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TÓM TẮT
Hàng năm khoảng 1,35 triệu người tử vong do va chạm giao thông đường
bộ. Trong nhiều va chạm đường bộ, tốc độ đóng vai trò quan trọng. Do đó,
việc quản lý tốc độ đã trở nên quan trọng tại các thành phố trên thế giới.
Một phương pháp phổ biến để giảm tốc độ và cải thiện an toàn đường bộ,
đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ cao là thiết lập các khu vực tốc độ thấp.
Hướng dẫn về Khu vực tốc độ thấp này trình bày các chiến lược để lập kế
hoạch, thiết kế, xây dựng và đánh giá các khu vực tốc độ thấp. Hướng dẫn
này dự kiến trang bị cho các cộng đồng và những người ra quyết định các
công cụ để triển khai các khu vực tốc độ thấp phù hợp với bối cảnh cụ thể
của từng địa điểm.
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NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

▪▪ Tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu

▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

gây tử vong và thương tích nghiêm trọng trên
toàn thế giới, và đặc biệt nó là nguyên nhân
hàng đầu gây tử vong và thương tích nghiêm
trọng ở thanh thiếu niên từ 5-29 tuổi. Tốc độ
xe cơ giới càng cao càng làm tăng khả năng
xảy ra và tăng mức độ nghiêm trọng của các
vụ va chạm.
Khu vực tốc độ thấp đã nổi lên như một trong
những chiến lược hứa hẹn nhất để quản lý
tốc độ. Chúng có thể phù hợp trong nhiều
hoàn cảnh và quy mô khác nhau, được chứng
minh bằng các nghiên cứu điển hình về các
dự án thành công trên thế giới.
Khu vực tốc độ thấp ở các thành phố cần được
quy hoạch, thiết kế và xây dựng hiệu quả nhằm
tối đa hóa sự an toàn và các lợi ích khác.
Các biện pháp vật lý làm dịu giao thông và
tốc độ mục tiêu từ 30 km/h trở xuống đã
chứng minh đem lại lợi ích an toàn lớn nhất.
Các cân nhắc chính để đưa vào thực hiện
gồm sự tham gia của các bên liên quan, lựa
chọn địa điểm, thực thi luật pháp và đánh giá,
và điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản để thiết
kế khu vực tốc độ thấp phù hợp với bối cảnh
địa phương.

BỐI CẢNH
Trên thế giới, giao thông đường bộ là
không an toàn. Đường phố có thể là nơi nguy
hiểm đối với những người sử dụng mọi phương
thức đi lại, cho dù họ đang ngồi trên ô tô, trên
xe gắn máy, đi xe đạp hay đi bộ. Tuy nhiên, ở
nhiều nơi trên thế giới thì người đi bộ hoặc đi
xe đạp là những người tham gia giao thông gặp
nhiều nguy hiểm trên đường phố nhất, nhưng
đây cũng là những phương thức đi lại bền vững
nhất cẩ về mặt kinh tế và môi trường (Hình 1.1).
Điều này đặc biệt đúng ở các nước thu nhập
thấp và thu nhập trung bình, nơi các chuyến đi
bộ của mọi người thường dài hơn và với cơ sở
hạ tầng kém hơn. Kinh tế, dân số và tỷ lệ sở hữu
xe hơi đang tăng lên, do đó, số tử vong và bị
thương nghiêm trọng trên đường cũng tăng lên.
Có sự liên hệ chặt chẽ giữa tốc độ của
xe cơ giới, khả năng xảy ra va chạm và
khả năng xảy ra tử vong và thương tích
nghiêm trọng do giao thông. Tốc độ cao
hơn tạo ra lực va chạm lớn hơn, đồng thời tăng
khoảng cách phanh và phản ứng, dẫn đến tai
nạn nghiêm trọng hơn và tăng nguy cơ thương
tích nghiêm trọng hoặc tử vong (Nilsson 2004).
Tốc độ cũng ảnh hưởng đến khả năng xảy ra va
chạm do thu hẹp tầm nhìn của người lái xe và
khiến người lái xe khó dừng lại hoặc khó tránh
chướng ngại vật (Stoker và cộng sự. 2015).
Các khu vực tốc độ thấp sử dụng biện
pháp can thiệp thiết kế hạ tầng đã nổi lên
như một trong những chiến lược hứa hẹn
nhất để quản lý tốc độ. Được tiên phong ở Hà
Lan vào những năm 1980, khu vực tốc độ thấp đã
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lan rộng trên toàn cầu và thiết lập một kỷ lục về
việc cải thiện hiệu suất an toàn trên đường phố.
Ví dụ, một nghiên cứu năm 2009 trên 119 đường
phố có tốc độ 48 km/h (30 dặm/h) ở London cho
thấy việc chuyển đổi chúng thành các khu vực có
tốc độ 32 km/h (20 dặm/h) với hạ tầng làm dịu/
giảm tốc độ giao thông đã làm giảm 46% số người
chết và tai nạn bị thương nghiêm trọng (KSI) cho
mọi lứa tuổi và giảm 50% số vụ va chạm gây tử
vong và thương tích nghiêm trọng đối với trẻ em
từ 0-15 tuổi (Grundy và cộng sự. 2009). Ngoài
ra, nghiên cứu cho thấy các khu vực tốc độ thấp
có thể mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, sức khỏe
cộng đồng và chất lượng cuộc sống (Tolley 2011,
Steer Davies Gleave 2014, Webster và Mackie
1996, Sorrenato và cộng sự. 2015).
Không phải tất cả các khu vực tốc độ thấp
đều triển khai hiệu quả như nhau. Hướng
dẫn này xem xét các bằng chứng và ví dụ có sẵn
để xác định cách các khu vực tốc độ thấp có thể
được quy hoạch, thiết kế và thực hiện hiệu quả
nhất trong mối liên hệ với bối cảnh đường phố,
để làm cho đường phố trở nên an toàn và thoải
mái cho người dân sử dụng chúng.

GIỚI THIỆU VỀ HƯỚNG DẪN
Mục đích của Hướng dẫn thực hiện Khu
vực tốc độ thấp (Hướng dẫn KVTDT) là
trao quyền cho cộng đồng và những người
ra quyết định để thực hiện các khu vực tốc
độ thấp hiệu quả. Chúng tôi hiểu rằng đã có
nhiều hướng dẫn thiết kế kỹ thuật chi tiết sẵn có,
bao gồm cả các yếu tố thiết kế chính tạo nên khu
vực tốc độ thấp, tài liệu Hướng dẫn chiến lược ở

đây sẽ cung cấp thông tin về cách lập kế hoạch,
thiết kế và xây dựng các đường phố nơi người lái
xe cơ giới được khuyến khích vận hành xe ở tốc
độ an toàn hơn thông qua biện pháp thiết kế môi
trường giao thông. Đối tượng mục tiêu là những
người ra quyết định, các chuyên gia thiết kế và
quy hoạch đô thị, những người chịu trách nhiệm
thiết kế và thực hiện các dự án thiết kế đường,
cũng như các tổ chức cộng đồng và cá nhân quan
tâm đến vấn đề đi lại trong đô thị và thiết kế
đường phố an toàn.

CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH ĐỂ TRIỂN KHAI
KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Hướng dẫn KVTDT gồm tất cả các giai
đoạn phát triển dự án khu vực tốc độ
thấp, trong đó có quy hoạch, thiết kế,
xây dựng và sau xây dựng. Nó xác định các
nguyên tắc chính liên quan đến từng giai đoạn
và đưa ra hướng dẫn thực tế để giải quyết vấn đề.
Các yếu tố được thảo luận bao gồm lựa chọn địa
điểm, thu hút các bên liên quan, xác định và đảm
bảo các nguồn ngân sách, lập kế hoạch đánh giá,
xác định quy mô và ranh giới của khu vực, thiết
lập tốc độ mục tiêu, thực thi tốc độ, quản lý phân
luồng giao thông và các vấn đề liên quan khác.
Phần thiết kế sẽ trình bày về các nguyên
tắc thiết kế chính và hướng dẫn cách tiếp
cận từng thành phần của thiết kế khu vực
tốc độ thấp, gồm khu chuyển tiếp, cửa
ngõ, đường phố và giao lộ. Thông qua các
thông tin rõ ràng, súc tích và đồ họa minh họa,
tài liệu Hướng dẫn thực hiện KVTDT sẽ giải
thích cách phối hợp các thành phần để giảm

Hình 1.1 | Nhóm dễ bị tổn thương như người đi bộ, đi xe đạp và xe mô tô.

Ñi boä
Xe ñaïp
Xe gaén maùy chia seû
vaø xe ñieän nhoû
Phöông tieän giao thoâng
coâng coäng
Phöông tieän vaän taûi
haøng hoùa
Phöông tieän giao thoâng
coâng coäng töùc thôøi
OÂ toâ chia seû
OÂ toâ caù nhaân
Lưu ý: Người đi bộ, đi xe đạp, xe mô tô thứ hai được coi là dễ bị tổn thương vì họ không được bảo vệ bên ngoài.
Nguồn: Phỏng theo Thứ bậc Giao thông Xanh do Chris Bradshaw đề xuất năm 1994.

tốc độ, cải thiện khả năng tiếp cận của người đi
bộ, xe đạp và phương tiện giao thông công cộng
cũng như đạt được các mục tiêu khác của dự án
trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Cuối cùng, Hướng dẫn thực hiện KVTDT
trình bày về các chiến lược cho các giai
đoạn xây dựng và sau xây dựng khi triển
khai khu vực tốc độ thấp. Các chiến lược
được thảo luận gồm xây dựng các khu vực tốc
độ thấp trên cơ sở tạm thời hoặc thí điểm nếu
cần triển khai các khu vực tốc độ thấp một cách
nhanh chóng, kinh phí không đủ, hoặc để kiểm

tra hay chứng minh các tác động của dự án.
Phần này cũng trình bày về các bên liên quan và
giáo dục công cộng cũng như giám sát và đánh
giá thực hiện dự án.

KẾT LUẬN
Sự tham gia của các bên liên quan có thể
đặc biệt quan trọng trong trường hợp
thực hiện các khu vực tốc độ thấp. Mặc dù
có đem lại lợi ích nhưng các khu vực tốc độ thấp
có thể gây tranh cãi do có những lo ngại về việc
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Quá trình lựa chọn địa điểm để thực hiện
khu vực tốc độ thấp thường bao gồm việc
xem xét ba yếu tố - Tính cần thiết, tính phù
hợp và tính khả thi. Tính cần thiết liên quan
tới thực hiện đánh giá rủi ro về an toàn. Tính
phù hợp là đánh giá một vị trí nào đó để thực
hiện. Tính khả thi là xem xét chi phí tài chính,
nhu cầu của cộng đồng, nhu cầu và sự hỗ trợ và
tính hợp pháp của một khu vực tốc độ thấp.

phân luồng giao thông sang các đường lân cận,
làm chậm trễ giao thông, tiếng ồn, tác động
kinh tế, vấn đề về mức tiêu thụ nhiên liệu và khí
thải, và các vấn đề khác. Nếu có những lo ngại
về thực hiện dự án khu vực tốc độ thấp, hãy
xem xét thực hiện thí điểm hoặc tạm thời trước
khi xây dựng lâu dài.
Sự tham gia của các cơ quan cấp vốn, nhà
nước, tư nhân hoặc cả hai, là rất quan
trọng đối với việc thực hiện và duy trì
khu vực tốc độ thấp. Sự tham gia của các bên
liên quan và các thành phần chính cũng sẽ giúp
xác định và giải quyết mọi phản đối hoặc xung
đột có thể xuất hiện và giải quyết mọi thông tin
hoặc nhận thức sai lệch.
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Các khu vực tốc độ thấp có thể khác nhau
về qui mô, từ một khối phố đến toàn
bộ khu vực đân cư, một quận hoặc toàn
thành phố. Thông thường, ranh giới khu vực
tốc độ thấp được khuyến nghị nên tương ứng với
các khu vực có đặc điểm quan trọng của cảnh
quan đô thị. Các đặc điểm quan trọng có thể là
các đường phố chính, các tuyến đường tàu, các
công viên lớn và ranh giới hiện tại của khu phố,
khu vực thương mại hoặc làng mạc hoặc bất kỳ
yếu tố liên quan nào khác. Việc từng bước mở
rộng các khu vực tốc độ thấp để cuối cùng hợp
chúng lại với nhau nhằm tạo ra một thành phố có
tốc độ thấp có thể là một cách làm thành công.
Cộng đồng nên chọn tốc độ mục tiêu là
30 km/h hoặc thấp hơn vì những lợi ích an
toàn, đặc biệt là cho người đi bộ (Rosen &
Sander 2009). Tốc độ mục tiêu thấp hơn
30 km/h có thể phù hợp trong một số trường
hợp, chẳng hạn như trong trường hợp không
gian đường phố đi chung giữa các loại phương
tiện và người đi bộ hoặc khu vực trường học.
Lý tưởng nhất là khu vực tốc độ thấp tự
thực thi bởi thiết kế. Tự thực thi muốn nói

