  wweerree  aallssoo  vveerryy  ppoossiittiivvee..  IInn  tthhiiss  
ccaassee,,  tthhee  ffiinnaanncciiaall  mmooddeell  ddiidd  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  ccoossttss  ooff  hhiigghhwwaayy  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  
((oonnllyy  tthhee  ccoossttss  ooff  bbuuiillddiinngg  aanndd  ooppeerraattiinngg  tthhee  ttoollll  ppllaazzaass))..  NNoorr  ddiidd  iitt  iinncclluuddee  aannyy  ccoossttss  ffoorr  
ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt..  BBuutt  ddeessppiittee  tthhee  vveerryy  hhiigghh  pprroojjeecctteedd  ccoossttss  ooff  aaddddiinngg  ttoollll  ppllaazzaass  iinn  bbuuiilltt--
uupp  MMiillwwaauukkeeee,,  tthhee  aavveerraaggee  aannnnuuaall  ssuurrpplluuss  ooff  tthhee  ffoouurr  aalltteerrnnaattiivveess  ssttuuddiieedd  rraannggeedd  ffrroomm  
$$1133  mmiilllliioonn  ttoo  $$2233  mmiilllliioonn..  TThhaatt  wwoouulldd  bbee  mmoorree  tthhaann  eennoouugghh  ttoo  ppaayy  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoossttss  ooff  
rroouuttiinnee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  CCoouunnttyy  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  (($$44..33  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))  
pplluuss  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoosstt  ooff  ppaattrroolllliinngg  iitt  ((eessttiimmaatteedd  aatt  $$66..77  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))..  BBuutt  tthheerree  wwoouulldd  
pprroobbaabbllyy  nnoott  bbee  eennoouugghh  lleefftt  oovveerr  ttoo  ccoovveerr  aannyy  rreeqquuiirreedd  ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt..  
    
AAss  WWSSAA  nnootteedd,,  tthhee  aavveerraaggee  ttoollll  rraatteess  aassssuummeedd  iinn  iittss  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  sscceennaarriiooss  ((bbeettwweeeenn  
22  aanndd  44  cceennttss  ppeerr  mmiillee))  wweerree  bbeellooww  ttyyppiiccaall  uurrbbaann  ttoollll  rraatteess  eevveenn  iinn  11998833;;  tthheeyy  ssuuggggeesstteedd  
((bbuutt  ddiidd  nnoott  aannaallyyzzee))  tthhaatt  ttoollllss  ooff  44  ttoo  55  cceennttss  ppeerr  mmiillee  ““ccoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  iimmppoosseedd..””  
TThhoouugghh  ssoommeewwhhaatt  ggrreeaatteerr  ddiivveerrssiioonn  wwoouulldd  rreessuulltt  ffrroomm  tthhoossee  hhiigghheerr  ttoollllss,,  tthhee  nneett  rreevveennuuee  
wwoouulldd  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ggrreeaatteerr,,  ppoossssiibbllyy  eennoouugghh  ttoo  ccoovveerr  ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt,,  aass  wweellll..  
  
WWSSAA  aallssoo  aaddddrreesssseedd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttoollllss  oonn  ttoouurriissmm..  TThhee  ttoollll  lleevveellss  aassssuummeedd  iinn  iittss  aannaallyyssiiss  
wwoouulldd  aavveerraaggee  oonnee--hhaallff  ooff  oonnee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttyyppiiccaall  ttoouurriisstt  ttrriipp  ccoosstt..  SSuucchh  aa  ssmmaallll  ccoosstt  
iinnccrreemmeenntt  wwoouulldd  hhaavvee  aa  nneegglliiggiibbllee  ((00..2244  ppeerrcceenntt))  iimmppaacctt  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoouurriisstt  ttrriippss..  
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  bbeeccaauussee  ssoo  mmuucchh  ooff  tthhee  ttrraaffffiicc  oonn  WWiissccoonnssiinn  IInntteerrssttaatteess  iiss  bbyy  oouutt--ooff--
ssttaatteerrss,,  bbeettwweeeenn  3322  aanndd  3388  ppeerrcceenntt  ooff  ttoollll  rreevveennuueess  wwoouulldd  ccoommee  ffrroomm  nnoonn--rreessiiddeennttss..  
  
CC..  WWhhaatt  HHaass  CChhaannggeedd  SSiinnccee  11998833  
  
AA  nnuummbbeerr  ooff  ffaaccttoorrss  tthhaatt  sshhaappeedd  tthhee  WWSSAA  aannaallyyssiiss  hhaavvee  cchhaannggeedd  oovveerr  tthhee  ppaasstt  1122  yyeeaarrss..  TThhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  
iittsseellff  hhaass  eexxppaannddeedd,,  wwiitthh  tthhee  bbuuiillddiinngg  ooff  II--4433  ffrroomm  BBeellooiitt  ttoo  MMiillwwaauukkeeee..  TTooddaayy  tthhee  ssyysstteemm  iinncclluuddeess  111133  mmiilleess  ooff  
uurrbbaann  aanndd  552266  mmiilleess  ooff  rruurraall  IInntteerrssttaattee;;  tthheerree  aarree  6677  uurrbbaann  aanndd  110099  rruurraall  iinntteerrcchhaannggeess..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ffeeddeerraall  aaiidd  
hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ffllooww  ttoo  WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaattee  ffaacciilliittiieess;;  ssiinnccee  11998833  aann  aaddddiittiioonnaall  $$550011  mmiilllliioonn  iinn  ffeeddeerraall  aaiidd  hhaass  
ggoonnee  iinnttoo  tthhee  WWiissccoonnssiinn  IInntteerrssttaatteess  ((tthhrroouugghh  tthhee  eenndd  ooff  11999944))..  
  
BBuutt  wwhhaatt  hhaass  aallssoo  cchhaannggeedd  iiss  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ooff  ttoollll  rrooaaddss..  AA  ttoollll  hhiigghhwwaayy  nneeeedd  nnoo  lloonnggeerr  bbee  ssyynnoonnyymmoouuss  wwiitthh  
2222--llaannee  ttoollll  ppllaazzaass  ((aass  aassssuummeedd  iinn  ssoommee  ccaasseess  iinn  tthhee  WWiillbbuurr  SSmmiitthh  aannaallyyssiiss))..  TThhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ((aanndd  rraappiidd  sspprreeaadd))  
ooff  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ssyysstteemmss  hhaadd  lleedd  ttoo  aa  rreevvoolluuttiioonn  iinn  ttoollll--rrooaadd  ddeessiiggnn,,  wwiitthh  mmaajjoorr  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  
rreedduucceedd  ccoossttss  aanndd  ggrreeaatteerr  uusseerr--ffrriieennddlliinneessss..  NNeeww  ttoollll  rrooaaddss  bbeeiinngg  ddeessiiggnneedd  aanndd  bbuuiilltt  ttooddaayy  rraannggee  ffrroomm  ffuullllyy  
aauuttoommaatteedd  ((CCaalliiffoorrnniiaa''ss  pprriivvaattee  SSRR--9911))  ttoo  aa  mmiixxttuurree  ooff  nnoonnssttoopp  mmaaiinn  llaanneess  aanndd  ooffff--lliinnee  ttoollll  llaanneess  ((tthhee  nneewweerr  
ppoorrttiioonnss  ooff  tthhee  OOkkllaahhoommaa  ttuurrnnppiikkee  ssyysstteemm))..    
  
TThhee  ccoonnvveerrssiioonn  ooff  eeiitthheerr  tthhee  uurrbbaann  oorr  tthhee  rruurraall  ppoorrttiioonnss  ooff  WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  ttoo  ttoollllss––eessppeecciiaallllyy  iiff  
ddoonnee  bbyy  aa  pprriivvaattee  ffiirrmm  uunnddeerr  aa  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  aaggrreeeemmeenntt––wwoouulldd  sseeeekk  ttoo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  uussee  ooff  EETTCC  
aanndd  rreedduuccee  ccoonnvveennttiioonnaall  ttoollll  bbooootthhss  ttoo  aann  aabbssoolluuttee  mmiinniimmuumm..  IInn  mmoosstt  ccaasseess,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  uurrbbaann  aarreeaass  sseerrvviinngg  
mmoossttllyy  rreegguullaarr  uusseerrss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreeqquuiirreedd  ttoollll--ppllaazzaa  llaanneess  ccoouulldd  bbee  rreedduucceedd  aatt  lleeaasstt  bbyy  hhaallff..  TThhaatt  wwoouulldd  ccuutt  
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bbootthh  tthhee  ccaappiittaall  ccoossttss  ((llaanndd  aaccqquuiissiittiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn))  aanndd  tthhee  ooppeerraattiinngg  ccoossttss,,  bbyy  ssllaasshhiinngg  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  
ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ppeerrssoonnnneell..  BBaasseedd  oonn  tthhee  ssiimmuullttaanneeoouuss  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  ttoollll  rrooaaddss  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa,,  
iitt  aappppeeaarrss  lliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  wwoouulldd  bbee  mmoorree  aaggggrreessssiivvee  iinn  mmaakkiinngg  mmaaxxiimmuumm  uussee  ooff  EETTCC..  
  