tới thiết kế vật lý của khu vực khiến người lái xe
không thể lái nhanh hơn tốc độ mục tiêu. Trong
một số trường hợp, các hoạt động giám sát và thực
thi có thể cần phải thực hiện trong khu vực tốc độ
thấp để đạt được sự tuân thủ tốc độ mục tiêu.
Các khu vực tốc độ thấp không áp dụng
các thay đổi thiết kế vật lý sẽ không có
hiệu quả. Một nghiên cứu của Vương quốc Anh
trên 250 khu vực có giới hạn vận tốc 32,2 km/h
(20 dặm/h) thực hiện các biện pháp vật lý giao
thông cho thấy tốc độ trung bình đã giảm xuống
15 km/h (9,3 dặm/h) sau khi thực hiện (Webster
và cộng sự. 1996), Ngược lại, một nghiên cứu đã
thấy rằng cùng một sự thay đổi giới hạn tốc độ mà
không có áp dụng những biện pháp thiết kế vật lý
làm dịu/giảm tốc độ giao thông chỉ có mức giảm
trung bình 1,6 km/h (1 dặm/h) (Mackie 1998).
Giám sát và Đánh giá là bước rất quan
trọng để hiểu được mức độ thành công
của một khu vực tốc độ thấp có đạt được
các mục đích và mục tiêu đã đặt ra và liệu
có cần điều chỉnh để cải thiện hiệu suất
hay không. Chúng tôi rất khuyến khích việc
xây dựng một kế hoạch đánh giá.
Những thành công ban đầu giúp các nhà
lãnh đạo ủng hộ cho các khu vực tốc độ
thấp. Lựa chọn sáng suốt các địa điểm đầu tiên
để can thiệp và đánh giá các giải pháp là rất
quan trọng nhằm duy trì quyết tâm của các nhà
lãnh đạo. Các địa điểm đầu tiên phải là những
vị trí có đủ dữ liệu cơ sở về các vụ va chạm, nạn
nhân và các điều kiện khác cho phép một thí
điểm thành công.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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GIỚI THIỆU
Tốc độ là một yếu tố chính gây ra chấn thương giao thông đường bộ, ảnh hưởng
đến cả rủi ro trên đường cũng như mức độ nghiêm trọng của chấn thương do va
chạm. Các khu vực tốc độ thấp đã nổi lên như một trong những chiến lược hứa
hẹn nhất để quản lý tốc độ. Hướng dẫn này cung cấp cách lập kế hoạch, thiết kế
và xây dựng các đường phố nơi người lái xe ô tô được khuyến khích chạy với tốc
độ an toàn hơn qua các biện pháp thiết kế môi trường giao thông. Nó bao gồm
thông tin cơ bản về lịch sử, lợi ích và các nghiên cứu điển hình minh họa việc
triển khai khu vực tốc độ thấp trên toàn cầu.
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Tốc độ của phương tiện cơ giới là một yếu tố
trong hầu hết mọi vụ va chạm. Mối liên hệ
giữa tốc độ của phương tiện cơ giới và tử vong
do giao thông hoặc thương tích nghiêm trọng
đã được thấy rõ. Ở các nước có thu nhập cao,
tốc độ được xác định là yếu tố hàng đầu gây ra
khoảng 30% đến 40% các trường hợp tử vong
do giao thông. Các quốc gia có thu nhập thấp

và trung bình, tác động còn lớn hơn nhiều, với
tốc độ phương tiện cơ giới được ước tính là yếu
tố hàng đầu gây ra gần một nửa số ca tử vong
do giao thông (WHO 2015). Những con số này
gần như chắc chắn là những đánh giá thấp đáng
kể. Mức độ đóng góp thực sự của tốc độ bị đánh
giá thấp đáng kể trong hầu hết các thống kê của
cảnh sát vì trong nhiều vụ tai nạn mà tốc độ là

một yếu tố mà cảnh sát không rõ hoặc không
thể chứng minh được sau khi vụ va chạm xảy
ra (Job và Sakashita 2016). Các thành phố trên
khắp thế giới đang nỗ lực quản lý tốc độ phương
tiện cơ giới nhằm giảm thiểu tử vong và nâng
cao khả năng sống. Các khu vực tốc độ thấp đã
nổi lên như một trong những chiến lược hứa
hẹn nhất để quản lý tốc độ.

Hộp 2.1 | Giới thiệu về tài liệu này và các hướng dẫn khác của Viện Tài nguyên Thế giới và Chương trình an toàn đường bộ toàn cầu của World Bank
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Khu vực tốc độ thấp (Hướng dẫn
KVTĐT) cung cấp hướng dẫn về cách lập kế hoạch, thiết kế
và xây dựng đường phố nơi người lái xe được khuyến khích
vận hành xe với tốc độ an toàn hơn thông qua các biện pháp
thiết kế môi trường giao thông. Hướng dẫn bao gồm giới
thiệu về lịch sử và lợi ích của phương pháp khu vực tốc độ
thấp, các nghiên cứu điển hình minh họa việc triển khai khu
vực tốc độ thấp trên toàn cầu.
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện KVTĐT dành cho những người ra
quyết định và quy hoạch đô thị, các chuyên gia thiết kế và kỹ
thuật giao thông chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các
dự án thiết kế đường bộ, cũng như các tổ chức cộng đồng
và cá nhân quan tâm đến di chuyển đô thị và thiết kế đường
phố an toàn.
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện KVTĐT được xây dựng dựa trên
tài liệu Thiết kế Thành phố An toàn hơn, được xuất bản bởi
Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) năm 2015, và tài liệu Bền
vững và An toàn, được xuất bản vào năm 2018.
Tài liệu Thiết kế Thành phố An toàn hơn đưa ra những ví dụ
thực tế và các kỹ thuật dựa vào bằng chứng để cải thiện mức
độ an toàn thông qua việc thiết kế đường phố và khu vực lân
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cận hướng đến người đi bộ, đi xe đạp và phương tiện giao
thông công cộng, đồng thời sử dụng các biện pháp giảm tốc
độ và giảm sử dụng phương tiện cá nhân không cần thiết.

thương nghiêm trọng ở các nước đang phát triển không chỉ
làm tăng thu nhập mà còn tạo ra các lợi ích phúc lợi cơ bản
cho xã hội.

Tài liệu Bền vững và An toàn mô tả các hợp phần của phương
pháp tiếp cận “Hệ thống An toàn” đối với an toàn đường bộ,
đóng vai trò là nguyên tắc cơ bản cho Tầm nhìn không tử
vong (Vision Zero) và các nỗ lực liên quan. Chiến lược Tầm
nhìn không tử vong nhằm mục tiêu loại bỏ tất cả các trường
hợp tử vong và thương tích nặng do giao thông đồng thời
tăng cường khả năng di chuyển an toàn, lành mạnh và bình
đẳng cho tất cả mọi người. Tài liệu Bền vững và An toàn cung
cấp hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách cách
xây dựng chiến lược An toàn đường bộ dựa trên Hệ thống An
toàn theo bối cảnh cụ thể và trình bày nguyên tắc chung về
thiết kế và xây dựng đường phố.

Hướng dẫn về Cơ hội và Thách thức An toàn Đường bộ: Hồ sơ
Quốc gia Thu nhập Trung bình và Thấp đưa ra đánh giá chính
xác về mức độ và mức độ phức tạp của các thách thức về
an toàn đường bộ các quốc gia có thu nhập thấp và trung
bình (LMIC) phải đối mặt và giúp các nhà hoạch định chính
sách hiểu được khuôn khổ an toàn đường bộ trong bối cảnh
hệ thống và hiệu quả hoạt động của quốc gia họ. Hướng
dẫn này cũng giúp các quốc gia xây dựng và đánh giá đúng
trường hợp đầu tư kinh doanh cho an toàn giao thông đường
bộ quan trọng.

Tỷ lệ thương tích giao thông cao: Không thể chấp nhận và
có thể phòng ngừa đề xuất một phương pháp luận toàn diện
để định lượng cả mức tăng thu nhập và lợi ích phúc lợi xã
hội mà những con đường an toàn hơn có thể mang lại cho
các nước đang phát triển. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc giảm
thiểu số người chết vì tai nạn giao thông và số người bị

Hướng dẫn này lấp đầy khoảng trống quan trọng bằng cách
xem xét toàn diện các khu vực tốc độ thấp. Những vấn đề
này đã không được đề cập đáng kể trong các tài liệu trên
hoặc các tài liệu khác đã từng xuất bản, chẳng hạn như
Quản lý tốc độ: Hướng dẫn an toàn đường bộ cho người ra
quyết định và người thực hành hoặc An toàn cho người đi bộ:
Sổ tay an toàn đường bộ cho người ra quyết định và người
thực hành (GRSP 2008 ; WHO 2013).

KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP LÀ GÌ?
Mục tiêu chính của khu vực tốc độ thấp là giảm
tốc độ phương tiện cơ giới trong một khu vực
xác định để cải thiện sự an toàn của người đi
bộ, đi xe đạp, sử dụng xe máy điện hoặc các
phương thức đi lại nhỏ gọn, thân thiện với con
người khác, sử dụng phương tiện giao thông
công cộng hoặc xe máy, ô tô. Giảm tốc độ xe cơ
giới là chìa khóa để cải thiện an toàn đường bộ
vì nó làm giảm nguy cơ xảy ra va chạm và mức
độ nghiêm trọng nếu tai nạn xảy ra. Khu vực có
thể thay đổi từ quy mô một khối phố (ví dụ: khu
vực trường học) đến toàn bộ khu dân cư, khu

thương mại hoặc thành phố, tùy thuộc vào phân
loại đường phố và năng lực của mạng lưới giao
thông rộng hơn. Trong khu vực tốc độ thấp, các
biện pháp giảm tốc độ giao thông giúp giữ cho
tốc độ phương tiện cơ giới dưới một tốc độ mục
tiêu nhất định. Có thể thực hiện nhiều chiến
lược để khuyến khích đi tốc độ thấp hơn tốc độ
mục tiêu. Chiến lược quan trọng nhất là thiết kế
các tính năng khuyến khích tốc độ chậm hơn,
nhưng cũng cần có các chiến lược khác gồm
thực thi pháp luật, giáo dục và thay đổi giới hạn
tốc độ. Thông thường, cách tiếp cận hiệu quả
nhất là kết hợp nhiều chiến lược. Điều này có
thể tạo ra nhiều lợi ích (hộp 2.2, 2.3)

Hộp 2.3 | Lợi ích về mặt an toàn của các
khu vực tốc độ thấp ở London
Một phân tích đối với các khu vực có tốc độ 20 dặm/h
(tương đương 32 km/h) ở London cho thấy tổng số vụ
tai nạn gây tử vong và chấn thương nặng (gọi tắt là
TVTN) giảm 46% và giảm 50% số vụ va chạm TVTN
đối với trẻ em từ 0-15 tuổi trong khu vực. Các lợi ích
cũng mở rộng sang các khu vực lân cận, nơi các vụ
va chạm TVTN giảm 8% (Grundy và cộng sự. 2009).

Hộp 2.2 | Lợi ích của Khu vực tốc độ thấp
Khu vực tốc độ thấp đem lại nhiều lợi ích, bao gồm:
▪▪ Ít tử vong và chấn thương nghiêm trọng
(Grundy và cộng sự. 2009).do tai nạn giao thông.
▪▪ Tăng cường hoạt động thể chất và vui chơi do
cải thiện sự thoải mái cho những người sử dụng các
phương thức giao thông chủ động (Turley, M. 2013).
▪▪ Cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc
giảm khu vực có giao thông cắt ngang và tiếng ồn
giao thông (Webster và Mackie 1996; Sorrenato và
cộng sự, 2015).
▪▪ Phát triển kinh tế thông qua môi trường tạo cảm
giác an toàn hơn và hấp dẫn hơn đối với người đi
bộ, điều này khuyến khích họ dừng chân, giao tiếp
xã hội và mua sắm (Tolley, 2011).
▪▪ Cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua việc
giảm lượng khí thải và tăng cường hoạt động thể
chất liên quan đến đi bộ và đi xe đạp (Steer Davies
Gleave, 2014).

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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TẦM QUAN TRỌNG CỦA TỐC ĐỘ THẤP
ĐỐI VỚI AN TOÀN
Hướng dẫn KVTDT tập trung vào các khu vực
tốc độ thấp trong các đô thị có đất xây dựng
được thiết kế cho tốc độ từ 30 km/h trở xuống
và bao gồm các biện pháp thiết kế vật lý để
kiểm soát tốc độ. Tốc độ mục tiêu 30 km/h
(20 dặm/h) là rất quan trọng vì nghiên cứu cho
thấy rằng với tốc độ dưới 30 km/h (20 dặm/h),
nguy cơ người đi bộ tử vong trong một vụ va
chạm với một phương tiện cơ giới là tương đối
thấp (khoảng 5 - 10% tùy từng nghiên cứu).
Nguy cơ tăng theo cấp số nhân khi tốc độ tăng
trên 30 km/h (20 dặm/h).
Một phân tích tổng hợp dữ liệu từ 15 nghiên cứu
về mối quan hệ giữa số ca tử vong của người đi
bộ và tốc độ của phương tiện cho thấy cứ tăng
thêm 1km trong khu vực tác động của tốc độ thì
14
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khả năng người đi bộ gặp tử vong tăng 11% và
khả năng xảy ra chấn thương nghiêm trọng tăng
7%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng “những
kết quả này hỗ trợ cho việc quy định giới hạn
tốc độ 30 và 40 km/h áp dụng với những con
đường dành cho người đi bộ đông đúc… [bởi
vì] nguy cơ tử vong của người đi bộ tăng nhanh
hơn đối với bất kỳ sự gia tăng nhỏ nào của tốc
độ tác động trong khoảng 30–70 km/h so với
các chế độ tốc độ khác. (Hussain và cộng sự.
2019, tr.246) (Hộp 2.4).

nhiều (với 15 thương tích nghiêm trọng trở lên

Nghiên cứu “cho thấy tốc độ va chạm 30 km/h
có nguy cơ tử vong trung bình khoảng 5%.
Nguy cơ tăng lên 13% đối với tốc độ va chạm
40 km/h và 29% ở tốc độ 50 km/h ”(Hussein
và cộng sự 2019).

nghĩa nghiêm trọng về thương tích nghiêm

Ngoài nguy cơ tử vong, việc cân nhắc nguy cơ
chấn thương nghiêm trọng là rất quan trọng,
bởi vì thương tích nghiêm trọng phổ biến hơn

Các nghiên cứu đã xác định bốn yếu tố để bảo

cho mỗi ca tử vong [Wambulwa và Job 2019]);
chấn thương nghiêm trọng có thể dẫn tới tàn tật
suốt đời; chúng tạo ra nhiều chi phí kinh tế hơn
do tai nạn gây ra hơn là tử vong. Hệ thống an
toàn là hệ thống trong đó lực va chạm được giới
hạn ở những lực mà cơ thể con người có thể chịu
mà không bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong.
Đối với người đi bộ, tốc độ thấp hơn vẫn có thể
gây ra thương tích nghiêm trọng. Phân tích của
Jurewicz và cộng sự. (2016), sử dụng một định
trọng (điểm 3 trở lên trong Thang điểm thương
tích viết tắt tối đa [MAIS], MAIS3 +), cho thấy
rằng khoảng 10% người đi bộ sẽ bị thương
nghiêm trọng nếu bị va chạm ở tốc độ 20 km/h.

vệ người đi bộ khỏi bị thương nghiêm trọng
hoặc tử vong, cần phải có tốc độ 20 hoặc 30

km/h. Đầu tiên, nghiên cứu của Hussain và các
đồng nghiệp (2019) cũng lưu ý rằng nó không
thể tính đến các biến số theo ngữ cảnh và cá
nhân như tuổi của nạn nhân và đặc điểm thể
chất, loại phương tiện, chất lượng và tốc độ
phản ứng khẩn cấp, tất cả đều có thể làm giảm
cơ hội sống sót. Thứ hai, như đã nói ở trên,
nguy cơ chấn thương nghiêm trọng tăng nhanh
trên 10% với tốc độ trên 20 km/h. Thứ ba, các
nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng nguy cơ tử vong
cao hơn nghiên cứu của Hussain và các cộng sự
(2019), với 10% người đi bộ bị tử vong ở tốc độ
30 km/h (ví dụ: Wramborg 2005). Nhất quán
với điều này, nghiên cứu của Hussain và các
cộng sự cũng cho thấy nguy cơ tử vong cao hơn
trong các nghiên cứu trước đó, với việc giảm
nguy cơ tử vong đối với tốc độ nhất định xuất
hiện trong các nghiên cứu gần đây nhất. Một
cách giải thích có khả năng và có liên quan về
sự khác biệt này là ở các quốc gia có thu nhập

cao (HIC), các phương tiện hiện đại nhất với
điểm số bảo vệ người đi bộ tốt sẽ làm giảm nguy
cơ tử vong. Tuy nhiên, điều này gây lo ngại sâu
sắc đối với các LMIC có tiêu chuẩn bảo vệ người
đi bộ nói chung là yếu, có nghĩa là nguy cơ tử
vong đối với người đi bộ có khả năng cao hơn
ở LMIC so với HIC với cùng tốc độ. Thứ tư, rủi
ro cao hơn này tại các LMIC cũng có thể bị tăng
lên với phản ứng sau sự cố kém nhanh chóng
và hiệu quả hơn. Tất cả các yếu tố này đều cung
cấp thêm lý do cho việc giữ giới hạn tốc độ ở
mức 30 km/h hoặc thấp hơn ở những địa điểm
có người tham gia giao thông dễ bị tổn thương.
Tốc độ thấp hơn cải thiện sự an toàn cho tất cả
những người tham gia giao thông khác. Mức
giảm nguy cơ tử vong đối với người đi xe đạp và
xe gắn máy khi giảm tốc độ từ 50 km/h xuống 30
km/h tương tự như mức giảm đối với người đi bộ.
Độ an toàn của người ngồi trên xe cũng được cải
thiện đáng kể. Ví dụ, nguy cơ tử vong trong một

vụ va chạm trực diện giảm đáng kể (Wramborg
2005; Tefft 2011), và nguy cơ bị thương nghiêm
trọng trong một vụ va chạm từ phía sau giảm hơn
một nửa (Jurewicz và cộng sự. 2016).

GIÁ TRỊ CỦA THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ ĐỐI
VỚI QUẢN LÝ TỐC ĐỘ
Hướng dẫn thực hiện KVTDT nhấn mạnh vai
trò của thiết kế đường phố trong việc tạo ra tốc
độ xe cơ giới an toàn. Đây thường được gọi là
thiết kế tự thực thi. Mặc dù tốc độ của xe cơ giới
bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhưng nghiên
cứu cho thấy rằng thiết kế đường phố đóng vai
trò quan trọng nhất. Một nghiên cứu của Vương
quốc Anh trên 250 khu vực có vận tốc 32,2 km/h
(20 dặm/h) thực hiện các biện pháp vật lý giảm
tốc độ giao thông cho thấy tốc độ trung bình đã
giảm xuống 15 km/h (9,3 dặm/h) sau khi thực
hiện (Webster và cộng sự. 1996). Một nghiên
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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cứu sau đó của cùng một cơ quan nghiên cứu
cho thấy việc thay đổi giới hạn tốc độ xuống
32,2 km/h (20 dặm/h) mà không có biện pháp
vật lý giảm tốc độ giao thông thì mức giảm trung
bình chỉ là 1,6 km/h (1 dặm/h) (Mackie 1998)
hoặc chỉ đạt được 10% tác động so với việc áp
dụng các biện pháp vật lý. Sự tương phản giữa
các mức độ tác động thể hiện rõ tầm quan trọng
của việc đưa các giải pháp về thiết kế vào khu
vực tốc độ thấp. Hơn nữa, các giải pháp thiết kế
vật lý đồng thời có thể mang lại những lợi ích
khác cho khu vực, chẳng hạn như cải thiện tầm
nhìn và giảm thời gian qua đường của người đi
bộ. Bằng chứng từ Thành phố Mexico cho thấy
khi khoảng cách tối đa dành cho người đi bộ qua
đường tại một giao lộ tăng lên 1 mét, tần suất va
chạm với người đi bộ tăng lên đến 3% (Duduta
và cộng sự. 2015). Mỗi làn đường được thêm vào
(một thước đo khác về chiều rộng đường phố)
cũng làm tăng mức độ nghiêm trọng của các vụ
va chạm (Duduta và cộng sự. 2015).

CÁC BƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC
TỐC ĐỘ THẤP LÀ GÌ?

Tuy nhiên, điều này bỏ sót một điểm quan trọng: số người
chạy quá tốc độ 5 hoặc 10 km/h thường nhiều hơn người chạy
quá 30 km/h so với giới hạn. Nếu trong mỗi giờ, 20 người vượt
quá tốc độ cho phép khoảng 5 km/h trong khi chỉ 2 người lái
xe vượt quá tốc độ 30 km/h, thì việc “chạy quá tốc độ ở mức
thấp” sẽ gây ra nhiều tử vong hơn (20 lần, tăng 33% = 660%,
so với 2 lần tăng 200% = 400%). Có thể đánh giá rủi ro thực tế
của từng cấp độ chạy quá tốc độ nếu biết được cấu hình tần
suất của việc chạy quá tốc độ. Một nghiên cứu như vậy tồn tại
ở Úc, cho thấy rằng trong khu vực 60 km/h, vì mức độ chạy
quá tốc độ này phổ biến, những người lái xe chạy quá tốc độ

cho phép từ 1 đến 10 km/h gây ra 30% số tử vong; trong khi
những người lái xe vượt quá giới hạn cho phép từ 30 đến 45
km/h gây ra 6% số tử vong; và những người vượt quá giới hạn
trên 45 km/h gây ra 1% trong số những trường hợp tử vong.
Do đó, việc quản lý các xe chạy quá tốc độ mức cao chỉ làm
giảm số tử vong nhỏ, trong khi quản lý tất cả các trường hợp
chạy quá tốc độ dẫn đến giảm số tử vong lớn. Mô hình tương
tự cũng áp dụng cho các chấn thương nghiêm trọng. Đây là
một công cụ đơn giản để ước tính mức độ đóng góp của mỗi
mức độ tăng tốc đến tử vong và chấn thương.

Quá trình thiết lập khu vực tốc độ thấp thường
bao gồm giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thiết
kế, giai đoạn xây dựng, giai đoạn sau xây dựng
và sự tham gia của các bên liên quan xuyên suốt
quá trình (xem Hình 2,3). Đây có thể là một quá
trình tuyến tính, nhưng yêu cầu sẽ có một số
hoạt động lặp lại.
Ngoài ra, trong một số trường hợp, vận động
để thay đổi quan điểm của các nhà lãnh đạo và
sự chấp thuận của những người ra quyết định
ở các thành phố và ở cấp tỉnh hoặc quốc gia có
thể cần phải thực hiện trước khi giai đoạn lập kế
hoạch có thể bắt đầu và cần phải tiếp tục trong
suốt quá trình.

▪▪Giai đoạn lập kế hoạch liên quan đến

việc xác định mục đích và mục tiêu, xác định

Hộp 2.4 | Quá tốc độ ở mức thấp
Trong quản lý tốc độ, có xu hướng tập trung vào các trường
hợp chạy quá tốc độ ở mức cao (thường được định nghĩa là
vượt quá giới hạn từ 30 km/h trở lên). Dựa trên những thay
đổi đã biết về nguy cơ xảy ra tai nạn gây tử vong, điều này
có vẻ hợp lý. Ví dụ, áp dụng đường cong của Nilsson (Nilsson
2004) trong khu vực giới hạn tốc độ 60 km/h cho thấy nếu
vượt quá giới hạn 5 km/h sẽ làm tăng nguy cơ tử vong trung
bình 33%. Vượt quá giới hạn 10 km/h làm tăng 66% nguy cơ
tử vong, và vượt quá tốc độ giới hạn 30 km/h làm tăng nguy
cơ tử vong tới 200%.
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Nguồn và công cụ: Gavin cùng cộng sự. 2011.

Hình 2.3 | Quy trình thể hiện các bước thiết lập khu vực tốc độ thấp

LẬP KẾ HOẠCH

THIẾT KẾ

XÂY DỰNG

SAU XÂY DỰNG

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Nguồn: Tác giả.

▪▪

luật, chính sách và hướng dẫn chính, lựa
chọn địa điểm, lập kế hoạch đánh giá, thu
thập và phân tích số liệu cơ sở, xác định các
thông số chính như quy mô và tốc độ mục
tiêu cho khu vực và phát triển các đề xuất
cho thiết kế và thực hiện.
Giai đoạn thiết kế liên quan đến việc
phát triển và cải tiến thiết kế cụ thể và (nếu
thích hợp) sử dụng kết hợp các quy định
để đảm bảo đưa tốc độ phương tiện cơ giới
xuống bằng hoặc thấp hơn tốc độ mục tiêu
trong toàn khu vực. Giai đoạn thiết kế cũng
bao gồm xây dựng các tài liệu cần thiết để
cho phép dự án chuyển sang giai đoạn xây
dựng. Giai đoạn thiết kế nên bao gồm một
thiết kế sơ bộ, trong đó xác định các biện

▪▪

▪▪

pháp thiết kế giúp đạt được các mục tiêu
của khu vực, sau đó là bước phát triển thiết
kế kỹ thuật chi tiết.
Giai đoạn xây dựng liên quan đến việc
triển khai tại thực địa của khu vực tốc độ
thấp. Giai đoạn xây dựng cũng có thể thực
hiện một thí điểm tại thực địa mang tính
tạm thời theo đề xuất thiết kế để đánh giá
các tác động tiềm tàng của phương án và
sau đó là xây dựng kiên cố cho sử dụng dài
hạn hơn.
Giai đoạn sau xây dựng bao gồm các hoạt
động vận hành như thực thi pháp luật về quy
định tốc độ, giáo dục và tiếp cận công chúng,
mọi bảo trì cần thiết, giám sát và đánh giá để
xác định hiệu quả của khu vực.

▪▪

Sự tham gia của các bên liên quan
bao gồm mời đóng góp ý kiến từ các cán bộ
chính quyền, người dân, doanh nghiệp, các
cơ quan cấp vốn tiềm năng và các bên liên
quan khác bằng cách sử dụng một loạt các
biện pháp kỹ thuật khác nhau. Sự tham gia
của các cơ quan cấp vốn, nhà nước, tư nhân
hoặc cả hai, là rất quan trọng đối với việc
thực hiện và duy trì khu vực tốc độ thấp.
Mời các bên liên quan và nhóm đối tượng
chính tham gia sẽ giúp xác định và giải
quyết những bất đồng hay xung đột có thể
xảy ra do hiểu nhầm và thiếu thông tin. Sự
tham gia của các bên liên quan là cần thiết
cho tất cả các giai đoạn phát triển khu vực
tốc độ thấp.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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CƠ SỞ XÂY DỰNG KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Sau khi ô tô ra đời, nhiều đường phố đã được thiết kế lại để phù hợp với tốc độ
và số lượng xe cơ giới cao hơn. Kết quả là, việc sử dụng ô tô cá nhân và tỷ lệ tử
vong do giao thông tăng lên. Chương này thảo luận về cách các chính phủ bắt
đầu nhận ra nhu cầu quản lý tốc độ ở các khu vực đô thị với các mô hình giao
thông phức tạp và số lượng lớn người tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Đường phố không chỉ là một hạ tầng để di
chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác —
đường phố còn là nơi trẻ em chơi đùa, hàng
xóm giao lưu, và những người bán hàng rong
bán hàng như thể hiện trong Hình 3.1. Tuy
nhiên, sau khi ô tô ra đời, nhiều đường phố đã
được thiết kế lại để phù hợp với tốc độ và số
lượng xe cơ giới cao hơn. Việc thiết kế lại đường
phố liên quan đến việc thiết lập một hệ thống
kiểm soát giao thông và các biện pháp khác có
xu hướng nâng cao mức độ ưu tiên cho phương
tiện cơ giới và hạ thấp vai trò của đường phố
như một nơi giao lưu xã hội, kinh tế và văn hóa.
Luật và quy định về giao thông cũng thay đổi
để ưu tiên tốc độ xe cơ giới nhanh hơn những
phương tiện giao thông khác. Theo thời gian,
các xã hội và nền kinh tế đó trở nên phụ thuộc
nhiều hơn vào phương tiện cơ giới và dễ chấp
nhận tốc độ phương tiện cơ giới cao hơn. Kết
quả là, việc sử dụng ô tô cá nhân và tỷ lệ tử vong
do giao thông tăng lên.
Trên thế giới, hàng năm việc sử dụng ô tô như
một phương tiện giao thông ngày càng trở
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nên phổ biến hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới
(WHO), số lượng phương tiện cơ giới được
đăng ký đã tăng 16% trong giai đoạn 20112014. Với tỷ lệ tử vong trung bình là 27,5 trên
100.000 dân, nguy cơ tử vong do tai nạn giao
thông đường bộ ở các nước thu nhập thấp cao
hơn gấp 3 lần so với các nước có thu nhập cao
nơi có tỷ lệ trung bình là 8,3 người chết trên
100.000 dân. Như thể hiện trong Hình 3.2,
gánh nặng tử vong do tai nạn giao thông đường
bộ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung
bình, là cao không tương xứng so với quy mô
dân số và số lượng phương tiện cơ giới đang lưu
hành (WHO 2018).
Đồng thời, những người tham gia giao thông
dễ bị tổn thương - những người ít được bảo vệ
thân thể hơn và đối mặt với rủi ro cao hơn khi
tham gia giao thông như người đi bộ, đi xe đạp,
lái xe mô tô, trẻ em và người già - chiếm gần
một nửa số ca tử vong đường bộ trên thế giới.
Ví dụ: ở khu vực Châu Phi, 44% tổng số ca tử
vong do giao thông là người đi bộ và đi xe đạp
(WHO 2018). Ngoài ra, tỷ lệ người bị thương và

Hình 3.1 | Malleswaram, Bangalore, India

Ảnh: Wendy North/flickr.

tử vong là những người tham gia giao thông dễ
bị tổn thương chắc chắn bị đánh giá thấp so với
thực tế do báo cáo thiếu vì các vụ tai nạn liên
quan tới người tham gia giao thông này thường
ít được báo cảnh sát hơn các vụ tai nạn khác
(xem Wambulwa và Job 2019, 21–22) . Trẻ em
và người già cũng có nguy cơ bị tai nạn và họ
thường là những người đi bộ.