TThhee  ootthheerr  vveerryy  ssiiggnniiffiiccaanntt  cchhaannggee  iiss  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  IISSTTEEAA''ss  pprroovviissiioonnss  ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  ttoolllliinngg  ooff  mmaannyy  ttyyppeess  ooff  
ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  hhiigghhwwaayyss  uuppoonn  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  IInntteerrssttaattee  bbrriiddggeess,,  aanndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  FFHHWWAA''ss  
ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ppiilloott  pprrooggrraamm..  UUnnddeerr  tthhee  ffoorrmmeerr,,  ttoollllss  ccoouulldd  bbee  cchhaarrggeedd  aatt  tthhee  llooccaattiioonnss  ooff  aannyy  aanndd  aallll  
IInntteerrssttaattee  bbrriiddggeess  wwhhiicchh  aarree  rreeccoonnssttrruucctteedd..  UUnnddeerr  tthhee  llaatttteerr,,  ccoonnggeessttiioonn  pprriicceess  ccoouulldd  bbee  aaddddeedd  ttoo  ssoommee  oorr  aallll  ooff  
tthhee  MMiillwwaauukkeeee  IInntteerrssttaatteess..  IInn  nneeiitthheerr  ccaassee  wwoouulldd  aannyy  ffeeddeerraall  rreeppaayymmeenntt  bbee  rreeqquuiirreedd..  TThhuuss,,  mmaajjoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  
WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaatteess  ccoouulldd  bbee  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  ttoollllss  iinn  tthhee  11999900ss  tthhaatt  ccoouulldd  nnoott  bbee  ssoo  ccoonnvveerrtteedd  iinn  tthhee  11998800ss  
((eexxcceepptt  bbyy  oobbttaaiinniinngg  ffeeddeerraall  lleeggiissllaattiioonn  ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  rreelleevvaanntt  ffeeddeerraall  aaiidd  ttoo  bbee  rreeppaaiidd))..  
  
IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  tthhaatt  tthhee  WWSSAA  aannaallyyssiiss  ddiidd  nnoott  aassssuummee  tthhee  rreeppaayymmeenntt  ooff  aallll  ffeeddeerraall  aaiidd  ssppeenntt  oonn  
tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  tthhrroouugghhtt  11998833..  RRaatthheerr,,  iitt  ttooookk  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhee  bbaarrrriieerr  ttoollll  ccoonncceepptt  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  
sseeccttiioonn  lleeggaallllyy  bbeeiinngg  ““ttoolllleedd””  wwaass  tthhee  ddiissttaannccee  ffrroomm  eeaacchh  bbaarrrriieerr  ttoollll  ppllaazzaa  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  eennttrraannccee  oorr  eexxiitt  ppooiinntt..  
SSiinnccee  ddrriivveerrss  aarree  ffrreeee  ttoo  eexxiitt  tthhee  hhiigghhwwaayy  iinn  aaddvvaannccee  ooff  tthhee  bbaarrrriieerr  aanndd  rreettuurrnn  ttoo  iitt  aatt  tthhee  nneexxtt  eennttrraannccee  aafftteerr  tthhee  
bbaarrrriieerr,,  iitt  iiss  lliitteerraallllyy  tthhee  ccaassee  tthhaatt  oonnllyy  tthhee  sseeggmmeennttss  oonn  eeiitthheerr  ssiiddee  ooff  tthhee  bbaarrrriieerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ttoolllleedd..  HHeennccee,,  tthheeiirr  
tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  ccoonncceeppttss  ffoorr  tthhee  rruurraall  IInntteerrssttaatteess  iinnvvoollvveedd  hhaavviinngg  ttoo  rreeppaayy  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  oonnllyy  
113300..55  mmiilleess,,  113300  mmiilleess,,  oorr  9911  mmiilleess,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  oouutt  ooff  553311  mmiilleess  ooff  rruurraall  IInntteerrssttaattee..  
  
UUnnddeerr  ttooddaayy''ss  IISSTTEEAA  pprroovviissiioonnss,,  aass  mmaannyy  rruurraall  IInntteerrssttaattee  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  ppooiinnttss  aass  ppoossssiibbllee  wwoouulldd  bbee  llooccaatteedd  aatt  
rreeccoonnssttrruucctteedd  bbrriiddggeess,,  wwiitthh  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ttoollll  bbaarrrriieerrss  aaddddeedd  uussiinngg  tthhee  WWiillbbuurr  SSmmiitthh  aapppprrooaacchh..  FFoorr  tthhee  uurrbbaann  
IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  iiff  MMiillwwaauukkeeee  wweerree  ttoo  rreeqquueesstt  aanndd  rreecceeiivvee  ddeessiiggnnaattiioonn  aass  aa  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ppiilloott  ssiittee,,  iittss  
eennttiirree  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  ccoouulldd  bbee  ttoolllleedd  wwiitthhoouutt  ttrriiggggeerriinngg  aannyy  rreeppaayymmeenntt  rreeqquuiirreemmeenntt..  FFaaiilliinngg  tthhaatt,,  tthhee  
bbrriiddggee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aapppprrooaacchh  ((ggiivveenn  tthhee  nneeeedd  ttoo  rreebbuuiilldd  iinntteerrcchhaannggeess))  sshhoouulldd  ppeerrmmiitt  mmoosstt  ooff  tthhee  nneeeeddeedd  ttoollll  
ppooiinnttss  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  wwiitthhoouutt  ttrriiggggeerriinngg  rreeppaayymmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss..    
  
  

VV..  FFEEAASSIIBBIILLIITTYY  AASSSSEESSSSMMEENNTT  
  
TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppootteennttiiaall  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  pprriivvaattiizziinngg  aanndd  ttoolllliinngg  tthhee  IInntteerrssttaatteess,,  tthhee  WWSSAA  aannaallyyssiiss  ffrroomm  
11998833  wwaass  uusseedd  aass  aa  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ffeeaassiibbiilliittyy  aasssseessssmmeenntt..  CCoosstt  eessttiimmaatteess  wweerree  rreevviisseedd  ffrroomm  
WWSSAA''ss  11998833  lleevveellss,,  uussiinngg  cchhaannggeess  iinn  tthhee  ccoonnssuummeerr  pprriiccee  iinnddeexx  ssiinnccee  tthhaatt  ttiimmee..  UUpp--ttoo--ddaattee  ttrraaffffiicc  ddaattaa  wweerree  
oobbttaaiinneedd  ffrroomm  WWiissDDOOTT,,  aalloonngg  wwiitthh  pprroojjeeccttiioonnss  ffoorr  tthhee  11999955--22002200  ppeerriioodd..  AAllll  ffuuttuurree  ccoossttss  aanndd  pprriicceess  ((iinncclluuddiinngg  
ttoollll  rraatteess))  wweerree  aassssuummeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  aatt  tthhee  rraattee  ooff  ffoouurr  ppeerrcceenntt  ppeerr  aannnnuumm..  TThhee  ssaammee  ooppeenn--bbaarrrriieerr  ttoollll  ssyysstteemm  
ppoossiitteedd  bbyy  WWSSAA  wwaass  aassssuummeedd,,  bbuutt  iinn  eeaacchh  ccaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoollll--ppllaazzaa  llaanneess  wwaass  rreedduucceedd  bbyy  hhaallff,,  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  
aaccccoouunntt  tthhee  uussee  ooff  eelleeccttrroonniicc  ttoollll  ccoolllleeccttiioonn  bbyy  aatt  lleeaasstt  hhaallff  tthhee  uusseerrss..  AA  ppeerriioodd  ooff  2255  yyeeaarrss  ((11999966--22002200))  wwaass  uusseedd  
ffoorr  tthhee  aannaallyyssiiss..  
  
AA..  TToollll  RRaatteess  aanndd  RReevveennuueess  
  
AAss  nnootteedd  pprreevviioouussllyy,,  WWSSAA  mmaaddee  vveerryy  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  tthhee  lleevveell  ooff  ttoollll  ttoo  cchhaarrggee..  FFoorr  tthhee  rruurraall  
IInntteerrssttaatteess,,  WWSSAA  uusseedd  aann  aavveerraaggee  ttoollll  ooff  6600  cceennttss//ppllaazzaa,,  wwhhiicchh  wwoorrkkss  oouutt  ttoo  22..7766  cceennttss//mmii..  iinn  11998833  ddoollllaarrss..  
AAddjjuusstteedd  ttoo  11999955  ddoollllaarrss,,  tthhaatt  iiss  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  44..22  cceennttss//mmii..  TTaabbllee  55  pprroovviiddeess  ccoommppaarraattiivvee  ddaattaa  ffoorr  bbootthh  tthhee  
oollddeerr  ttoollll  rrooaaddss  iinn  nneeaarrbbyy  IIlllliinnooiiss  aanndd  IInnddiiaannaa  aanndd  aa  nnuummbbeerr  ooff  nneewweerr  ttoollll  rrooaaddss  iinn  ootthheerr  ssttaatteess..  TThhee  aavveerraaggee  rraattee  
ffoorr  tthhee  oollddeerr  rrooaaddss  iiss  22..88  cceennttss//mmii,,  wwhheerreeaass  tthhee  nneewweerr  rrooaaddss  aavveerraaggee  77..77  cceennttss//mmii..  WWhhiillee  aa  rreebbuuiilltt  WWiissccoonnssiinn  
IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  wwoouulldd  bbee  nneeaarrllyy  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ooff  aa  nneeww  ttoollll  rrooaadd,,  tthheerreebbyy  jjuussttiiffyyiinngg  aa  ttoollll  iinn  tthhee  77--1100  cceenntt  
rraannggee,,  ppoolliittiiccaall  rreeaalliittiieess  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  nnoott  ppeerrmmiitt  tthhaatt  hhiigghh  aa  cchhaarrggee,,  ggiivveenn  tthhaatt  ppeeooppllee  aarree  aaccccuussttoommeedd  ttoo  uussiinngg  
tthheessee  hhiigghhwwaayyss  wwiitthhoouutt  aannyy  ddiirreecctt  cchhaarrggee..  HHeennccee,,  tthhee  ffeeaassiibbiilliittyy  aasssseessssmmeenntt  uusseess  aa  rraattee  ooff  55  cceennttss//mmii..  aass  aa  
ccoommpprroommiissee  ffiigguurree..  
  