Hình 3.2 | Tỉ lệ dân số, tử vong do giao thông đường bộ và phương tiện đi lại có đăng ký phân tích theo tình trạng thu nhập quốc gia 2015 (WHO 2015)
1
7

9

15

13

40

TỬ VONG DO TAI NẠN
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

DÂN SỐ

PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI
59

76

80

Nước thu nhập thấp

Nước thu nhập trung bình

Nước thu nhập cao

Ghi chú: Mức thu nhập dựa trên phân loại của Ngân hàng Thế giới 2017
Nguồn: WHO 2018.

SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỆ THỐNG
AN TOÀN VÀ QUẢN LÝ TỐC ĐỘ
Vào những năm 1980, chính phủ các nước châu
Âu bắt đầu nhận ra sự cần thiết của việc quản
lý tốc độ ở các khu vực đô thị, nơi có hình thái
giao thông phức tạp hơn và nơi có số lượng người
tham gia giao thông dễ bị tổn thương cao. Các
chính phủ bắt đầu chuyển sang các phương pháp
tiếp cận sử dụng cơ sở hạ tầng để tác động đến
hành vi của người sử dụng đường bộ. Vào đầu
những năm 1980, Hà Lan đã đi tiên phong trong
việc triển khai khu vực tốc độ thấp với các biện
pháp vật lý làm dịu giao thông. Điều này được
tiếp nối vào đầu những năm 1990 bằng Tầm

nhìn Không tử vong và sáng kiến An toàn Bền
vững ở Thụy Điển và Hà Lan (Vision Zero 2017).
Những sáng kiến này đã chuyển đổi mô hình an
toàn giao thông từ một mô hình tập trung vào
giải quyết hành vi cá nhân thông qua các chiến
dịch giáo dục và tiếp thị xã hội sang một cách
tiếp cận có hệ thống hơn, trong đó trách nhiệm
về an toàn giao thông được coi là trách nhiệm
được chia sẻ bởi tất cả những người đóng góp
vào hệ thống giao thông. Điều này bao gồm các
nhà thiết kế đường phố và giao thông và những
người làm việc trong các lĩnh vực sử dụng đất
liên quan cũng như những người ra quyết định
chính trị, các nhà sản xuất phương tiện, các nhà

điều hành đội xe tư nhân và những cá nhân sử
dụng đường bộ. Cách tiếp cận này được gọi là
“Cách tiếp cận Hệ thống An toàn” và dựa trên
nguyên tắc rằng lỗi của con người là không thể
tránh khỏi, cần phải được lường trước và đưa
vào khi thiết kế hệ thống giao thông. Để tìm
hiểu thêm thông tin về cách tiếp cận Hệ thống
An toàn, hãy xem tài liệu Hướng dẫn của Viện
Tài nguyên Thế giới (WRI) Bền vững và An
toàn: Tầm nhìn và Hướng dẫn Chương trình
Không Tử vong Đường bộ xuất bản vào năm
2018. Hình 3.3 dưới đây, được trích từ hướng
dẫn nói trên, so sánh các nguyên tắc của cách
tiếp cận Hệ thống An toàn với cách tiếp cận
truyền thống.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Hình 3.3 | So sánh giữa cách tiếp cận Hệ thống An toàn và Truyền thống trong thiết kế đường phố
Cách tiếp cận truyền thống

Cách tiếp cận hệ thống an toàn

Đặt trọng tâm vào các vụ va chạm

Đặt trọng tâm vào tử vong và thương tích nghiêm trọng

Hành vi của người tham gia giao thông gây nên va chạm

Con người có thể mắc lỗi và dễ bị tổn thương khi bị thương
do va chạm

Trách nhiệm thuộc về người tham gia giao thông

Trách nhiệm được chia sẻ, bắt đầu từ người thiết kế hệ thống

Giảm số tử vong và thương tích do giao thông xuống tối thiểu

Không chấp nhận tử vong hoặc thương tích do giao thông

Cách tiếp cận phản ứng để thay đổi hành vi của
người tham gia giao thông thông qua giáo dục

Cách tiếp cận hệ thống chủ động để xây dựng
những con đường an toàn hơn

Nguồn: Belin 2015; Belin và cộng sự. 2012; Welle và cộng sự. 2018.
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Trong hai thập kỷ qua, cách tiếp cận Hệ thống
An toàn đối với an toàn giao thông đã phát
triển và lan rộng trên toàn thế giới, đặc biệt
là ở Châu Âu, Châu Mỹ, Úc và New Zealand
(Mooren và cộng sự 2011; SWOV Viện Nghiên
cứu An toàn Đường bộ 2009). Các khu vực
tốc độ thấp là một phát triển quan trọng đồng
hành cùng Hệ thống An toàn, với các khu vực
30 km/h đầu tiên được giới thiệu vào những
năm 1980 (Hình 3.4).

Hình 3.4 | Dòng thời gian về sự phát triển của khu vực tốc độ thấp và các sáng kiến Hệ thống An toàn khác trên toàn thế giới
2016

Tầm nhìn không tử vong
được tái khởi động tại
Thụy Điển với Cơ quan
Giao thông Thụy Điển là
đơn vị chịu trách nhiệm
triển khai

2011

Châu Âu thông
qua luật thúc đẩy
các thành phố
triển khai các qui
định và biện pháp
Khu vực 30

1994

Tầm nhìn không
tử vong được
phát triển tại
Thụy Điển

1983

Hà Lan phát triển
“Khu vực dân cư’

1984

Hà Lan xây dựng tài liệu
hướng dẫn thực hiện
“Khu vực dân cư”

1988

Các biện pháp
thực hiện Khu vực
30 được đưa vào
luật tại Bỉ

Cuối những
năm 90

Đầu những
năm 90

Nhiều bang tại Úc
chính thức áp
dụng Hệ thống
An toàn

Tầm nhìn An toàn
Bền vững được xây
dựng tại Hà Lan

1990

Khu vực 30 được
đưa vào luật tại
Vương quốc Anh
và một số nước
châu Âu khác

1997

Tầm nhìn không
tử vong được đưa
vào luật của
Thụy Điển

Đầu những
năm 2000

2014

Chiến lược Hướng tới
Không Tử vong được
áp dụng ở một số
bang của Mỹ

2002

Thành phố New York
khởi xướng các hành
động cải thiện an toàn
đường bộ thông qua
thiết kế đường bộ và
quản lý tốc độ

2015

Châu Âu sửa đổi
luật Khu vực tốc
độ thấp đưa thêm
quyền hạn chứ
không chỉ dừng ở
đường phố

2017

Thành phố
Mexico thông
qua Luật
giao thông

2011

Khu vực tốc độ
thấp trở nên phổ
biến ở các thành
phố của Brazil.

Các mốc chính

Bogota chính
thức áp dụng
Tầm nhìn không
tử vong

2016

Các điều khoản
an toàn đường
bộ đối với
đường cao tốc
2014 đã được đưa vào 2017
Thành phố áp dụng tại các Thành phố
bang của Mỹ Mexico tham
New York
thông qua 11
gia phong
trào Tầm
đạo luật triển
khai Tầm nhìn
nhìn không
không tử vong
tử vong

Các sự kiện chính
Ghi chú: STA = Swedish Transport Administration; EU = European Union.
Nguồn: Được tổng hợp bởi các tác giả sử dụng thông tin từ SWOV Viện nghiên cứu an toàn đường bộ 2009; ITDP 2015; Sáng kiến Tầm nhìn không tử vong 2017; Welle và cộng sự. 2018.
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THƯC TRẠNG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
Mặc dù đã có những bước phát triển như vậy,
nhưng va chạm giao thông vẫn là nguyên nhân
hàng đầu gây tử vong và thương tật nghiêm
trọng, đặc biệt ở những người trong độ tuổi
15-29 (Hình 3.5). Ngoài ra, WHO ước tính
rằng thương tích do giao thông đường bộ sẽ là
nguyên nhân lớn thứ tư làm giảm số năm tuổi
đời sống khỏe mạnh của người dân ở các nước
đang phát triển và các nước mới nổi vào năm
2030. WHO ước tính, từ năm 2015 đến 2030,
số tử vong do tai nạn giao thông đường bộ sẽ
là nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ em từ 5 đến
14 tuổi bị mất đi những năm tháng sống khỏe
mạnh với tỷ lệ khoảng 1/4 số trường hợp tử
vong, nếu không thực hiện các biện pháp ngăn
chặn kịp thời (Mathers và Loncar 2006). Ở đa
số các quốc gia, thiết kế đường phố vẫn tiếp tục
ưu tiên tốc độ và số lượng xe cơ giới hơn tính
mạng và an toàn của con người (NACTO 2016).
Khu vực tốc độ thấp là một công cụ để đảo
ngược xu hướng này.

Hình 3.5 | Nguyên nhân tử vong của những người trong độ tuổi 5-14 trên khắp thế giới

Tai nạn đường phố

62,412

Ung thư

62,033

HIV/AIDS

44,769

Tiêu chảy

44,523

Nhiễm trung hô hấp dưới

43,942
20,385

Các bệnh tiêu hóa

15,630

Bệnh tim mạch

13,699

Lao
Giết người

10,831

Thiếu hụt dinh dưỡng

8,535

Bệnh gan

8,407

Tự tử

8,120

Bệnh thận

8,047

Suy dinh dưỡng do thiếu protein

7,286

Bệnh đường hô hấp

6,818

Viêm gan

6,157

Hỏa hoạn

5,909

Tiểu đường

1,906

Thiên tai

1,235

Nguồn: IHME, Gánh nặng bệnh tật toàn cầu, 2017
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49,705

Đuối nước

Tử vong liên quan tới nhiệt (tiếp xúc với nóng hoặc lạnh)
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54,342

Sốt rét

927
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NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC KHI LẬP KẾ
HOẠCH CHO KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Chương này thảo luận về các giai đoạn cơ bản trong quy hoạch khu vực tốc độ
thấp, bao gồm xác định các mục đích và mục tiêu; xác định các luật, chính sách
và hướng dẫn chính; lựa chọn các khu vực; lập bản đồ các bên liên quan; tạo
một kế hoạch đánh giá; thu thập dữ liệu cơ sở; xác định các thông số chính; và
phát triển các khuyến nghị cho việc thiết kế và thực hiện.
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Phần này trình bày các bước chính trong quy
hoạch khu vực tốc độ thấp, bao gồm xác định
mục đích và mục tiêu, xác định luật, chính sách
và hướng dẫn chính, lựa chọn địa điểm, lập bản
đồ các bên liên quan, lập kế hoạch đánh giá, thu
thập số liệu cơ sở, xác định các thông số chính
và phát triển các đề xuất cho thiết kế và thực
hiện (Hộp 4.1.)
Thông tin đề cập trong phần này dựa trên kinh
nghiệm trực tiếp của các tác giả trong việc hỗ
trợ các thành phố thúc đẩy, thiết kế và triển
khai các khu vực tốc độ thấp dựa vào tài liệu
và nghiên cứu chứng minh lợi ích của các yếu
tố được mô tả và bổ sung bằng các nghiên cứu
điển hình.
Hộp 4.1 liệt kê các bước chính cần thiết để lập
kế hoạch Khu vực tốc độ thấp được giải thích
trong chương này.

Hộp 4.1 | Danh sách các công việc cần thiết cho lập kế hoạch
▪▪ Thiết lập khung tổng thể cho khu vực:
▫▫ Xác định mục đích, mục tiêu và các chỉ số hoạt động
▫▫ Xác định các luật, chính sách chính và các cơ quan
chính phủ
▫▫ Xác định (các) nguồn tài trợ chính
▪▪ Thu thập thông tin về bối cảnh địa phương:
▫▫ Xác định và mời với các bên liên quan cùng tham gia
▫▫ Phân tích dữ liệu có sẵn
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▫▫ Chọn địa điểm hoặc nhiều địa điểm
▫▫ Thu thập số liệu cơ sở
▪▪ Đặt các thông số chính cho thiết kế và vận hành khu vực
▫▫ Xác định qui mô của khu vực
▫▫ Xác định ranh giới của khu vực
▫▫ Đặt tốc độ mục tiêu
▫▫ Ước tính tác động của khu vực
▫▫ Đánh giá tính khả thi của khu vực

▪▪ Xây dựng các khuyến nghị thực hiện
▫▫ Xây dựng kế hoạch đánh giá
▫▫ Xem xét mạng lưới đường phố rộng lớn hơn
▫▫ Đánh giá nhu cầu thực thi tốc độ
Note: Quá trình lập kế hoạch có thể lặp đi lặp lại thay vì tuyến tính.
Ví dụ, sự tham gia của các bên liên quan có thể xác định lại các mục
đích và mục tiêu.
Nguồn: Các tác giả.