FFoorr  tthhee  uurrbbaann  IInntteerrssttaatteess  ((bbaassiiccaallllyy,,  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  mmeettrroo  aarreeaa  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm)),,  tthhee  nneeeedd  ffoorr  mmaassssiivvee  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  ttoollllss  iinn  mmooddeerraattiinngg  ffuuttuurree  ttrraaffffiicc  ccoonnggeessttiioonn,,  aarrgguueess  ffoorr  hhiigghheerr  
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cchhaarrggeess  tthhaann  oonn  rruurraall  IInntteerrssttaatteess..  TTaabbllee  66  pprreesseennttss  ddaattaa  oonn  ttoollll  cchhaarrggeess  ffoorr  aa  sseett  ooff  uurrbbaann  ttoollllwwaayyss  rreecceennttllyy  bbuuiilltt  
oorr  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt..  TThheeiirr  aavveerraaggee  ttoollll  rraattee  iiss  1100..55  cceennttss//mmii..  TThhee  ffeeaassiibbiilliittyy  aasssseessssmmeenntt  uusseess  tthhiiss  aavveerraaggee  rraattee  
aass  aa  rreeaassoonnaabbllee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt..  TThhiiss  nnuummbbeerr  iiss  3366  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  iinnffllaattiioonn--aaddjjuusstteedd  77..77  cceennttss//mmii..  ((iinn  11999955  
ddoollllaarrss))  tthhaatt  WWSSAA  pprrooppoosseedd..  
  

TTaabbllee  55::  TToollll  RRaattee  CCoommppaarriissoonnss  iinn  RRuurraall  
AArreeaass  ((PPaasssseennggeerr  CCaarrss))  

  

  ¢¢  //  mmiillee  

RRuurraall––OOllddeerr    

    IInnddiiaannaa  TToollll  RRooaadd  33..00  

    TTrrii--SSttaattee  TToollllwwaayy  ((IILL))  22..99  

    NNoorrtthhwweesstt  TToollllwwaayy  ((IILL))  22..66  

    EEaasstt--WWeesstt  TToollllwwaayy  ((IILL))    22..88    

AAvveerraaggee  22..88  

RRuurraall––NNeewweerr    

    NNoorrtthh--SSoouutthh  TToollllwwaayy  ((IILL))  55..99    

    CCrreeeekk  TTuurrnnppiikkee  ((OOKK))  77..22  

    II--9955//MMyyrrttllee  BBeeaacchh  ((SSCC))  55..00  

    BBuuccaanneeeerr  TTrraaiill  ((FFLL))  99..55  

    MMiidd--SSttaattee  TToollllwwaayy  ((CCAA))  1100..00**  

    MMoonn  VVaalllleeyy  TToollllwwaayy  ((PPAA))    88..66**  

AAvveerraaggee  77..77  

**  NNoott  yyeett  iinn  sseerrvviiccee..  
  
SSoouurrccee::  ““TToollll  RRaattee  SSuummmmaarryy,,  JJuullyy  11999922,,””  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrriiddggee,,  
TTuunnnneell,,  aanndd  TTuurrnnppiikkee  AAssssoocciiaattiioonn..  

TTaabbllee  66::  TToollll  RRaattee  CCoommppaarriissoonnss  iinn  UUrrbbaann  AArreeaass  
((PPaasssseennggeerr  CCaarrss))  

  ¢¢  //  mmiillee  

UUrrbbaann––NNeewweerr    

    HHaarrddyy  TToollll  RRooaadd  ((TTXX))  88..88  

    SSaann  HHoouussttoonn  TToollll  RRooaadd  ((TTXX))  1100..99  

    EE--447700  ((CCOO))  99..88  

    KKiillppaattrriicckk  TTuurrnnppiikkee  ((OOKK))  77..99  

    DDaallllaass  NNoorrtthh  ((TTXX))  77..22  

    DDuulllleess  GGrreeeennwwaayy  ((VVAA))  1122..55  

    MMiiaammii  EE--WW  ((FFLL))  1122..55  

    OOrrllaannddoo  CCeennttrraall  CCoonnnneeccttoorr  ((FFLL))  1122..55  

    NNWW  HHiillllssbboorroouugghh  EExxpprreesssswwaayy  
((FFLL))  

88..44**  



WWIISSCCOONNSSIINN  TTOOLLLL  RROOAADDSS  2255  

    SSaann  DDiieeggoo  EExxpprreesssswwaayy  ((SSRR112255))  
((CCAA))  

1100..00**  

    SSRR--9911  EExxpprreessss  LLaanneess  ((CCAA))    1155..00**  

AAvveerraaggee  1100..55  

**  NNoott  yyeett  iinn  sseerrvviiccee..  
  
SSoouurrccee::  ““TToollll  RRaattee  SSuummmmaarryy,,  JJuullyy  11999922,,””  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBrriiddggee,,  
TTuunnnneell,,  aanndd  TTuurrnnppiikkee  AAssssoocciiaattiioonn..  

PPrroojjeeccttiioonnss  ooff  ttoollll  rreevveennuueess  wweerree  mmaaddee,,  uussiinngg  ccuurrrreenntt  
WWiissDDOOTT  ttrraaffffiicc  lleevveellss  aanndd  pprroojjeeccttiioonnss  ffoorr  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aassssuummeedd  iinniittiiaall  rruurraall  ((55  
cceenntt//mmii..))  aanndd  uurrbbaann  ((1100..55  cceenntt//mmii..))  ttoollll  rraatteess..  TToo  aalllleevviiaattee  oobbjjeeccttiioonnss  ttoo  ppaayyiinngg  ffoorr  iimmpprroovveemmeennttss  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  
ddeelliivveerreedd,,  iitt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  ttoolllliinngg  iiss  pphhaasseedd  iinn  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  yyeeaarrss  ((aass  ppllaazzaass  aanndd  EETTCC  eeqquuiippmmeenntt  aarree  
iinnssttaalllleedd))  oonn  tthhee  rruurraall  ssyysstteemm..  HHeennccee,,  110000  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttrraaffffiicc  wwoouulldd  nnoott  bbee  ppaayyiinngg  ttoollllss  uunnttiill  yyeeaarr  ffiivvee..  FFoorr  tthhee  
uurrbbaann  ssyysstteemm,,  hhoowweevveerr,,  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  rreeqquuiirreess  cchhaarrggiinngg  ttoollllss  oonn  tthhee  eennttiirree  ssyysstteemm  aass  qquuiicckkllyy  aass  ppoossssiibbllee,,  
dduuee  ttoo  tthhee  mmuucchh  hhiigghheerr  ccoossttss  ooff  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinnccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  eeaarrllyy  yyeeaarrss..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  iitt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  
ttoollllss  aarree  pphhaasseedd  iinn  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  aass  qquuiicckkllyy  aass  aallll  rreeqquuiirreedd  ttoollll  ppllaazzaass  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ccoouulldd  bbee  
iinnssttaalllleedd..  AAllll  ttoollll  rraatteess  aarree  iinnccrreeaasseedd  eeaacchh  yyeeaarr  bbyy  tthhee  aassssuummeedd  ffoouurr  ppeerrcceenntt  rraattee  ooff  iinnffllaattiioonn  ((ii..ee..,,  tthheeyy  rreemmaaiinn  
ccoonnssttaanntt  iinn  rreeaall,,  iinnffllaattiioonn--aaddjjuusstteedd  tteerrmmss))..  
  
BB..  RReeqquuiirreedd  CCaappiittaall  OOuuttllaayyss  
  
FFoorr  tthhee  rruurraall  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  tthhee  TTrraannsslliinnkkss  2211  rreeppoorrtt  ““QQuuaalliittyy  HHiigghhwwaayyss””  pprroovviiddeedd  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  oonn  
rreeccoonnssttrruuccttiioonn  nneeeeddss..3399  SSoommee  5522  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  bbrriiddggeess  aanndd  mmuullttiillaannee  ““bbaacckkbboonnee””  hhiigghhwwaayyss  
wweerree  bbuuiilltt  iinn  tthhee  11995500ss  aanndd  11996600ss  aanndd  nneeeedd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ddeeccaaddee  aatt  aa  ccoosstt  
ooff  $$110088  mmiilllliioonn//yyeeaarr;;  aannootthheerr  3333  ppeerrcceenntt  wwiillll  nneeeedd  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeccaaddee..  
SSiinnccee  IInntteerrssttaatteess  ccoonnssttiittuuttee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5555  ppeerrcceenntt  ooff  tthheessee  mmuullttiillaannee  rroouutteess,,  iitt  wwaass  
aassssuummeedd  tthhaatt  $$5599  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ((aaddjjuusstteedd  eeaacchh  yyeeaarr  ffoorr  iinnffllaattiioonn))  wwaass  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  
nneexxtt  1100  yyeeaarrss,,  aanndd  aannnnuuaall  ssuummss  aabboouutt  6633  ppeerrcceenntt  ooff  tthhaatt  aammoouunntt  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  1100  yyeeaarrss..  TToollll  ppllaazzaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss,,  mmooddiiffiieedd  ffrroomm  WWSSAA  ffiigguurreess,,  wweerree  
aassssuummeedd  ttoo  bbee  iinnccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ffiivvee  yyeeaarrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ssoommee  $$222200  mmiilllliioonn  iinn  
ffeeddeerraall  ggrraannttss  wwaass  aassssuummeedd  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbaacckk  ttoo  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  iinn  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr..  
TThhiiss  nnuummbbeerr  wwaass  ccoommppuutteedd  ffoolllloowwiinngg  WWSSAA''ss  aassssuummppttiioonnss,,  bbuutt  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  
aaddddiittiioonnaall  ffeeddeerraall  aaiidd  uusseedd  ffoorr  rruurraall  IInntteerrssttaatteess  ffrroomm  11998844  tthhoorruugghh  11999955..  
  
FFoorr  tthhee  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  tthhee  TTrraannsslliinnkkss  2211  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  CCoouunnttyy  
FFrreeeewwaayy  SSyysstteemm  pprroovviiddeess  sseevveerraall  aalltteerrnnaattiivveess  ffoorr  rreeccoonnssttrruuccttiinngg  tthhiiss  ccrriittiiccaall  ccoommppoonneenntt  
ooff  uurrbbaann  ttrraannssppoorrttaattiioonn..4400  TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo––mmaaiinntteennaannccee  oonnllyy  oorr  rreebbuuiillddiinngg  tthhee  eexxiissttiinngg  
ssttuuccttuurreess  ttoo  tthhee  ssaammee  oobbssoolleettee  ddeessiiggnn––wweerree  rreejjeecctteedd  aass  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  iimmpprroovveedd  
qquuaalliittyy  ooff  sseerrvviiccee  uusseerrss  eexxppeecctt  wwhheenn  ppaayyiinngg  aa  ttoollll..  AAlltteerrnnaattiivvee  IIIIII  ccaallllss  ffoorr  rreeppllaacciinngg  
eexxiissttiinngg  iinntteerrcchhaannggeess  wwiitthh  ssaaffeerr,,  ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt  ddeessiiggnnss,,  wwhhiillee  AAlltteerrnnaattiivvee  IIVV  wwoouulldd,,  iinn  
aaddddiittiioonn,,  aadddd  hhiigghh--ooccccuuppaannccyy  vveehhiiccllee  oorr  bbuusswwaayy  llaanneess  ttoo  tthhee  mmaajjoorr  sseeggmmeennttss  ooff  tthhiiss  
ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm..  TThhee  ttoottaall  ccaappiittaall  oouuttllaayy  ffoorr  AAlltt..  IIIIII  wwoouulldd  bbee  $$11..99  bbiilllliioonn;;  ffoorr  AAlltt..  IIVV  tthhee  

                                                                                                                      
3399TTrraannsslliinnkkss  2211,,““QQuuaalliittyy  HHiigghhwwaayyss::  KKeeyy  PPrreesseerrvvaattiioonn  NNeeeeddss  oonn  WWiissccoonnssiinn''ss  SSttaattee  HHiigghhwwaayy  SSyysstteemm,,””  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  JJuullyy  11999944,,  pppp..  99——1122..  

4400TTrraannsslliinnkkss  2211,,  ““TThhee  CCrriittiiccaall  RRoollee  ooff  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  CCoouunnttyy  FFrreeeewwaayy  SSyysstteemm  iinn  tthhee  UUrrbbaann  TTrraannssppoorrttaattiioonn  SSyysstteemm,,””  
MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  JJuullyy  11999944,,  pppp..  2222——2255..  



2266  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  

ttoottaall  wwoouulldd  bbee  $$33  bbiilllliioonn..  BBootthh  ooff  tthheessee  aalltteerrnnaattiivveess  wweerree  eevvaalluuaatteedd,,  iinn  eeaacchh  ccaassee  wwiitthh  aallll  
oouuttllaayyss  ooccccuurrrriinngg  dduurriinngg  tthhee  nneexxtt  2200  yyeeaarrss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  ttoollll  ppllaazzaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoossttss  wweerree  
aassssuummeedd  ttoo  bbee  iinnccuurrrreedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  NNoo  ffeeddeerraall  ggrraanntt  rreeppaayymmeenntt  wwaass  
iinncclluuddeedd  ffoorr  tthhee  uurrbbaann  IInntteerrssttaatteess,,  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  WWiissccoonnssiinn  wwoouulldd  aappppllyy  ffoorr  
aanndd  bbee  ggrraanntteedd  ffeeddeerraall  ddeessiiggnnaattiioonn  aass  aa  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ppiilloott  pprroojjeecctt,,  tthheerreebbyy  
ppeerrmmiittttiinngg  ttoollllss  ttoo  bbee  iimmppoosseedd  oonn  aann  uurrbbaann  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  wwiitthhoouutt  ppeennaallttyy..  
  
CC..  OOppeerraattiinngg  CCoossttss  
  
TThheerree  aarree  tthhrreeee  mmaaiinn  ccaatteeggoorriieess  ooff  ooppeerraattiinngg  ccoossttss::  rroouuttiinnee  hhiigghhwwaayy  mmaaiinntteennaannccee,,  ttoollll  ppllaazzaa  ooppeerraattiinngg  ccoossttss,,  aanndd  
hhiigghhwwaayy  ppaattrrooll  ccoossttss..  AAss  WWSSAA''ss  rreeppoorrtt  ppooiinntteedd  oouutt,,  uusseerrss  ooff  ttoollll  rrooaaddss  ggeenneerraallllyy  eexxppeecctt  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  ppaattrrooll  tthhaann  uusseerrss  ooff  nnoonn--ttoolllleedd  hhiigghhwwaayyss;;  hheennccee,,  hhiigghheerr  lleevveellss  wweerree  eessttiimmaatteedd..  WWSSAA''ss  
rreeccoommmmeennddeedd  hhiigghheerr  mmaaiinntteennaannccee  lleevveellss,,  aaddjjuusstteedd  ffoorr  iinnffllaattiioonn,,  wweerree  aassssuummeedd  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss..  SSiinnccee  tthhee  11998833  
WWSSAA  rreeppoorrtt,,  ppaattrrooll  eexxppeennddiittuurreess  hhaavvee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  tthhee  lleevveellss  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  WWSSAA,,  ssoo  nnoo  ffuurrtthheerr  aaddjjuussttmmeennttss  
wweerree  mmaaddee  ((ootthheerr  tthhaann  ffoorr  iinnffllaattiioonn))..  AAnndd  ttoollll  ppllaazzaa  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  wweerree  ccoorrrreecctteedd  ffoorr  tthhee  ssmmaalllleerr  ssiizzeess  ooff  ttoollll  
ppllaazzaass  nnootteedd  pprreevviioouussllyy..  AAllll  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  wweerree  aassssuummeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  aatt  ffoouurr  ppeerrcceenntt  ppeerr  yyeeaarr  oovveerr  tthhee  2255--yyeeaarr  
ppeerriioodd..  
  
DD..  FFiinnaanncciinngg  
  
AA  lloonngg--tteerrmm  ((2255--yyeeaarr))  ffrraanncchhiissee  aarrrraannggeemmeenntt  wwaass  aassssuummeedd,,  uunnddeerr  wwhhiicchh  oonnee  oorr  mmoorree  pprriivvaattee  ffiirrmmss  wwoouulldd  bbee  
sseelleecctteedd  vviiaa  aa  ccoommppeettiittiivvee  pprroocceessss  ttoo  ffiinnaannccee,,  rreebbuuiilldd,,  aanndd  ooppeerraattee  vvaarriioouuss  sseeggmmeennttss  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  aass  
ttoollllwwaayyss..  SSiinnccee  tthhee  aarrrraannggeemmeenntt  wwoouulldd  ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff  aa  lleeaassee,,  uunnddeerr  ccuurrrreenntt  ffeeddeerraall  ttaaxx  llaaww,,  ttaaxx--eexxeemmpptt  ddeebbtt  
ccoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd..  HHeennccee,,  ttaaxxaabbllee  rreevveennuuee  bboonndd  ffiinnaanncciinngg  wwaass  aassssuummeedd..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss,,  aa  
ccaappiittaall  ssttrruuccttuurree  ooff  8800  ppeerrcceenntt  ddeebbtt  aanndd  2200  ppeerrcceenntt  eeqquuiittyy  wwaass  aassssuummeedd,,  aalltthhoouugghh  aann  aaccttuuaall  pprroojjeecctt  mmiigghhtt  iinnvvoollvvee  
aalltteerrnnaattiivvee  mmiixxttuurreess  ooff  ddeebbtt  aanndd  eeqquuiittyy..  
  
EE..  RReessuullttss  aanndd  AAsssseessssmmeenntt  
  
AAppppeennddiixx  II  sshhoowwss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  mmooddeellss  uusseedd  ttoo  aannaallyyzzee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizziinngg  
WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaatteess..  TThhee  rruurraall  ttoollll  pprroojjeecctt  iiss  cclleeaarrllyy  ffeeaassiibbllee  uunnddeerr  tthhee  aassssuummppttiioonnss  uusseedd,,  iinncclluuddiinngg  aa  ttoollll  ooff  55  
cceennttss//mmii..  IItt  wwoouulldd  pprroodduuccee  aa  ccoommmmeerrcciiaall  rraattee  ooff  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppeerr//ooppeerraattoorr,,  wwhhiillee  aallssoo  ggeenneerraattiinngg  bbiilllliioonnss  
ooff  ddoollllaarrss  iinn  ssuurrpplluuss  rreevveennuuee  ffoorr  tthhee  ssttaattee  oovveerr  2255  yyeeaarrss..  
  
TThhee  ffiirrsstt  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  uurrbbaann  ttoollll  pprroojjeecctt,,  SScceennaarriioo  11,,  hhaass  aa  ssttrroonnggllyy  ppoossiittiivvee  nneett  pprreesseenntt  vvaalluuee  aanndd  iiss  tthheerreeffoorree  
ffiinnaanncciiaallllyy  ffeeaassiibbllee..  TThhiiss  SScceennaarriioo  pprroovviiddeess  ffoorr  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  MMiillwwaauukkeeee''ss  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm  ttoo  aa  ssaaffeerr,,  
mmoorree--mmooddeerrnn  ddeessiiggnn  oovveerr  tthhee  nneexxtt  2200  yyeeaarrss,,  aatt  aa  ttoottaall  ccoosstt  ((iinn  ccuurrrreenntt  ddoollllaarrss))  ooff  $$11..99  bbiilllliioonn..  TThhee  aassssuummeedd  
aavveerraaggee  iinniittiiaall  ttoollll  iiss  1100..55  cceennttss//mmii..  ((aaccttuuaall  ttoollllss  sshhoouulldd  vvaarryy  bbyy  ttiimmee  ooff  ddaayy,,  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccoonnggeessttiioonn  pprriicceess))..  
SScceennaarriioo  11  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  WWiissDDOOTT''ss  AAlltteerrnnaattiivvee  IIIIII  ffoorr  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  ffrreeeewwaayyss,,  aass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee  iinn  
ssuubbsseeccttiioonn  BB,,  eexxcceepptt  ffiinnaanncceedd  bbyy  ttoollllss..  
  