Hộp 4.2 | Ví dụ về mục đích và mục tiêu
▪▪ Mục đích: Nâng cao tính an toàn
▫▫ Mục tiêu: Phương tiện cơ giới vận hành tốc độ từ 30
km/h trở xuống
▫▫ Mục tiêu: Không có vụ tai nạn tử vong và chấn thương
nặng (TVTN)
▪▪ Mục đich: Cải thiện tính bền vững của môi trường
▫▫ Mục tiêu: Tăng cường sử dụng phương thức đi bộ, đi xe
đạp và giao thông công cộng

THIẾT LẬP KHUNG TỔNG THỂ
CHO KHU VỰC
XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Điều quan trọng là phải sớm xác định các mục
đích và mục tiêu của quá trình phát triển khu vực
tốc độ thấp trong giai đoạn lập kế hoạch. Mục
đích xác định kỳ vọng rộng hơn của dự án, trong
khi các mục tiêu xác định các kết quả có thể đo
lường được liên quan đến mục đích và cần thiết để
đạt được mục đích (Hộp 4.2). Các mục đích, mục
tiêu sẽ cùng đưa ra lộ trình cho việc lập kế hoạch,
thiết kế, xây dựng và sau xây dựng của dự án.
Khi quyết định các mục đích và mục tiêu, hãy
xem xét điều gì đã thúc đẩy triển khai Khu vực
tốc độ thấp. Ý nghĩa vấn đề cần giải quyết là gì?
Ai có liên quan đến kết quả và các bên liên quan
có mục tiêu khác nhau không?
Mời các bên chính tham gia trong quá trình
thiết lập mục tiêu là một cách khác để xây dựng

▫▫ Mục tiêu: Tăng cường cơ sở hạ tầng xanh, chẳng hạn
như mương lọc sinh học*, vỉa hè có thể ngấm nước và
cây xanh
▪▪ Mục đích: Cải thiện công bằng
▫▫ Mục tiêu: Các bên liên quan thuộc nhóm dân cư thiểu
số và thu nhập thấp tham gia vào tất cả các giai đoạn
phát triển khu vực tốc độ thấp

sự hỗ trợ, cũng như xác định và giải quyết bất
kỳ phản đối hoặc xung đột nào có thể xuất hiện.
Ngoài ra, hãy xem xét các mục đích và mục tiêu
đã được thiết lập trong thành phố hoặc cộng
đồng của bạn, những mục tiêu này cũng có thể
hỗ trợ phát triển khu vực tốc độ thấp. Liên kết
các mục tiêu khu vực tốc độ thấp với các mục
tiêu cộng đồng rộng lớn hơn có thể giúp xây
dựng sự hỗ trợ cho dự án.

XÁC ĐỊNH CÁC LUẬT, QUY HOẠCH, CHÍNH SÁCH
VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHÍNH
Khi bắt đầu quá trình lập kế hoạch, điều quan
trọng là phải biết các bộ luật, qui hoạch, chính
sách và hướng dẫn thiết kế hiện có liên quan
đến các khu vực tốc độ thấp như thế nào.

▪▪

Luật pháp quốc gia và địa phương
thường thiết lập các thông số pháp lý có liên
quan. Ví dụ, nó có thể quy định giới hạn tốc
độ tối thiểu hoặc thiết lập các yêu cầu cụ
thể cho khu vực tốc độ thấp (Hộp 4.3).

▪▪ Mục đích: Cải thiện phát triển kinh tế
▫▫ Mục tiêu: Tăng doanh thu kinh doanh
Ghi chú: Quá trình lập kế hoạch có thể lặp đi lặp lại thay vì thực hiện
lần lượt. Ví dụ: sự tham gia của các bên liên quan có thể được thực
hiện lại nhiều lần để xác định các mục đích và mục tiêu.
Nguồn: Các tác giả.

Hộp 4.3 | Đạt Giới hạn Tốc độ An toàn
xung quanh các trường học ở Dar Es
Salaam, Tanzania
Tốc độ hợp pháp ở Dar-es-Salam, Tanzania tại hầu
hết các đường đô thị là 50 km/h. Luật quốc gia
không quy định rõ sự cần thiết phải có tốc độ chậm
hơn trong các khu vực ưu tiên cao như khu vực
trường học. Vì luật không hạn chế tốc độ chậm hơn,
nên nó cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho việc
thực hiện chúng. Để nhóm Đánh giá và Cải thiện An
toàn Đường bộ Khu vực Trường học (SARSAI) có thể
thực hiện khu vực có tốc độ 30 km/h xung quanh
trường học, họ phải gặp chính quyền địa phương,
trình bày trường hợp của trường và thuyết phục
chính quyền về sự cần thiết phải thực hiện tốc độ
chậm hơn do nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông
liên quan đến học sinh.
Nguồn: Kalolo 2018b.
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▪▪

▪▪

Các qui hoạch và chính sách có thể hỗ
trợ cho các khu vực tốc độ thấp, ngay cả khi
các khu vực tốc độ thấp không được đề cập
rõ ràng. Ví dụ: nếu chính quyền địa phương
hoặc trung ương đã thông qua các mục tiêu
liên quan đến an toàn giao thông trong
Tầm nhìn không tử vong hoặc qui hoạch
an toàn đường bộ, một chiến lược hiệu quả
có thể chỉ ra các khu vực tốc độ thấp phù
hợp với chúng như thế nào. Ngoài an toàn
đường bộ, các khu vực tốc độ thấp cũng có
thể phù hợp với các mục tiêu khác của địa
phương như kế hoạch cải thiện môi trường
và/hoặc nỗ lực thúc đẩy du lịch hoặc các
hoạt động kinh tế khác.
Hướng dẫn quốc gia và địa phương về
thiết kế đường bộ cũng có thể ảnh hưởng đến
cách thiết kế khu vực tốc độ thấp. Các hướng
dẫn này có thể thiết lập các tiêu chuẩn cho
những yếu tố như chiều rộng làn đường đi
lại, biển báo, tín hiệu, vạch kẻ trên vỉa hè,
các biện pháp làm dịu giao thông và các yêu
cầu về khả năng tiếp cận. Lưu ý rằng một số
hướng dẫn thiết kế có thể không hỗ trợ thiết
kế khu vực tốc độ thấp. Trong những trường
hợp như vậy, có thể cần phải thay đổi hướng
dẫn hoặc tìm kiếm ngoại lệ. Điều quan trọng
là phải biết các nguyên tắc hiện có cho phép
thiết kế linh hoạt đang nằm ở đâu.

XÁC ĐỊNH NGUỒN TÀI TRỢ CHÍNH
Đảm bảo nguồn tài trợ, cả công, tư hoặc kết
hợp, là chìa khóa cho việc thiết lập và duy trì
khu vực tốc độ thấp. Nguồn tài trợ sẽ khác nhau
tùy thuộc vào thiết lập thể chế của các tổ chức
nhà nước và tư nhân địa phương, cũng như quy
mô và chi phí của dự án. Trong một số trường
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hợp, chẳng hạn như thành phố New York có
một quy trình đăng ký rõ ràng để tiếp nhận
nguồn lực của thành phố nhằm triển khai khu
vực tốc độ thấp, hoặc toàn bộ quy trình này do
một cơ quan của thành phố có ngân sách cho
các hoạt động đó điều hành. Ở các thành phố
khác, nơi khái niệm này có thể ít được biết tới
hơn hoặc nó đang được thúc đẩy bởi các tổ chức
bên ngoài chính phủ, việc xác định các cơ hội
tài trợ sẽ là một quá trình phức tạp hơn. Khi
bắt đầu, điều quan trọng là phải xác định cơ
quan nào có quyền kiểm soát ngân sách an toàn
đường bộ hoặc ngân sách cải thiện vốn, vì họ
là ứng cử viên có nhiều khả năng nhất. Cũng
có thể hữu ích khi khám phá các lựa chọn bên
cạnh và tìm kiếm các nguồn tài trợ linh hoạt. Ví
dụ, các dự án chi phí thấp có thể đủ điều kiện
được cấp vốn từ ngân sách bảo trì, trong khi các
dự án tạm thời hoặc trung hạn có thể đủ điều
kiện nhận tài trợ theo sự kiện hoặc tài trợ theo
định hướng xã hội. Cũng có thể tìm hiểu nguồn
tài trợ tư nhân hoặc từ cộng đồng như hiệp hội
doanh nghiệp hoặc các khu cải tiến thương mại.

Đặc biệt cần phải mời đại diện các cơ quan
chính phủ tham gia. Khi xem xét những cơ quan
nào cần tham gia, hãy cân nhắc:

THU THẬP THÔNG TIN VỀ BỐI CẢNH
ĐỊA PHƯƠNG

▪▪

XÁC ĐỊNH VÀ MỜI CÁC BÊN THAM GIA
Các bên liên quan và thu hút sự tham gia của các
bên liên quan sẽ khác nhau đáng kể tùy theo bối
cảnh và văn hóa. Tuy nhiên, sự tham gia của các
bên liên quan và sự tham gia của cộng đồng là
một bước rất cần thiết để xác định nơi nên triển
khai khu vực tốc độ thấp, quyết định các định dạng
thay thế, hiểu các tác động tiềm ẩn khác và hỗ trợ
việc triển khai khu vực tốc độ thấp (Hộp 4.4).

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Cơ quan nào có thẩm quyền đối với cơ sở
hạ tầng của khu vực, bao gồm làn đường
dành cho phương tiện giao thông, vỉa hè,
đèn đường, hệ thống thoát nước, cảnh
quan, tiện ích và các yếu tố khác.
Cơ quan nào quan tâm đến thiết kế và chức
năng của khu vực. Ví dụ các cơ quan giao
thông công cộng và các cơ quan giám sát
các nguồn lực về văn hóa và lịch sử.
Cơ quan nào có thẩm quyền và quyền hạn
cấp kinh phí để thiết kế, thực hiện hoặc bảo
trì dự án.
Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm về các yếu
tố chính trong việc lập kế hoạch và thực
hiện, chẳng hạn như truyền thông tới cộng
đồng, xây dựng, bảo trì và đánh giá.
Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm thực thi
luật và quy định trong khu vực, bao gồm cả
giới hạn tốc độ.
Cơ quan nào sẽ vận hành các dịch vụ khẩn
cấp trong khu vực và họ có ảnh hưởng gì
đến quá trình thiết kế đường phố.
Làm thế nào để đảm bảo có được sự tham
gia của các cán bộ cấp cao để có đủ quyền
quyết định.
Làm thế nào để cơ chế khuyến khích sự
tham gia tương ứng của các cơ quan (ví dụ:
nhiệm vụ, ngân sách, mục tiêu hoạt động,
v.v.) phù hợp với dự án.

Hộp 4.4 | Sự tham gia của các tổ chức
địa phương trong quy hoạch khu vực tốc
độ thấp ở Bogota, Colombia
Nhóm dự án triển khai Khu vực tốc độ thấp ở Tunjuelito,
Bogota đã làm việc để đảm bảo có sự tham gia của
tổ chức địa phương gồm nhóm kỹ sư an toàn đường
bộ, nhóm quản lý xã hội, nhóm biển báo và đường bộ,
chính quyền địa phương, giám đốc bệnh viện, hiệu
trưởng trường học, chủ cửa hàng địa phương, và cư
dân. Lý do chính mà khu vực lân cận được nhóm dự
án chú ý lựa chọn là vì nó được xác định là một vị trí có
nguy cơ cao dựa trên số liệu tai nạn giao thông đường
bộ của thành phố. Trong các cuộc họp của các bên liên
quan, các thành viên cộng đồng cũng nhận thức rõ
và quan tâm đến các nguy cơ mất an toàn giao thông
trong khu vực. Ví dụ: cộng đồng đã đặt tên cho một
trong những địa điểm hay gặp tai nạn trên đường là
“Ngã tư tử thần”. Sự tham gia của cộng đồng cũng như
nhiều sở ban ngành thành phố đã tạo ra sự ủng hộ của
cộng đồng đối với việc phát triển dự án cả trong giai
đoạn thử nghiệm tạm thời với cọc chóp nón giao thông
và vạch kẻ vẽ tạm thời, và giai đoạn triển khai tiếp theo
với các vật liệu nhựa bền hơn.
Nguồn: Lleras (WRI), Phỏng vấn cá nhân, ngày 21/2/2018.

▪▪

Làm thế nào để thu hút sự tham gia của
lãnh đạo chính trị cấp cao để đảm bảo
các đơn vị tham gia hiểu rằng sẽ có trách
nhiệm giải trình cao hơn.
Một số cơ quan công quyền được coi là điểm
khởi đầu gồm:

▪▪

Cơ quan quản lý giao thông công cộng và
tập thể điều hành vận tải công cộng hoặc
vận tải hành khách cho người khuyết tật

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Đại diện chính quyền địa phương (đặc biệt
là từ các cơ quan liên quan đến quy hoạch,
thiết kế hoặc bảo trì các phương tiện giao
thông vận tải)
Cơ quan quản lý bãi đậu xe và/hoặc giám
sát bãi đậu xe không chính thức
Các tổ chức tham gia thúc đẩy sức khỏe cộng
đồng và phòng chống tai nạn thương tích
Đại diện tổ chức (nếu khu vực nằm gần
trường học, bệnh viện hoặc các tổ chức khác)

Các bên liên quan khác có thể bao gồm:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Người dân và cộng đồng, đảm bảo có sự
tham gia đại diện của các nhóm có thu
nhập thấp và thiểu số, những người thuộc
các nhóm tuổi khác nhau (ví dụ: người cao
tuổi, người chăm sóc trẻ em và chính bản
thân trẻ em)
Khu vực lân cận và nhóm kinh doanh
Các nhóm vận động chính sách đại diện cho
người đi bộ, đi xe đạp, xe máy và lái ô tô
Người khuyết tật và các nhóm vận động
chính sách đại diện cho họ
Chủ bất động sản và doanh nghiệp ở vùng lân
cận, bao gồm cả những người bán hàng rong
Đại diện truyền thông như nhà báo và những
người có ảnh hưởng khác tại địa phương.

Khi các bên liên quan chính đã được xác định,
hãy suy nghĩ về thời điểm đưa các bên cụ thể
tham gia vào quá trình và mức độ tham gia phù
hợp. Ví dụ, một số cơ quan chính phủ có thể
cần phải tham gia liên tục ngay từ đầu trong khi

các bên liên quan khác có thể chỉ cần tham vấn
hoặc thông báo đơn giản ở các thời điểm chính
(Hộp 4.5). Ngoài ra, có thể cần có các chiến lược
riêng biệt để quản lý sự tham gia của các nhóm
với nhiệm vụ cụ thể và với các đại diện rõ ràng,
cũng như tạo cơ hội cho bất kỳ thành viên nào
trong xã hội tham gia vào giai đoạn có sự tham
gia rộng rãi hơn của cộng đồng.

Hộp 4.5 | Học hỏi từ những sai lầm và
xây dựng lòng tin với các bên liên quan
ở Thành phố Mexico
Trong quá trình lập kế hoạch cho dự án Khu vực tốc
độ thấp trên đường 16 de Septiembre ở Trung tâm Lịch
sử Thành phố Mexico, nhóm dự án đã tổ chức một số
cuộc họp với các bên liên quan. Các cuộc họp nhằm
mục đích thông báo cho các bên liên quan về tiến độ
mới nhất và lắng nghe phản hồi, ý kiến đóng góp và
mối quan tâm của các bên. Tuy nhiên, những cuộc họp
này đã không có sự tham gia của một nhóm chính của
vùng 16 de Septiembre, đó là những người bán hàng
rong. Những người bán hàng phản đối việc họ không
được tham gia vào quá trình này, đặc biệt là do dự án
đã ảnh hưởng trực tiếp đến họ và sinh kế của họ.
Kết quả là, sau khi chọn địa điểm can thiệp, nhóm
đã mời các trưởng nhóm được bầu của những người
bán hàng rong tham gia cuộc trò chuyện. Sau khi dự
án 16 de Septiembre bắt đầu, các thành viên trong
nhóm dự án đã cung cấp số điện thoại của họ cho
công chúng và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Khả năng tiếp cận này đã tạo ra sự tin tưởng giữa
các bên trong suốt dự án.
Nguồn: Martinez và cộng sự., Phỏng vấn cá nhân, 2 tháng
3, 2018.
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Mẹo để lôi cuốn sự tham gia của các bên
liên quan
Sau đây là một số mẹo để thu hút các bên liên
quan như một phần của quá trình xây dựng khu
vực tốc độ thấp:
Dành đủ thời gian và nguồn lực để thu
hút sự tham gia của các bên liên quan
Sự tham gia của các bên liên quan là một khía
cạnh quan trọng trong hầu hết các dự án giao
thông quan trọng. Điều này đặc biệt đúng trong
trường hợp các dự án khu vực tốc độ thấp có thể
gây tranh cãi do lo ngại về việc chuyển hướng
giao thông sang các đường lân cận, gia tăng
tai nạn trên các đường lân cận, chậm trễ giao
thông, tiếng ồn, tác động kinh tế, thay đổi bãi
đậu xe, ảnh hưởng đến tiêu thụ nhiên liệu và khí
thải và các vấn đề khác. Do đó, điều quan trọng
là dành đủ thời gian và nguồn lực cho quá trình
thu hút sự tham gia của các bên liên quan. Cần
có thời gian để thu thập ý kiến đóng góp thường
xuyên từ toàn thể các bên liên quan, giải thích lý
do hợp lý cho khu vực tốc độ thấp, phản hồi đầy
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đủ các mối quan tâm và xây dựng lòng tin và sự
hỗ trợ. Cần phải có nguồn lực để chi trả các chi
phí bổ sung khi phải thực hiện một quy trình
dài hơn và để phát triển nhiều đề xuất thiết kế
để đáp ứng các bên liên quan.
Mặc dù chúng ta mong muốn mời toàn bộ các
bên liên quan cùng tham gia sâu khi thực hiện
dự án, nhưng có thể sẽ không khả thi. Để cân
bằng giữa thời gian và nhu cầu thông tin khác
nhau của nhiều nhóm liên quan, có thể sẽ hữu
ích nếu chúng ta không chỉ xây dựng danh sách
các bên liên quan mà còn đánh giá về mức độ
ảnh hưởng của họ đối với dự án và mức độ tác
động của dự án đối với họ. Một số nhóm có ảnh
hưởng cao, trong khi những nhóm khác có thể
có ảnh hưởng rất thấp. Một số nhóm có thể chịu
tác động lớn trước bất kỳ thay đổi nào trong khu
vực dự án, trong khi các nhóm khác sẽ ít bị ảnh
hưởng hơn. Một chiến lược chung là tập trung
nỗ lực thu hút sự tham gia của các nhóm có
ảnh hưởng lớn và/hoặc bị tác động nhiều (dành
nhiều thời gian và nguồn lực hơn), và chỉ giám
sát / thông báo cho các nhóm ít ảnh hưởng và/

hoặc ít bị tác động (hoặc đưa họ vào các hoạt
động dành cho nhóm mục tiêu).
Cũng cần phải đầu tư nguồn lực cho các kỹ thuật
sáng tạo thu hút sự tham gia. Ví dụ, dự án thí
điểm tạm thời (xem Phụ lục: Nghiên cứu điển
hình về Bogota, Thành phố Mexico và Sao Paulo)
là một cách tuyệt vời để mô phỏng các tác động
tiềm tàng của đề xuất khu vực tốc độ thấp, thu
thập thông tin đầu vào, nâng cao nhận thức và
xây dựng hỗ trợ. Ngoài ra, hình ảnh động hoặc
đồ họa thực tế là một cách hữu dụng giúp các
bên liên quan trực quan hóa các đề xuất thiết kế
và có thể giúp xây dựng sự ủng hộ và nâng cao
hứng thú. Tuy nhiên, cả hai chiến lược này đều
cần thêm thời gian và kinh phí để phát triển.
Chuẩn bị sẵn sàng để trả lời các vấn đề
quan ngại của các bên liên quan
Các bên liên quan có thể có một số lo ngại về
khu vực tốc độ thấp. Mặc dù đem lại lợi ích, các
khu vực tốc độ thấp có thể gây tranh cãi do lo
ngại về việc chuyển hướng giao thông sang các

đường lân cận, trì hoãn giao thông, tác động
kinh tế (Hộp 4.6) và các vấn đề khác. Hãy xem
xét những mối quan tâm này một cách cẩn thận
và chuẩn bị để trả lời từng mối quan tâm đó
bằng các số liệu thực tế.
Mối quan tâm về thời gian đi lại: Có thể làm
giảm bớt mối quan tâm này bằng cách đưa ra
kinh nghiệm của các cộng đồng tương tự khác.
Ví dụ, một nghiên cứu của thành phố Grenoble
của Pháp cho thấy việc giảm tốc độ giới hạn từ
50 km/h xuống 30 km/h dẫn đến thời gian di
chuyển giữa hai giao lộ cách 1 km tăng lên tương
đối không đáng kể khoảng 18 giây (Grenoble.fr
2015). Tương tự, thành phố Bogota, Colombia đã
tiến hành một nghiên cứu để xác định tác động
tiềm ẩn của việc giảm tốc và thực thi giới hạn tốc
độ từ 60 km/h xuống 50 km/h trên hai trong
năm tuyến đường huyết mạch nguy hiểm nhất.
Nghiên cứu phát hiện ra rằng trong giờ cao điểm,
thời gian di chuyển khi hai đường bị tắc nghẽn
nhiều sẽ chỉ tăng 14 giây theo hướng tắc nghẽn
nhất và chỉ tăng 1 giây theo hướng khác. Thời

gian di chuyển sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay
đổi giới hạn tốc độ, trong khi sự chậm trễ trong
thời gian thấp điểm sẽ giảm xuống 10%. Trong
trường hợp đường chính ít tắc nghẽn hơn, thời
gian di chuyển tăng khoảng 8% vào giờ cao điểm
nhưng giảm 9% vào giờ thấp điểm (Programa de
Gestión de Velocidad. Documento Base, 2019).
Lo ngại về tiêu thụ nhiên liệu và phát
thải ô nhiễm không khí: Một lập luận khác
thường được đưa ra để phản đối khu vực tốc độ
thấp là các phương tiện sẽ tiêu thụ nhiên liệu
kém hiệu quả hơn ở tốc độ thấp hơn và cũng
có thể tạo ra nhiều khí thải hơn, làm giảm chất
lượng không khí. Điều này thường xuất phát
từ sự hiểu biết cho rằng theo truyền thống, các
phương tiện cơ giới được thiết kế để tối đa hóa
mức tiêu thụ nhiên liệu khi vận hành ở tốc độ
khoảng 50 km/h (30 dặm/h). Tuy nhiên, các
khu vực đô thị có giới hạn tốc độ ở mức này
thường tạo ra các mô hình tăng tốc và giảm tốc
nhanh chóng tại các giao lộ, ngã rẽ và ùn tắc.
Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kiểu di chuyển

này gây tiêu hao nhiên liệu và khí thải tồi hơn
so với di chuyển ở tốc độ vận hành thấp hơn
nhưng ổn định hơn, điều này làm giảm việc
phải tăng tốc và giảm tốc giữa các điểm dừng.
Nghiên cứu cho thấy rằng “Giảm tốc độ, giới
hạn tốc độ thấp hơn và điều chỉnh phong cách
lái xe đã giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên
liệu và các kết quả môi trường khác ngoài việc
cải thiện độ an toàn” (Haworth và Symmons
2001). Đây là một lý do khác tại sao việc lựa
chọn khoảng cách và kết hợp bố trí các thiết bị
vật lý làm dịu giao thông (mục 5.2.) là rất quan
trọng, bởi vì các thiết kế yêu cầu người lái xe
duy trì tốc độ thấp bền bỉ thay vì tăng tốc và
giảm tốc nhanh chóng, không chỉ tốt hơn cho sự
an toàn, mà còn hiệu quả hơn đối với tiêu thụ
nhiên liệu và khí thải (Ahn và Rakha 2009).
Thực hiện cách tiếp cận đa hướng
Các bên liên quan chính có thể có những hạn
chế về khả năng đóng góp của họ vào các quá
trình tham gia của cộng đồng, đó là lý do tại sao
phương pháp tiếp cận đa hướng đối với sự tham
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gia của các bên liên quan thường là tốt nhất. Ví
dụ, một hạn chế chung của các bên liên quan là
thiếu thời gian hoặc lịch trình hạn chế. Để giải
quyết hạn chế này, hãy cân nhắc tổ chức các cuộc
họp vào các ngày và thời gian khác nhau hoặc thu
thập phản hồi từ các bên liên quan thông qua các
phương tiện khác, chẳng hạn như họp nhóm cộng
đồng địa phương, khảo sát tại chỗ, khảo sát trực
tuyến, nhóm tập trung và phỏng vấn cá nhân.
Các kỹ thuật tương tác phải được điều chỉnh cho
phù hợp với đối tượng cụ thể mà dự án muốn
tiếp cận. Ví dụ, tài liệu nên được cung cấp bằng
nhiều ngôn ngữ ở các khu dân cư đa sắc tộc và
việc chăm sóc trẻ em nên được cung cấp tại các
cuộc họp nếu gia đình hoặc cha mẹ là đối tượng
chính. Trong giao tiếp với các bên liên quan,
điều quan trọng là sử dụng ngôn ngữ đơn giản
mà mọi người có thể hiểu được. Không nên sử
dụng các từ ngữ kỹ thuật.

XEM XÉT MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ RỘNG HƠN
Mọi người ta thường lo ngại rằng khu vực tốc độ
thấp sẽ tạo ra “nút cổ chai” dẫn đến việc chuyển
hướng giao thông sang các đường lân cận khác.
Vì lý do này, điều quan trọng là phải xem xét
mạng lưới tiếp cận tới các khu vực tốc độ thấp
để đảm bảo rằng các phương tiện cơ giới không
chạy quá tốc độ qua các khu vực khác của cộng
đồng. Tốt nhất, tiếp cận mạng lưới cần xem xét
việc phân loại hoặc chức năng của các đường phố
được chọn cho khu vực tốc độ thấp, cũng như các
đường phố lân cận. Khu vực tốc độ thấp thích
hợp nhất cho các đường phố có chức năng tiếp
cận, tức là nơi mọi người đang đi vào các khu
dân cư, khu thương mại hoặc các khu vực chức
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năng khác, với các đường phố lớn hơn gần đó
thực hiện chức năng đại lộ và có giới hạn tốc độ
và năng lực giao thông cao hơn một chút.

khả năng làm tăng lưu lượng xe cơ giới trên các
đường phố lân cận khác, do đó tạo ra các vấn đề
ở các khu vực khác của cộng đồng.