UUrrbbaann  SScceennaarriioo  22  ((WWiissDDOOTT  AAlltteerrnnaattiivvee  IIVV))  aaddddss  ttoo  tthhee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  ffrreeeewwaayyss  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ssyysstteemm  
ooff  HHOOVV//ttrraannssiittwwaayyss,,  bbrriinnggiinngg  tthhee  ttoottaall  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ccoosstt  ttoo  $$33  bbiilllliioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  sscceennaarriioo  
ffiinnaanncciiaallllyy  ffeeaassiibbllee,,  iitt  wwaass  nneecceessssaarryy  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  aavveerraaggee  iinniittiiaall  ttoollll  lleevveell  ttoo  1155  cceennttss//mmii..––ssttiillll  wwiitthhiinn  tthhee  
rraannggee  ooff  rreecceenntt  aanndd  ppllaannnneedd  uurrbbaann  ttoollll  pprroojjeeccttss  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  nnaattiioonn..  WWiitthh  tthhee  5500  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  ttoollll  lleevveell,,  tthhiiss  
pprroojjeecctt  hhaadd  aa  nneett  pprreesseenntt  vvaalluuee  jjuusstt  sslliigghhttllyy  llaarrggeerr  tthhaann  zzeerroo,,  eevviiddeenncciinngg  mmaarrggiinnaall  ffeeaassiibbiilliittyy..    
  
TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss  iiss  tthhaatt  tthhee  MMiillwwaauukkeeee  aarreeaa  ccaann  rreeaalliizzee  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  aa  ttoottaallllyy  rreeccoonnssttrruucctteedd,,  
mmooddeerrnniizzeedd  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm,,  eelliimmiinnaattiinngg  aallll  tthhee  pprreesseenntt  uunnssaaffee  ddeessiiggnn  aassppeeccttss,,  iinn  eexxcchhaannggee  ffoorr  ttoollllss  aavveerraaggiinngg  
1100..55  cceennttss//mmii..  ((hhiigghheerr  aatt  rruusshh  hhoouurr,,  lloowweerr  aatt  ooffff--ppeeaakk  ttiimmeess))..  IIff  tthhee  mmoorree--ccoossttllyy  aapppprrooaacchh  ooff  iinncclluuddiinngg  
ttrraannssiittwwaayyss  oonn  aallll  mmaajjoorr  ffrreeeewwaayyss  iiss  pprreeffeerrrreedd,,  tthhee  pprriiccee  wwoouulldd  bbee  ttoollllss  aavveerraaggiinngg  aatt  lleeaasstt  1155  cceennttss//mmii..  ((aaggaaiinn,,  
hhiigghheerr  aatt  rruusshh  hhoouurr  aanndd  lloowweerr  aatt  ootthheerr  hhoouurrss))..  TThhoossee  ttiimmee--vvaarryyiinngg  ttoollllss,,  iinn  ttuurrnn,,  wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  ssttrroonngg  
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eeccoonnoommiicc  iinncceennttiivvee  ffoorr  mmoorree  ppeeooppllee  ttoo  uussee  ttrraannssiitt  oonn  tthhee  ttrraannssiittwwaayyss,,  ttoo  ccaarr--ppooooll,,  ttoo  sshhiifftt  tthheeiirr  ttrriippss  ttoo  ooffff--ppeeaakk  
hhoouurrss,,  aanndd  ttoo  tteelleeccoommmmuuttee..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthheessee  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  ffrroomm  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  ssuuggggeesstt  tthhaatt  mmaannyy  
ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  bbeenneeffiittss  ffoorr  ttrraannssiitt  aanndd  rreedduucceedd  ccoonnggeessttiioonn  ccoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  wwiitthhoouutt  tthhee  aaddddiittiioonnaall  $$11..11  bbiilllliioonn  
eexxppeennssee  ooff  tthhee  SScceennaarriioo  22  aapppprrooaacchh,,  wwiitthh  iittss  5500  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  ttoollll  lleevveellss..  WWiitthhoouutt  ccoonnggeessttiioonn--pprriicceedd  ttoollllss,,  
ttrraannssiittwwaayyss  mmiigghhtt  wweellll  bbee  eesssseennttiiaall  2200  yyeeaarrss  ffrroomm  nnooww  ttoo  ggiivvee  ccoommmmuutteerrss  aa  wwaayy  ooff  bbyyppaassssiinngg  ccoonnggeessttiioonn..  BBuutt  
wwiitthh  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  aanndd  tthhee  mmoorree--mmooddeesstt  ttoollll  lleevveellss  ooff  SScceennaarriioo  11,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  kkeeeepp  ttrraaffffiicc  
mmoovviinngg  ssmmooootthhllyy  aatt  rruusshh  hhoouurr,,  wwhhiillee  iinnccrreeaassiinngg  ttrraannssiitt''ss  mmooddee--sshhaarree  ((dduuee  ttoo  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ccoosstt  ooff  ddrriivviinngg  aalloonnee))..    
  
FF..  UUssee  ooff  SSuurrpplluuss  RReevveennuueess  
  
PPrriivvaattiizziinngg  WWiissccoonnssiinn''ss  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  IInntteerrssttaatteess  wwoouulldd  ffrreeee  uupp  ssuubbssttaannttiiaall  ffuunnddss  tthhaatt  aarree  nnooww  uusseedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  
tthhiiss  mmaajjoorr  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssttaattee''ss  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm..  OOff  tthhee  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$669911  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ssppeenntt  oonn  ssttaattee  
hhiigghhwwaayyss,,  aann  eessttiimmaatteedd  nniinnee  ppeerrcceenntt  iiss  uusseedd  ffoorr  tthhee  IInntteerrssttaattee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm..  TThhuuss,,  $$6633  mmiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
wwoouulldd  bbee  ffrreeeedd  uupp  bbyy  ccoonnvveerrttiinngg  tthhee  IInntteerrssttaatteess  ttoo  sseellff--ssuuppppoorrtt  vviiaa  ttoollllss..  TThhaatt  ssuumm,,  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  pprrooffiitt--sshhaarriinngg  
ffrroomm  tthhee  rruurraall  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ssyysstteemm,,  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  rreelliieevvee  aa  ppoorrttiioonn  ooff  ccoouunnttiieess''  rrooaadd  aanndd  ssttrreeeett  ccoossttss,,  wwhhiicchh  
aarree  nnooww  mmeett  llaarrggeellyy  oouutt  ooff  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  rreevveennuueess..  TThhiiss  wwoouulldd  ppeerrmmiitt  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  pprrooppeerrttyy--ttaaxx  rreelliieeff  aatt  tthhee  
ccoouunnttyy  lleevveell..  
  
OOff  ggrreeaatteerr  ssiiggnniiffiiccaannccee,,  tthhiiss  pprrooppoossaall  wwoouulldd  pprroodduuccee  ssuurrpplluuss  rreevveennuueess  ooff  sseevveerraall  bbiilllliioonn  ddoollllaarrss  oovveerr  tthhee  2255--yyeeaarr  
lliiffee  ooff  tthhee  ffrraanncchhiissee..  TThheessee  ffuunnddss  ccoouulldd  bbee  aapppplliieedd  ttoo  WWiissDDOOTT''ss  mmooddeerrnniizzaattiioonn  pprrooggrraamm,,  ccoovveerriinngg  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctteedd  $$88..99  bbiilllliioonn  sshhoorrttffaallll..  AA  ppoorrttiioonn  ooff  tthhiiss  ssuurrpplluuss  rreevveennuuee  ccoouulldd  aallssoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoowwaarrdd  
llooccaall  rrooaaddss  aanndd  ssttrreeeettss,,  ppeerrmmiittttiinngg  aaddddiittiioonnaall  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  rreelliieeff..  
  
GG..  LLeeggaall  AAsssseessssmmeenntt  
  
11..  SSttaattee  LLaaww  
  
AAccccoorrddiinngg  ttoo  aann  aasssseessssmmeenntt  bbyy  WWiilllliiaamm  FFoorrdd,,  sseenniioorr  ssttaaffff  aattttoorrnneeyy  wwiitthh  tthhee  WWiissccoonnssiinn  LLeeggiissllaattuurree,,  ““TThheerree  ddoo  
nnoott  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aannyy  ssttaattee  ccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  ssttaattuuttoorryy  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  ffiinnaanncciinngg  hhiigghhwwaayyss  wwiitthh  ttoollll  rreevveennuueess..””4411  
CChhaapptteerr  8844,,  SSttaattss..,,  wwhhiicchh  ggoovveerrnnss  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttaattee  ttrruunnkk  
hhiigghhwwaayyss,,  ddooeess  nnoott  pprroohhiibbiitt  tthhee  uussee  ooff  ttoollll  ffiinnaanncciinngg..  AAnndd  vvaarriioouuss  ootthheerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  
ssttaattuutteess  mmaakkee  rreeffeerreenncceess  ttoo  ttoolllleedd  ffaacciilliittiieess..  
  
TThheerree  iiss  aallssoo  aa  nneevveerr--uusseedd  11995533  WWiissccoonnssiinn  TTuurrnnppiikkee  CCoorrppoorraattiioonn  AAcctt,,  wwhhiicchh  ppeerrmmiittss  tthhee  
iinnccoorrppoorraattiioonn  oonn  nnoonnpprrooffiitt,,  nnoonnssttoocckk  ccoorrppoorraattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  eemmppoowweerreedd  ttoo  ccoonnssttrruucctt,,  
mmaaiinnttaaiinn,,  rreeppaaiirr,,  ppoolliiccee,,  aanndd  ooppeerraattee  ttuurrnnppiikkee  pprroojjeeccttss  oonn  rroouutteess  aapppprroovveedd  bbyy  WWiissDDOOTT,,  
wwiitthh  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  GGoovveerrnnoorr..  WWhhiillee  tthhiiss  llaaww  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  
ccrreeaattiioonn  ooff  aa  ttuurrnnppiikkee  aauutthhoorriittyy,,  iitt  iiss  nnoott  ssuuiitteedd  ttoo  tthhee  kkiinndd  ooff  pprriivvaattiizzaattiioonn  aapppprrooaacchh  
bbeeiinngg  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  ddoozzeenn  ssttaatteess  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  SSeeccttiioonn  IIII,,  ssiinnccee  iitt  ddooeess  nnoott  ppeerrmmiitt  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  oorr  ooppeerraattiioonn  ooff  ttoollll  rrooaaddss  bbyy  ffoorr--pprrooffiitt  eennttiittiieess..  
  
TToo  ffoollllooww  tthhee  ccoouurrssee  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthheerreeffoorree,,  WWiissccoonnssiinn  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  eennaacctt  
eennaabblliinngg  lleeggiissllaattiioonn  aalloonngg  tthhee  lliinneess  ooff  tthhaatt  eennaacctteedd  iinn  tthhoossee  ootthheerr  ssttaatteess,,  ppeerrmmiittttiinngg  
pprriivvaattee--sseeccttoorr  ffiirrmmss  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  ppaarrttnneerrsshhiipp  aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  WWiissDDOOTT  ttoo  rreebbuuiilldd  
eexxiissttiinngg  hhiigghhwwaayyss  aanndd  ddeevveelloopp  nneeww  oonneess  aass  ttoollll  ffaacciilliittiieess..  SSeeccttiioonn  VVII  ((bbeellooww))  ooffffeerrss  
gguuiiddeelliinneess  ffoorr  ssuucchh  lleeggiissllaattiioonn..    
  

                                                                                                                      
4411WWiilllliiaamm  FFoorrdd,,  MMeemmoorraanndduumm  ttoo  SSeenn..  MMaarrggaarreett  FFaarrrrooww  oonn  TToollll  RRooaaddss,,  MMaayy  2244,,  11999955..  
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22..  FFeeddeerraall  LLaaww  
  
AAss  nnootteedd  pprreevviioouussllyy,,  tthhee  11999911  IISSTTEEAA  lleeggiissllaattiioonn  rreevveerrsseess  mmuucchh  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt''ss  hhiissttoorriicc  
ooppppoossiittiioonn  ttoo  ttoollllss,,  bbuutt  ssttiillll  eexxeemmppttss  mmuucchh  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  ffrroomm  eeiitthheerr  pprriivvaattiizzaattiioonn  oorr  ttoolllliinngg..  TThhee  
ttwwoo  eexxcceeppttiioonnss  ttoo  tthhiiss  ggeenneerraall  pprroohhiibbiittiioonn  oonn  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizziinngg  eexxiissttiinngg  nnoonn--ttoolllleedd  IInntteerrssttaatteess  aarree::  
  
      UUrrbbaann  iinntteerrssttaatteess  mmaayy  sseeeekk  ddeessiiggnnaattiioonn  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aass  ccoonnggeessttiioonn  pprriicciinngg  

ppiilloott  pprroojjeeccttss,,  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  ttoollllss  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd;;  
  
      NNoonn--ttoolllleedd  bbrriiddggeess  oonn  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  mmaayy  bbee  rreeccoonnssttrruucctteedd  aass  ttoollll  ffaacciilliittiieess..  
  
TThheessee  pprroovviissiioonnss  wwoouulldd  mmaakkee  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  ppuutt  ttoollllss  oonn  tthhee  ggrreeaatteerr  MMiillwwaauukkeeee  ffrreeeewwaayy  ssyysstteemm  aanndd  oonn  tthhoossee  
sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  rruurraall  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm  wwhhoossee  bbrriiddggeess  aarree  rreebbuuiilltt..  TToo  ggoo  bbeeyyoonndd  tthhiiss  ttoo  ggeenneerraall  ttoolllliinngg  ooff  rruurraall  
IInntteerrssttaatteess,,  aappppeeaarrss  ttoo  rreeqquuiirree  ((aa))  ffeeddeerraall  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  ((bb))  rreeppaayymmeenntt  ooff  ffeeddeerraall  ggrraannttss..  
  
AAss  aa  ggeenneerraall  pprriinncciippllee,,  aannyy  ffeeddeerraall  ggrraanntteeee  hhaass  aa  uunniillaatteerraall  rriigghhtt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  ssuucchh  ggrraanntt  aarrrraannggeemmeennttss,,  aaccccoorrddiinngg  
ttoo  ccoommppeetteenntt  lleeggaall  aauutthhoorriittiieess..4422  HHoowweevveerr,,  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ggeenneerraallllyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aasskk  
ffoorr  iittss  ggrraanntt  mmoonneeyy  bbaacckk  iinn  ssuucchh  ccaasseess..  MMoorreeoovveerr,,  aass  nnootteedd  iinn  SSeeccttiioonn  IIIIII,,  iinn  tthhoossee  ffeeww  
pprreevviioouuss  ccaasseess  wwhheenn  ssttaatteess  wwiisshheedd  ttoo  ccoonnvveerrtt  ppllaannnneedd  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayyss  ttoo  ttoollllwwaayyss,,  
tthheeyy  wweerree  rreeqquuiirreedd  nnoott  oonnllyy  ttoo  rreeppaayy  pprreevviioouuss  IInntteerrssttaattee  ggrraanntt  ffuunnddss  ffoorr  tthhoossee  hhiigghhwwaayyss,,  
bbuutt  wweerree  aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  CCoonnggrreessss..  TTwwoo  qquueessttiioonnss  aarree  rreelleevvaanntt  
hheerree::  WWhhoossee  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  aaccttuuaallllyy  rreeqquuiirreedd,,  aanndd  wwhhaatt  aammoouunntt  mmuusstt  bbee  rreeppaaiidd??  
  
TThhee  IISSTTEEAA  lleeggiissllaattiioonn  rreeqquuiirreess  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  
tthhoossee  ccaasseess  ooff  ccoonnvveerrssiioonn  ttoo  ttoollllss  tthhaatt  iitt  eexxpplliicciittllyy  aauutthhoorriizzeess..  WWiilllliiaamm  FFoorrdd''ss  
mmeemmoorraanndduumm  rreeppoorrttss  tthhaatt  tthhee  WWiissccoonnssiinn  DDiivviissiioonn  OOffffiiccee  ooff  tthhee  FFHHWWAA  bbeelliieevveess  tthhee  ssaammee  
aapppprroovvaall  rreeqquuiirreemmeenntt  wwoouulldd  aappppllyy  ttoo  aannyy  rreeqquueesstt  ttoo  rreeppaayy  ffeeddeerraall  ggrraannttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  ttoollll  
IInntteerrssttaatteess..  BBuutt  ssiinnccee  IISSTTEEAA''ss  rreevviissiioonn  ooff  SSeecc..  112299  ooff  ffeeddeerraall  hhiigghhwwaayy  llaaww  rreemmoovveedd  11996688  
llaanngguuaaggee  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthhee  DDOOTT  SSeeccrreettaarryy  wwaass  ggeenneerraallllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddiissaapppprroovvee  ttoolllliinngg  
rreeqquueessttss,,  iitt  ccoouulldd  bbee  aarrgguueedd  tthhaatt  CCoonnggrreessss  iinntteennddeedd  ttoo  ttaakkee  ssuucchh  aapppprroovvaall  ppoowweerr  aawwaayy  
ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  rreesseerrvviinngg  iitt  ttoo  iittsseellff,,  aass  hhaadd  bbeeeenn  tthhee  ccaassee  pprriioorr  ttoo  11996688  ((wwhheenn  tthhee  
pprreevviioouuss  ccaasseess  ooff  rreeppaayymmeenntt  ooff  ggrraannttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  cchhaarrggee  ttoollllss  hhaadd  ooccccuurrrreedd))..4433  
  
AAss  ttoo  tthhee  aammoouunntt  ttoo  bbee  rreeppaaiidd,,  aallll  ffeeddeerraall  aaggeenncciieess  ssiinnccee  11998888  hhaavvee  bbeeeenn  ggoovveerrnneedd  bbyy  aa  
““ccoommmmoonn  rruullee””  pprroommuullggaatteedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  &&  BBuuddggeett  ccoonncceerrnniinngg  ggrraanntt  
aaggrreeeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  ssttaatteess..  IInn  11999922,,  PPrreessiiddeenntt  BBuusshh  iissssuueedd  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  1122880033,,  
iinntteennddeedd  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhee  pprriivvaattiizzaattiioonn,,  bbyy  ssaallee  oorr  lleeaassee,,  ooff  ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  
iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  hhiigghhwwaayyss..  EEOO  1122880033  mmooddiiffiieess  tthhee  ccoommmmoonn  rruullee  bbyy  pprroovviiddiinngg  
tthhaatt,,  wwhheenn  aann  iinnffrraassttrruuccttuurree  aasssseett  iiss  ssoolldd  oorr  lleeaasseedd,,  ggrraanntt  ppaayybbaacckk  iiss  lliimmiitteedd  iinn  ttwwoo  wwaayyss::  
((11))  iitt  ccaann  oonnllyy  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iiff  tthheerree  aarree  pprroocceeeeddss  ffrroomm  tthhee  ssaallee  oorr  lleeaassee  rreemmaaiinniinngg  aafftteerr  
tthhee  ssttaattee  oorr  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaass  ffiirrsstt  rreeccoovveerreedd  iittss  oowwnn  iinnvveessttmmeenntt  iinn  tthhee  ffaacciilliittyy,,  aanndd  ((22))  
oonnllyy  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ggrraanntt  vvaalluuee  rreemmaaiinniinngg  aafftteerr  aacccceelleerraatteedd  ddeepprreecciiaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  
                                                                                                                      
4422PPaauull  GG..  DDeemmbblliinngg  &&  MMaallccoollmm  SS..  MMaassoonn,,  ““UUnniillaatteerraall  TTeerrmmiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  GGrraanntteeee,,””  iinn  EEsssseennttiiaallss  ooff  GGrraanntt  LLaaww  PPrraaccttiiccee,,  
PPhhiillaaddeellpphhiiaa::  AAmmeerriiccaann  LLaaww  IInnssttiittuuttee--AAmmeerriiccaann  BBaarr  AAssssoocciiaattiioonn,,  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCoonnttiinnuuiinngg  PPrrooffeessssiioonnaall  EEdduuccaattiioonn,,  11999911..  