Đôi khi có một giả định rằng giao thông sẽ
chuyển hướng sang các đường phố khác trong
khi thực tế điều này không xảy ra. Có một số lý
do cho điều này. Ví dụ: đường phố có thể hoạt
động hiệu quả hơn ở tốc độ thấp hơn, nếu các
giao lộ được thiết kế để giảm thời gian chờ đợi.
Ngoài ra, tốc độ phương tiện cơ giới thấp hơn
có thể làm giảm số lượng phương tiện cơ giới, vì
mọi người thấy các phương tiện khác hấp dẫn
hơn, đặc biệt nếu chúng được kết hợp với những
cải thiện đối với người đi bộ, xe đạp hoặc phương
tiện công cộng; hoặc cuối cùng, nếu các tuyến
đường thay thế khác không thuận tiện, thì ít có
khả năng mọi người lựa chọn chuyển hướng đi
hơn (Ewing 2001; Ủy ban Châu Âu 2004).

Việc chuyển hướng chủ động có thể thích hợp
nếu khu vực tốc độ thấp kết hợp với đường đi
chung, nơi người đi bộ và phương tiện đi lại trong
cùng một không gian vì người đi bộ thường tránh
đi chung đường nếu lưu lượng xe cơ giới quá cao.
Tương tự, việc chuyển hướng chủ động có thể
phù hợp nếu khu vực tốc độ thấp kết hợp với đại
lộ dành cho xe đạp (đường ưu tiên dành cho xe
đạp), nơi người đi xe đạp dự kiến sẽ sử dụng làn
đường dành cho xe cơ giới và việc duy trì sự thoải
mái cho người đi xe đạp là ưu tiên hàng đầu. Ví
dụ, nếu các đường phố thay thế mà giao thông
sẽ được chuyển hướng phù hợp hơn cho giao
thông trên đường cao tốc, nhờ có bảo vệ lề đường
tốt hơn hoặc ít người đi bộ hơn và những người
tham gia giao thông dễ bị tổn thương khác, thì
việc chuyển hướng có thể có lợi. Các ví dụ khác về
các trường hợp phân luồng giao thông có thể phù
hợp bao gồm các đường phố nơi trẻ em sử dụng
đường phố làm không gian vui chơi cũng như các
đường phố tiếp giáp với các trung tâm cho người
cao tuổi và trường học.

Điều quan trọng là phải xem xét khả năng phân
luồng giao thông trong quá trình quy hoạch các
khu tốc độ thấp và theo dõi các mô hình giao
thông trước và sau khi thực hiện các khu tốc độ
thấp. Nếu vấn đề phân luồng giao thông là đáng
lo ngại, cần thực hiện các biện pháp để đảm bảo
các đường dân cư lân cận không bị ảnh hưởng
bất lợi. Các giải pháp có thể bao gồm việc mở
rộng ranh giới của khu vực tốc độ thấp để kết
hợp các đường phố liền kề và cấm rẽ tại các lối
vào dọc theo các tuyến đường mà mọi người có
khả năng thay đổi lộ trình thay thế.
Một số trường hợp có thể yêu cầu các biện pháp
tích cực để chuyển hướng giao thông ra khỏi
khu vực tốc độ thấp. Tuy nhiên, chiến lược này
nên được sử dụng một cách thận trọng vì nó có

Việc phân luồng giao thông có thể được thực
hiện bằng cách thực hiện các biện pháp ngăn
chặn hoặc không khuyến khích phương tiện cơ
giới lưu thông vào khu vực tốc độ thấp và / hoặc
khuyến khích hoặc buộc các phương tiện cơ giới
rẽ ra khỏi khu vực tốc độ thấp khi xe cộ đã ở
trong đó. Ví dụ bao gồm việc cấm rẽ và các biện
pháp vật lý như đảo phân luồng giao thông, đóng
một phần đường và các dải phân cách cứng giữa
đường để hạn chế việc chuyển hướng rẽ.

Hộp 4.6 | Lợi ích kinh tế giúp xây dựng
đường phố tốc độ thấp ở Thành phố Mexico
Một trong những hoạt động can thiệp đầu tiên vào
Trung tâm Lịch sử ở Thành phố Mexico nhằm biến Phố
Madero thành phố đi bộ đã mang lại những lợi ích đáng
kể cho các doanh nghiệp xung quanh. Lưu lượng người
đi bộ tăng từ 250.000 lên 400.000 mỗi ngày, tỷ lệ mua
sắm tăng 65% và doanh số bán hàng tăng 150% (WRI
Mexico 2018). Những kết quả này đã giúp ích rất nhiều
trong việc thúc đẩy thực hiện dự án can thiệp khu vực
tốc độ thấp vùng lân cận trên Đường 16 de Septiembre
đối với các doanh nghiệp địa phương.
Nguồn: Martinez và cộng sự., Phỏng vấn cá nhân, 2 tháng 3, 2018

CHỌN MỘT HOẶC NHIỀU ĐỊA ĐIỂM
Các vị trí lựa chọn để thực hiện khu vực tốc độ
thấp có thể được xác định và ưu tiên theo nhiều
cách khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh cộng
đồng, mục đích và mục tiêu, và các yếu tố khác,
nhưng chúng thường phải tính đến ba yếu tố nhu cầu, tính phù hợp và tính khả thi.
Các thành phần này thường được giải quyết
theo trình tự, tức là nhu cầu đầu tiên, sau đó
là tính phù hợp, sau đó là tính khả thi, nhưng
cũng có thể đi theo một thứ tự khác và có
thể phù hợp trong một số trường hợp. Ví dụ:
chương trình Vùng lân cận có tốc độ chậm của
Thành phố New York dựa vào quy trình đăng
ký để xác định một nhóm địa điểm ban đầu
(Hagen, JX 2018). Tại Dar es Salaam Tanzania,
tổ chức an toàn giao thông phi chính phủ
Amend đã triển khai nhắm mục tiêu cụ thể đến

các khu vực tốc độ thấp gần trường học. Trọng
tâm trường học của Amend một phần dựa trên
tính phù hợp (số lượng trẻ em đi bộ cao) và
một phần dựa trên tính khả thi (tiềm năng lớn
hơn khi có sự hỗ trợ của cộng đồng và hỗ trợ
chính trị do có sự tham gia của trẻ em). Simon
Kalolo, AMEND (Phỏng vấn cá nhân được thực
hiện vào ngày 4 tháng 4, 2018).

Nhu cầu
Việc xác định liệu một khu vực tốc độ thấp có
cần thiết không thường dựa trên đánh giá rủi ro
an toàn. Có ba cách tiếp cận chính để thực hiện
đánh giá này: cách tiếp cận truyền thống, cách
tiếp cận chủ động và cách tiếp cận kết hợp.

▪▪

▪▪

Cách tiếp cận truyền thống thường được gọi
là phân tích “điểm đen” hoặc “điểm nóng”,
bao gồm việc đánh giá dữ liệu tai nạn lịch
sử để xác định các vị trí tập trung các vụ tai
nạn. Điểm yếu của cách tiếp cận này là nó
có thể làm mất trọng tâm hoặc bỏ sót các vị
trí gây ra rủi ro đáng kể do số liệu hạn chế
hoặc không có.
Phương pháp chủ động liên quan đến việc
sử dụng các mô hình toán học để ước tính
nơi có thể tập trung các sự cố tiềm ẩn trong
tương lai. Các mô hình này thường bao gồm
các biến số liên quan đến khả năng xảy ra tai
nạn, chẳng hạn như lưu lượng người đi bộ,
xe đạp và xe cơ giới và/hoặc đặc điểm của
đường phố như số lượng và chiều rộng của
làn xe cơ giới, tốc độ vận hành của phương
tiện cơ giới và giới hạn tốc độ được công bố.

▪▪

Phương pháp kết hợp bao gồm việc tính
đến cả dữ liệu tai nạn lịch sử và các ước
tính chủ động về hiệu suất an toàn trong
tương lai của một địa điểm (FHWA 2018).

Tùy thuộc vào mục đích và mục tiêu, nhu cầu
có thể được đánh giá trên toàn thành phố, trong
một quận, hoặc hành lang cụ thể, hoặc gần các
vùng có mục đích sử dụng đất cụ thể (ví dụ,
trường học).

Tính thích hợp
Xác định sự thích hợp của một khu vực tốc độ
thấp ở một vị trí nhất định phụ thuộc vào một
loạt các cân nhắc, bao gồm loại đường phố và vai
trò của nó trong mạng lưới đường phố tổng thể,
việc sử dụng đất lân cận, sự hiện diện của những
người tham gia giao thông dễ bị tổn thương,
công bằng, các tác động tích cực và tiêu cực tiềm
ẩn, và các nhân tố khác. Ví dụ các vị trí có thể
thích hợp cho khu vực tốc độ thấp bao gồm:

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Các vị trí có lưu lượng người đi bộ và xe đạp
đáng kể (hiện có hoặc tiềm năng)
Các địa điểm có tỷ lệ lớn trẻ em, người cao
tuổi hoặc người khuyết tật (hiện có hoặc
tiềm năng)
Các khu thương mại hoặc hỗn hợp mật
độ cao
Khu lịch sử hoặc khu du lịch
Đường phố trong khu dân cư hoặc vùng
dân cư
Khu vực trường học
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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▪▪
▪▪

Khu bệnh viện
Khu vực xung quanh các đền chùa.

Cần phải phân biệt giữa nhu cầu với với sự
phù hợp vì không phải tất cả các đường phố có
nhu cầu cần can thiệp biện pháp an toàn cũng
sẽ thích hợp để áp dụng khu vực tốc độ thấp.
Đây thường là những loại hình đường chính
có lưu lượng giao thông cao, đôi khi được gọi
theo phân cấp chức năng là đường có chức
năng “phân luồng” chính, trái ngược với chức
năng “phân phối” hoặc “tiếp cận”. Ở nhiều nơi,
đường phố được chính quyền quốc gia, tiểu
bang hoặc chính quyền địa phương phân loại
chính thức và việc phân loại này cần được xem
xét khi xác định mức độ phù hợp của đường phố
hoặc khu vực cụ thể để thực hiện khu vực tốc
độ thấp. Trong trường hợp nhu cầu về an toàn,
chức năng phân luồng và tiếp cận xung đột với
nhau, ví dụ như nếu trường học nằm trên một
đường phố chính, thì nên tìm kiếm nhiều giải
pháp khác, chẳng hạn như kết hợp giữa thiết kế
và điều khiển tín hiệu để phân tách một cách an
toàn các nhóm tham gia giao thông, đặc biệt tập
trung vào việc bảo vệ người đi bộ và người đi xe
đạp, đồng thời đảm bảo có các phương án băng
qua đường an toàn và thuận tiện.
Một trường hợp phổ biến khác trong đó khu vực
tốc độ thấp có thể không phù hợp, nhưng các
tính năng thiết kế vẫn có thể được thêm vào để
giảm tốc độ mục tiêu, là khi chiều dài của vùng
ngắn hơn chiều dài tối thiểu cần thiết cho vùng
tốc độ. Nhiều quốc gia và tiểu bang quy định
độ dài tối thiểu cho các vùng tốc độ, chẳng hạn
như 0,5 dặm, để tránh thay đổi giới hạn tốc độ
36
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quá thường xuyên, điều này sẽ gây khó khăn
cho người lái xe trong việc tuân thủ (Gardiner
và cộng sự 2012).

Tính khả thi
Tính khả thi của các địa điểm lựa chọn để triển
khai khu vực tốc độ thấp là một khía cạnh quan
trọng khác của quá trình lựa chọn và xác định
ưu tiên. Các vấn đề lo ngại ảnh hưởng đến tính
khả thi bao gồm ngân sách hiện có, chi phí,
thẩm quyền pháp lý, hỗ trợ của cộng đồng (Hộp
4.7.), tác động môi trường và tác động đến các
đặc điểm lịch sử và cấu trúc. Mặc dù không thể
đánh giá đầy đủ tính khả thi ở giai đoạn này,
do vẫn chưa xác định được các chi tiết thiết kế
chính, nhưng đánh giá tính khả thi ở cấp cao
vẫn hữu ích để sàng lọc các vị trí không khả thi.
Một khía cạnh khác cần được xem xét khi phát
triển các cấu hình cụ thể của khu vực là sự
tồn tại của các dự án thiết kế đường phố hoặc
quản lý tốc độ khác đang được đề xuất hoặc
phát triển trong khu vực. Nếu một dự án khác
được xác định là tương thích với Khu vực tốc
độ thấp (LSZ), dự án đó có thể ảnh hưởng đến
các phương án thiết kế đưa ra và tiến trình thực
hiện (xem mục 4.4 Xây dựng các khuyến nghị
thực hiện). Nếu các dự án không tương thích
và dự án khác có ưu tiên lớn hơn, thì Khu vực
tốc độ thấp (LSZ) sẽ không khả thi ở vị trí đó và
phải chọn một vị trí mới.

Những thắng lợi sớm
Sự hỗ trợ liên tục và mở rộng của cộng đồng,
các chính trị gia và những người ra quyết định

quan trọng đối với các khu vực tốc độ thấp có
thể được tăng cường bằng cách đưa ra các lựa
chọn khôn ngoan trong các khu vực tốc độ thấp
đầu tiên được triển khai tại một thành phố

Hộp 4.7 | Hỗ trợ của cộng đồng và
tính khả thi
Hỗ trợ của cộng đồng là một khía cạnh quan trọng
cần xem xét khi xác định tính khả thi của Khu vực
tốc độ thấp. Sự ủng hộ của cộng đồng là yếu tố
chính trong việc tạo ra sự ủng hộ chính trị và điều
này rất quan trọng vì sự ủng hộ chính trị là chìa
khóa để mang lại bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào ở
cấp đường phố và có thể sẽ có tác động trực tiếp
đến ngân sách và hỗ trợ thể chế sẵn có cho dự án.
Các địa điểm như khu vực trường học và bệnh viện
thường được cộng đồng và chính trị ủng hộ nhiều
hơn để giảm tốc độ và cải thiện đường phố. Nếu
một thành phố đang bắt đầu triển khai các Khu vực
tốc độ thấp, thì đó có thể là một chiến lược tốt để
nhắm mục tiêu đến các khu vực có sự ủng hộ của
cộng đồng cao hơn. Điều này sau đó mang lại cơ
hội phát triển hỗ trợ cho các khu vực tốc độ thấp ở
những nơi khác, sau khi người dân đã trực tiếp trải
nghiệm những lợi ích đem lại. Chiến lược này có
tác dụng với bất kể ai đang thúc đẩy dự án, cho dù
đó là một nhóm xã hội dân sự hay nhóm nhà nước
đang cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo chính
trị cấp cao và những người ra quyết định chấp nhận
rủi ro thử nghiệm khu vực tốc độ thấp, hoặc các nhà
lãnh đạo chính trị đang cố gắng thu hút công chúng
cùng tham gia.
Nguồn: Các tác giả

hoặc thị trấn. Mặc dù có các chỉ số khác cũng
thích hợp để hướng dẫn việc lựa chọn khu vực
tốc độ thấp, nhưng các vị trí đầu tiên được giải
quyết phải có vấn đề an toàn rõ ràng, được
chứng minh bằng hồ sơ về số ca tử vong hoặc
bị thương nghiêm trọng do giao thông. Các vị
trí đầu tiên được chọn làm khu vực tốc độ thấp
cần có dữ liệu cơ sở rõ ràng để đảm bảo rằng
sự thành công của khu vực có thể được chứng
minh trong các đánh giá.