4433MMiikkee  HHaarrttmmaannnn,,  lleeggaall  mmeemmoorraanndduumm  ttoo  BBoobb  PPoooollee  eexxaammiinniinngg  cceerrttaaiinn  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  ttoollll--rrooaadd  llaawwss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
rreegguullaattiioonnss,,  MMaaddiissoonn::  WWiissccoonnssiinn  PPoolliiccyy  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  JJuullyy  2211,,  11999955..  
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ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  nneeeedd  bbee  rreeppaaiidd..  AAlltthhoouugghh  EEOO  1122880033  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  aapppplliieedd  ttoo  aa  
hhiigghhwwaayy  ffaacciilliittyy,,  iitt  wwaass  cclleeaarrllyy  iinntteennddeedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhiiss  ttyyppee  ooff  iinnffrraassttrruuccttuurree..  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  aammoouunntt  ooff  ggrraanntt  rreeppaayymmeenntt  eessttiimmaatteedd  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ffeeaassiibbiilliittyy  
aasssseessssmmeenntt  ((wwhhiicchh  ddiidd  nnoott  aaddjjuusstt  ffoorr  eeiitthheerr  ooff  tthhee  aabboovvee  ccoonnddiittiioonnss))  mmoosstt  lliikkeellyy  oovveerrssttaatteess  
tthhee  aaccttuuaall  aammoouunntt  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  rreeppaaiidd..  MMoorreeoovveerr,,  lleeggiissllaattiioonn  iiss  ppeennddiinngg  iinn  
CCoonnggrreessss  tthhaatt  wwoouulldd  ccooddiiffyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  EEOO  1122880033,,  bbuutt  rreemmoovvee  tthhee  ggrraanntt  rreeppaayymmeenntt  
rreeqquuiirreemmeenntt  aallttooggeetthheerr..  
  
  
VVII..  NNEEXXTT  SSTTEEPPSS  
  
TThhiiss  ssttuuddyy  hhaass  sshhoowwnn  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  bbee  ffeeaassiibbllee  ttoo  ccoonnvveerrtt  WWiissccoonnssiinn''ss  IInntteerrssttaattee  hhiigghhwwaayy  ssyysstteemm  ttoo  ttoollllss,,  
ggeenneerraattiinngg  aammppllee  ffuunnddss  ttoo  rreebbuuiilldd  iitt  ttoo  aa  ssaaffeerr  aanndd  mmoorree  mmooddeerrnn  ddeessiiggnn  aanndd  ttoo  ooppeerraattee  iitt  aatt  aa  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  
sseerrvviiccee..  EEnnoouugghh  aaddddiittiioonnaall  rreevveennuueess  wwoouulldd  bbee  ggeenneerraatteedd  ttoo  aassssiisstt  ccoouunnttiieess  wwiitthh  tthhee  ccoosstt  ooff  mmaaiinnttaaiinniinngg  llooccaall  
rrooaaddss,,  tthheerreebbyy  ppeerrmmiittttiinngg  ssoommee  llooccaall  pprrooppeerrttyy  ttaaxx  rreelliieeff..  
  
SShhoouulldd  WWiissccoonnssiinn  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  ppuurrssuuiinngg  tthhiiss  ccoouurrssee,,  sseevveerraall  ffoollllooww--uupp  sstteeppss  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinn  tthhee  nneeaarr  
ffuuttuurree..  
  
AA..  DDeettaaiilleedd  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  
  
TThhiiss  pprreelliimmiinnaarryy  ssttuuddyy,,  ooff  nneecceessssiittyy  ggiivveenn  tthhee  ttiimmee  aanndd  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee,,  wwaass  ddoonnee  wwiitthh  aa  bbrrooaadd  bbrruusshh,,  ttoo  
aasssseessss  tthhee  ggeenneerraall  lleeggaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ffeeaassiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoonncceepptt..  SSiinnccee  tthhee  nnuummbbeerrss  aappppeeaarr  qquuiittee  rroobbuusstt,,  aanndd  ssiinnccee  
nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleeggaall  oobbssttaacclleess  wweerree  ddiissccoovveerreedd,,  tthhee  nneexxtt  sstteepp  sshhoouulldd  bbee  aa  ddeettaaiilleedd  ffeeaassiibbiilliittyy  ssttuuddyy,,  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhee  
ddeepptthh  ooff  tthhee  11998833  ttoolllliinngg  ssttuuddyy  bbyy  WWiillbbuurr  SSmmiitthh  AAssssoocciiaatteess..  SSuucchh  aa  ssttuuddyy  ccoouulldd  eexxaammiinnee  iinn  ffaarr  ggrreeaatteerr  ddeettaaiill  
ppoossssiibbllee  ttoolllliinngg  ccoonnffiigguurraattiioonnss,,  aalltteerrnnaattiivvee  pprriicciinngg  ssttrruuccttuurreess  aanndd  sseennssiittiivviittiieess,,  mmoorree  ddeettaaiilleedd  sseeggmmeenntt--ssppeecciiffiicc  
ttrraaffffiicc  ffoorreeccaassttss,,  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss..  IItt  wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  ffiirrmm  bbaassiiss  ffoorr  llaauunncchhiinngg  aa  
ccoommppeettiittiivvee  pprroocceessss  ttoo  sseeeekk  aaccttuuaall  pprrooppoossaallss  ffrroomm  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ffoorr  tthhee  rreebbuuiillddiinngg,,  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  aanndd  
ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm..  
  
BB..  SSttaattee  LLeeggiissllaattiioonn  
  
AAss  nnootteedd  pprreevviioouussllyy,,  WWiissccoonnssiinn  llaacckkss  aann  aaddeeqquuaattee  lleeggaall  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss  iinn  tthhee  
hhiigghhwwaayy  aarreeaa..  RRaatthheerr  tthhaann  ssiimmppllyy  aauutthhoorriizziinngg  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizzaattiioonn  ffoorr  tthhee  IInntteerrssttaattee  ssyysstteemm,,  WWiissccoonnssiinn  
wwoouulldd  bbee  wwiisseerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  bbrrooaaddeerr  ffrraammeewwoorrkk  ffoorr  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  pprroovviiddiinngg  nneeeeddeedd  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  iinnffrraassttrruuccttuurree,,  iinncclluuddiinngg  sseelleecctteedd  aaddddiittiioonnss  ttoo  tthhee  ssyysstteemm  iinn  hhiigghh--ggrroowwtthh  aarreeaass  ooff  tthhee  ssttaattee..  
  
MMuucchh  hhaass  bbeeeenn  lleeaarrnneedd  oovveerr  tthhee  ppaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss,,  aass  ssttaatteess  hhaavvee  eennaacctteedd  ssuucchh  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ffoouunndd  ssoommee  
aapppprrooaacchheess  ttoo  wwoorrkk  ffaarr  bbeetttteerr  tthhaann  ootthheerrss..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aafftteerr  VViirrggiinniiaa  ffoouunndd  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ffiinnaannccee  iittss  lloonnee  pprriivvaattee  
ttoollllwwaayy  pprroojjeecctt,,  iitt  eennaacctteedd  aa  mmuucchh  bbrrooaaddeerr  llaaww  aappppllyyiinngg  ttoo  mmooddeerrnniizzaattiioonn  ooff  eexxiissttiinngg  hhiigghhwwaayyss  aass  wweellll  aass  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttoottaallllyy  nneeww  ffaacciilliittiieess..  IItt  aallssoo  cchhaannggeedd  rreegguullaattoorryy  jjuurriissddiiccttiioonn  ffrroomm  iittss  ssttaattee  ppuubblliicc  uuttiilliittiieess  
ccoommmmiissssiioonn  ((iitt  hhaadd  bbeeeenn  tthhee  oonnllyy  ssttaattee  ttoo  iinnvvoollvvee  ssuucchh  aa  ccoommmmiissssiioonn  wwiitthh  pprriivvaattee  ttoollllwwaayyss)),,  ssuubbssttiittuuttiinngg  
ffrraanncchhiissee--bbaasseedd  rreegguullaattiioonn  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  iittss  ssttaattee  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ddeeppaarrttmmeenntt..  FFlloorriiddaa  hhaass  yyeett  ttoo  llaauunncchh  aa  ssiinnggllee  
pprroojjeecctt,,  aappppaarreennttllyy  dduuee  ttoo  tthhee  rriisskk  aanndd  uunncceerrttaaiinnttyy  ccrreeaatteedd  aammoonngg  wwoouulldd--bbee  pprroovviiddeerrss  bbyy  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  iittss  
llaaww  tthhaatt  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  pprroojjeecctt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  lleeggiissllaattuurree..  AArriizzoonnaa  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn  hhaavvee  sseelleecctteedd  pprroojjeeccttss  
aanndd  nneeggoottiiaatteedd  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeennttss,,  oonnllyy  ttoo  sseeee  mmaajjoorr  ppuubblliicc  pprrootteessttss  ((wwhhiicchh  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  aavvooiiddeedd  hhaadd  
sseerriioouuss  ppuubblliicc  ppaarrttiicciippaattiioonn  ttaakkeenn  ppllaaccee  pprriioorr  ttoo  tthhee  aawwaarrdd  ooff  tthhee  ffrraanncchhiissee))..  AAnndd  aa  mmuucchh--nneeeeddeedd  ((bbuutt  hhiigghh--rriisskk))  
pprroojjeecctt  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  iiss  ssttaalllleedd  bbeeccaauussee  tthhee  ddeevveellooppeerr  ccaannnnoott  aaffffoorrdd  ttoo  rriisskk  tthhee  ffuunnddss  nneeeeddeedd  ffoorr  ccoossttllyy  
eennvviirroonnmmeennttaall  ssttuuddiieess––mmoonneeyy  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ddoowwnn  tthhee  ddrraaiinn  iiff  tthhee  pprroojjeecctt  ffaaiillss  ttoo  rreecceeiivvee  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  bbee  
bbuuiilltt..  
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BBaasseedd  oonn  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  aa  ddoozzeenn  ssttaatteess  aanndd  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
aa  WWiissccoonnssiinn  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiipp  llaaww  ffoorr  hhiigghhwwaayyss::  
  
      PPeerrmmiitt  bbootthh  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  nneeww  ffaacciilliittiieess  aanndd  tthhee  ssaallee  oorr  lleeaassee  ooff  eexxiissttiinngg  ffaacciilliittiieess  rreeqquuiirriinngg  

mmooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd//oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn..  
  
      PPeerrmmiitt  bbootthh  ssoolliicciitteedd  aanndd  uunnssoolliicciitteedd  pprrooppoossaallss,,  wwiitthh  nnoo  lliimmiitt  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh,,  aanndd  wwiitthh  

aapppprroopprriiaattee  pprrootteeccttiioonn  ooff  pprrooppoosseerrss''  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  rriigghhttss..  
  
      SSeelleecctt  ssoolliicciitteedd  pprrooppoossaallss  bbyy  ccoommppeettiittiivvee  bbiidd,,  ggeenneerraallllyy  vviiaa  aa  ttwwoo--ssttaaggee  pprroocceessss::  ffiirrsstt,,  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  ttoo  ddeevveelloopp  aa  sshhoorrtt--lliisstt  ooff  qquuaalliiffiieedd  ffiirrmmss;;  sseeccoonndd,,  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss,,  ssuubbmmiitttteedd  
bbyy  tthhoossee  oonn  tthhee  sshhoorrtt  lliisstt..  

  
      DDoo  nnoott  ssuubbjjeecctt  pprroojjeeccttss  ttoo  uuttiilliittyy  ccoommmmiissssiioonn  rreegguullaattiioonn;;  rraatthheerr,,  ffoollllooww  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  ootthheerr  ssttaatteess  iinn  

bbuuiillddiinngg  rreegguullaattoorryy  ssuuppeerrvviissiioonn  iinnttoo  tthhee  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeenntt,,  ttoo  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  WWiissDDOOTT..  
  
      DDoo  nnoott  rreegguullaattee  ttoollll  rraatteess  tthheemmsseellvveess;;  rraatthheerr,,  lliimmiitt  tthhee  oovveerraallll  rraattee  ooff  rreettuurrnn,,  vviiaa  tthhee  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeenntt;;  

eexxcceessss  rreevveennuueess  sshhoouulldd  bbee  ttuurrnneedd  oovveerr  ttoo  tthhee  ssttaattee  hhiigghhwwaayy  ffuunndd..  
  
      TTaakkee  ffuullll  aaddvvaannttaaggee  ooff  IISSTTEEAA  pprroovviissiioonnss  ppeerrmmiittttiinngg  tthhee  lleevveerraaggiinngg  ooff  ffeeddeerraall  hhiigghhwwaayy  ffuunnddss  wwiitthh  

pprriivvaattee  ffuunnddss..  
  
      AAuutthhoorriizzee  WWiissDDOOTT  ttoo  ppaayy  ffoorr  aannyy  rreeqquuiirreedd  eennvviirroonnmmeennttaall  rreevviieewwss;;  iiff  tthhee  pprroojjeecctt  tthheenn  ggooeess  ffoorrwwaarrdd,,  tthhee  

ccoosstt  ooff  tthhee  rreevviieeww  bbeeccoommeess  aa  llooaann  ttoo  tthhee  ddeevveellooppeerr//ooppeerraattoorr;;  iiff  tthhee  pprroojjeecctt  ddooeess  nnoott  pprroocceeeedd,,  tthhee  ccoosstt  
iiss  bboorrnnee  bbyy  WWiissDDOOTT..  

  
      PPrroovviiddee  ffoorr  eexxtteennssiivvee  ppuubblliicc  iinnppuutt  pprriioorr  ttoo  nneeggoottiiaattiinngg  ffrraanncchhiissee  aaggrreeeemmeennttss..  
  
CC..  FFeeddeerraall  LLeeggiissllaattiioonn  
  
WWhhiillee  tthhee  aapppprrooaacchh  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  ccaann  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  wwiitthhoouutt  aannyy  rreeqquuiirreedd  cchhaannggeess  iinn  ffeeddeerraall  llaaww,,  sseevveerraall  
cchhaannggeess  wwoouulldd  rreedduuccee  iittss  ccoosstt  aanndd  ccllaarriiffyy  cceerrttaaiinn  aammbbiigguuiittiieess..    
  
TThhee  ffiirrsstt  ooff  tthheessee  iiss  ppeennddiinngg  lleeggiissllaattiioonn  ((HH..RR..  11990077))  ssppoonnssoorreedd  bbyy  RReepp..  DDaavviidd  MMccIInnttoosshh  ((RR..,,  IInndd..))  ttoo  ccooddiiffyy  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  EEOO  1122880033  bbuutt  eelliimmiinnaattee  aannyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ttoo  rreeppaayy  ffeeddeerraall  ggrraannttss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  ssaallee  oorr  lleeaassee  ooff  
aa  ffeeddeerraallllyy  aaiiddeedd  ffaacciilliittyy..  EEnnaaccttmmeenntt  ooff  ssuucchh  lleeggiissllaattiioonn  wwoouulldd  rreemmoovvee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ffeeddeerraall  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  
wwoouulldd  eelliimmiinnaattee  uupp  ttoo  $$222200  mmiilllliioonn  iinn  uupp--ffrroonntt  ccoossttss  ((tthhee  ffeeddeerraall  ppaayybbaacckk))  iinn  ttoolllliinngg  aanndd  pprriivvaattiizziinngg  tthhee  
IInntteerrssttaatteess  iinn  WWiissccoonnssiinn..  
      
TThhee  sseeccoonndd  ppoossssiibbllee  cchhaannggee  iiss  ssiimmppllyy  ttoo  rreeppeeaall  tthhee  rreemmaaiinniinngg  bbaann  oonn  ttoolllliinngg  IInntteerrssttaatteess,,  wwhheenn  IISSTTEEAA  iiss  
rreeaauutthhoorriizzeedd  iinn  11999977..  SSeenn..  JJoohhnn  WWaarrnneerr  ((RR..,,  VVaa..))  aatttteemmpptteedd  ttoo  ddoo  tthhiiss  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  11999955  NNaattiioonnaall  HHiigghhwwaayy  
SSyysstteemm  lleeggiissllaattiioonn,,  bbuutt  hhiiss  aammeennddmmeenntt  ffaaiilleedd  ttoo  rreeaacchh  tthhee  fflloooorr  ooff  tthhee  SSeennaattee..  IItt  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  rreeiinnttrroodduucceedd  
dduurriinngg  tthhee  IISSTTEEAA  rreeaauutthhoorriizzaattiioonn  pprroocceessss..  
  
TThheessee  cchhaannggeess  iinn  ffeeddeerraall  llaaww  wwoouulldd  ggiivvee  WWiissccoonnssiinn  ffaarr  mmoorree  fflleexxiibbiilliittyy  iinn  mmaakkiinngg  uussee  ooff  ssuucchh  mmeecchhaanniissmmss  aass  
ttoollllss  aanndd  ppuubblliicc--pprriivvaattee  ppaarrttnneerrsshhiippss..  
  
  

**        **        **  
  
••  
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AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTTSS  
  
TThhee  aauutthhoorr  rreecceeiivveedd  eexxtteennssiivvee  aassssiissttaannccee  aanndd  aacccceessss  ttoo  ddooccuummeennttss  ffrroomm  tthhee  WWiissccoonnssoonn  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
TTrraannssppoorrttaattiioonn,,  wwiitthhoouutt  wwhhiicchh  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhiiss  ssttuuddyy..  HHoowweevveerr,,  WWiissDDOOTT  hhaass  
nneeiitthheerr  rreevviieewweedd  nnoorr  aapppprroovveedd  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  aanndd  aallll  ffiinnddiinnggss  aanndd  ccoonncclluussiioonnss  ((eexxcceepptt  wwhheerree  ootthheerrwwiissee  ffoooottnnootteedd))  
aarree  tthhoossee  ooff  tthhee  aauutthhoorr..  AAllssoo  vvaalluuaabbllee  wweerree  mmeeeettiinnggss  wwiitthh  iinntteerreesstteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLeeggiissllaattuurree,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  
ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  tthhee  MMaayyoorr''ss  ooffffiiccee  iinn  MMiillwwaauukkeeee..  BBrryyaann  SSnnyyddeerr  ooff  tthhee  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  mmooddeelliinngg,,  aanndd  MMiicchhaaeell  HHaarrttmmaannnn  ooff  WWPPRRII  ccoonndduucctteedd  lleeggaall  aannaallyyssiiss..  KKaarreenn  HHeeddlluunndd  ooff  NNoossssaammaann,,  
GGuutthhnneerr,,  KKnnooxx  &&  EElllliiootttt  aanndd  JJaammeess  SSlleetttteellaanndd  ooff  LLaaddeennbbuurrgg,,  TThhaallmmaannnn  &&  CCoo..  rreevviieewweedd  tthhee  ffiinnaanncciiaall  mmooddeell..  
  
  

AABBOOUUTT  TTHHEE  AAUUTTHHOORR  
  
RRoobbeerrtt  PPoooollee  rreecceeiivveedd  hhiiss  BB..SS..  aanndd  MM..SS..  iinn  mmeecchhaanniiccaall  eennggiinneeeerriinngg  ffrroomm  MMIITT  aanndd  ddiidd  ggrraadduuaattee  wwoorrkk  iinn  
mmaannaaggeemmeenntt  aatt  NNYYUU..  HHee  iiss  ffoouunnddeerr  aanndd  pprreessiiddeenntt  ooff  tthhee  RReeaassoonn  FFoouunnddaattiioonn  iinn  LLooss  AAnnggeelleess..  HHee  hhaass  aaddvviisseedd  tthhee  
UU..SS..  aanndd  CCaalliiffoorrnniiaa  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  oonn  pprriivvaattiizzaattiioonn  aanndd  pprriicciinngg  iissssuueess  aanndd  rreecceennttllyy  sseerrvveedd  aass  aa  
mmeemmbbeerr  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa''ss  CCoommmmiissssiioonn  oonn  TTrraannssppoorrttaattiioonn  IInnvveessttmmeenntt..  
••  
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AAPPPPEENNDDIIXX::  FFIINNAANNCCIIAALL  FFEEAASSIIBBIILLIITTYY  SSPPRREEAADDSSHHEEEETTSS    
  
  