THU THẬP DỮ LIỆU CƠ SỞ VÀ
KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
Dữ liệu cơ sở là cần thiết để hiểu các điều kiện
hiện có, cung cấp thông tin để thiết kế khu vực
tốc độ thấp và đánh giá hiệu suất của khu vực
tốc độ thấp trong tương lai. Dữ liệu cụ thể được
yêu cầu thu thập phụ thuộc vào các mục đích
và mục tiêu thiết lập cho khu vực, đo lường các
biện pháp thực hiện được đưa ra trong kế hoạch
đánh giá và bản chất của đề xuất thiết kế. Một số
dữ liệu cơ sở có thể đã có sẵn từ các nguồn chính
thức; tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở nhiều quốc gia,
ngay cả khi dữ liệu được ghi lại, nó vẫn có thể bị
thiếu đáng kể và cũng có thể có một độ trễ khá
lâu trước khi dữ liệu đó được công bố rộng rãi.
Vì vậy, dữ liệu có thể cần được thu thập tại hiện
trường và trong một số trường hợp cần phải xem
xét proxy để bù đắp cho dữ liệu không có sẵn
hoặc không đáng tin cậy. Một số dữ liệu như tốc
độ và lưu lượng xe cơ giới và các vụ tai nạn gây
chết người và bị thương nghiêm trọng (KSI), có
thể sẽ cần được thu thập cả trong và ngoài khu
vực để cho phép đánh giá các tác động lan tỏa,
chẳng hạn như tác động chuyển hướng và an
toàn giao thông ở các khu vực lân cận.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Bảng 4.1 | Ví dụ về các loại dữ liệu cơ bản và lý do cần thu thập

LOẠI DỮ LIỆU

LÝ DO THU THẬP

KSI (Tử vong hoặc thương tích
nghiêm trọng)

▪▪ Cung cấp thông tin về bố trí các biện pháp ứng phó an toàn giao thông.
▪▪ Cho phép đánh giá hoạt động an toàn của khu vực trong dài hạn.a
▪▪ Cho phép đánh giá các tác động an toàn lâu dài ở các khu vực lân cận.

Tốc độ vận hành của phương
tiện cơ giới (trong cả điều kiện di
chuyển tự do và cao điểm, tại lối
sang đường giữa phố và tại ngã
tư) và giới hạn tốc độ, theo loại
phương tiện

▪▪ Cung cấp thông tin về vị trí và thiết kế các biện pháp ứng phó nhằm tạo ra tốc độ xe cơ giới an toàn trong khu vực.
▪▪ Cung cấp thông tin cho thiết kế chuyển tiếp từ các khu vực lân cận sang khu vực tốc độ thấp.
▪▪ Cho phép đánh giá hoạt động an toàn của khu vực trong dài hạn.
▪▪ Cho phép đánh giá các tác động an toàn lâu dài ở các khu vực lân cận.
▪▪ Hiểu rõ bất kỳ sự thay đổi tốc độ nào giữa lối sang đường giữa phố và giao lộ
▪▪ Hiểu rõ bất kỳ sự thay đổi tốc độ nào giữa các loại phương tiện cần được giải quyết

Tần suất xe cơ giới nhường đường
cho người đi bộ

▪▪ Cung cấp thông tin về việc bố trí và thiết kế các biện pháp đối phó nhằm tăng hiệu quả xe cơ giới nhường cho người đi bộ.
▪▪ Cho phép đánh giá hoạt động an toàn của khu vực trong dài hạn.

Nhận thức của người tham gia
giao thông về sự an toàn, theo
phương tiện, giới tính và tuổi tác

▪▪ Hiểu rõ các vị trí mà người sử dụng đường phố hiện tại cho là không an toàn.
▪▪ Hiểu rõ sự khác biệt về nhận thức an toàn giữa các nhóm người tham gia giao thông khác nhau
▪▪ Cho phép đánh giá tác động của Khu vực tốc độ thấp đối với nhận thức của người tham gia giao thông về an toàn.

Lượng người đi bộ và xe đạp

▪▪ Cung cấp thông tin về các khía cạnh của thiết kế nhằm giải quyết vấn đề hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại của người đi bộ
và xe đạp (ví dụ: chiều rộng của vỉa hè và làn đường dành cho xe đạp).

▪▪ Cho phép đánh giá tác động của khu vực đối với lượng người đi bộ và xe đạp.
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Lượng xe cơ giới và chuyển động
rẽ ở ngã tư

▪▪ Cung cấp thông tin về các khía cạnh của thiết kế để giải quyết vấn đề hoặc tác động đến việc đi lại của phương tiện cơ giới

Thời gian di chuyển của phương
tiện cơ giới

▪▪ Cho phép đánh giá tác động của khu vực đối với thời gian di chuyển của phương tiện cơ giới đi qua khu vực.

Sử dụng đất, bao gồm trạm dừng và
trạm chuyển tuyến

▪▪ Xác định sự phân bố các loại hình sử dụng đất
▪▪ Xác định vị trí của các dịch vụ và các đơn vị phát sinh di chuyển như trường học, bệnh viện, cảnh sát và trạm cứu hỏa
▪▪ Hiểu rõ tiềm năng tăng các chuyến đi bộ, đi xe đạp và phương tiện công cộng.
▪▪ Thông tin các khía cạnh của thiết kế nhằm gia tăng các loại hình di chuyển này.
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(ví dụ: số làn đường di chuyển của phương tiện cơ giới, loại điều khiển giao thông, các chiến lược phân luồng giao thông).

▪▪ Mô hình hóa khối lượng và lưu lượng xe cơ giới trong tương lai.
▪▪ Cho phép đánh giá tác động của khu vực đối với lưu lượng giao thông trong khu vực và các khu vực lân cận.

Bảng 4.1 | Ví dụ về các loại dữ liệu cơ bản và lý do cần thu thập, tiếp theo

LOẠI DỮ LIỆU

LÝ DO THU THẬP

Giới hạn tốc độ

▪▪ Thông tin việc lựa chọn tốc độ mục tiêu.

Đặc điểm đường phố (số lượng và chiều
rộng của làn đường dành cho xe cơ giới,
vùng điều khiển giao thông, vỉa hè, làn
đường dành cho xe đạp, v.v.)

▪▪ Hiểu rõ vùng không gian đường phố khả dụng, cách nó được phân chia hiện tại giữa các chế độ khác nhau và cách

Tỷ lệ sử dụng chỗ đậu xe

▪▪ Hiểu rõ tiềm năng của việc sử dụng bãi đậu xe như một biện pháp làm dịu giao thông.
▪▪ Hiểu rõ doanh thu của những khách đã đến bằng cách lái xe đến địa điểm
▪▪ Hiểu rõ mức độ nhu cầu hiện có về chỗ đậu xe

Giá trị tài sản

▪▪ Hiểu rõ giá trị hiện đang được đặt trên vị trí so với các vị trí khác trong thành phố
▪▪ Cho phép đánh giá lâu dài về tác động của khu vực đối với khả năng kinh tế của khu vực

Thu nhập từ cửa hàng địa phương hoặc
nhà cung cấp

▪▪ Hiểu rõ giá trị hiện đang được đặt trên vị trí lựa chọn so với các vị trí khác trong thành phố
▪▪ Cho phép đánh giá lâu dài về tác động của khu vực đối với khả năng kinh tế của khu vực

các xung đột hiện tại được quản lý.

▪▪ Hiểu rõ bất kỳ mục đích sử dụng đặc biệt nào đối với các đường phố trong khu vực, chẳng hạn như các tuyến đường
sơ tán khẩn cấp và nhu cầu tiếp cận giao hàng.

Ghi chú: KSI = Killed or seriously injured – Tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng
Những thay đổi về tử vong và thương tích nghiêm trọng có thể khó đánh giá trong ngắn hạn do số lượng tổng thể thấp và sự thay đổi ngẫu nhiên giữa các năm.
Nguồn: Các tác giả

a

Ngoài việc thu thập dữ liệu cơ bản, điều quan
trọng là phải đi khảo sát thực địa hoặc đi thăm
để tận mắt trải nghiệm động lực thực hiện dự
án của địa điểm được đề xuất, quan sát hành
vi của những nhóm người sử dụng đường phố
khác nhau, đo các kích thước quan trọng của
đường phố, chụp ảnh và quay video để tham
khảo trong quá trình thiết kế và thu hút sự
tham gia của công chúng.

ĐẶT CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CHO VIỆC
THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH TẠI KHU VỰC
Sau khi xác định vị trí chung của khu vực tốc
độ thấp, đã đến lúc thiết lập các thông số chính
như qui mô của nó, ranh giới sẽ được vẽ ở đâu
và tốc độ mục tiêu phải là bao nhiêu. Quá trình
này liên quan đến việc ước tính các tác động
tiềm ẩn và tính khả thi của các định dạng khu
vực tốc độ thấp khác nhau.

XÁC ĐỊNH QUI MÔ CỦA KHU VỰC
Các khu vực tốc độ thấp có thể khác nhau về qui
mô từ một khu nhà đến toàn bộ khu vực lân cận
hoặc quận nội thành. Hướng dẫn thiết kế về quy
mô khu vực sẽ khác nhau tùy thuộc vào địa điểm
và cần được xác định dựa trên các đặc điểm của
vị trí cụ thể đang được xem xét, và trong một số
trường hợp phải xem xét cả ngân sách có sẵn. Tại
New York, thành phố khuyến khích các đề xuất
cho các khu vực tốc độ thấp có diện tích khoảng
1/4 dặm vuông (khoảng 400 m2) hoặc 5 x 5 khối
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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nhà (NYCDOT nd). Cơ quan Quản lý Đường cao
tốc Liên bang Hoa Kỳ (FHWA) khuyến cáo tại
đô thị, các khu vực trường học nên bắt đầu từ các
khu vực trước sân trường hoặc từ bất kỳ giao lộ
nào liên quan đến trường học ít nhất 200 ft (60
m) và vùng này sẽ phải có diện tích lớn hơn ở
những khu vực cần chuyển tiếp từ tốc độ cao đi
từ khu vực ngoài (ITE 2012). Giống như tất cả
các tính năng khác của khu vực tốc độ thấp, nhu
cầu có thể thay đổi tùy theo bối cảnh. Ví dụ: ở
các quốc gia và thành phố có tỷ lệ đi bộ cao (như
ở các nước châu Phi nơi trẻ em có xu hướng đi bộ
quãng đường dài hơn đến trường), khu vực tốc
độ thấp có diện tích lớn hơn có thể sẽ thích hợp
để điều chỉnh khu vực trẻ em đi bộ đổ về, thay vì
chỉ lối vào trường.

Hình 4.1 | Ví dụ về ranh giới logic cho khu vực tốc độ thấp

Đường chính có tốc độ cao
Đường trong khu dân cư
Ranh giới Khu vực tốc độ thấp

Quy mô của khu vực cuối cùng sẽ là một quyết
định cần được thực hiện dựa trên nhiều yếu tố
bao gồm:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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Các mục đích và mục tiêu của khu vực
Tình trạng sử dụng đất hiện tại, chẳng hạn
như vị trí của trường học, khu bán hàng và
bệnh viện
Nơi tập trung nhiều hoạt động của người đi
bộ và xe đạp hoặc có khả năng sẽ là nơi tập
trung đông người sau khi khu vực tốc độ
thấp được triển khai
Các vụ va chạm diễn ra như thế nào
Nguồn vốn hiện có (vì một khu vực lớn hơn
sẽ tốn kém hơn khi thực hiện, đặc biệt nếu
nó bao gồm các biện pháp vật lý làm dịu
giao thông)

Nguồn: Các tác giả

▪▪
▪▪

Vị trí của các ranh giới thích hợp, chẳng hạn
như các đường phố chính hoặc công viên
Vị trí của các cơ sở hạ tầng giao thông
như làn đường dành cho xe đạp, các tuyến
đường và điểm dừng đỗ của phương tiện
công cộng

XÁC ĐỊNH RANH GIỚI CỦA KHU VỰC
Ranh giới khu vực tốc độ thấp thường được
khuyến nghị phải phù hợp với các đặc điểm
quan trọng của cảnh quan đô thị. Điều này

giúp cho việc đánh dấu dễ hơn và giúp người
lái xe ô tô dễ đoán trước, Ví dụ về ranh giới
tiềm năng bao gồm các đường phố chính,
đường ray xe lửa, công viên lớn và ranh giới
khu phố, thương mại hoặc làng mạc hiện có
(Hình 4.1). Việc phân loại và sử dụng các
đường phố bên ngoài ranh giới của khu vực tốc
độ thấp cũng cần được hiểu rõ, để đảm bảo có
các phương án khác phân luồng giao thông nếu
mục tiêu của khu vực là giảm lượng giao thông
đi xuyên qua.

Lưu ý rằng luật và quy định cũng có thể chi phối
hoặc ảnh hưởng đến những nơi cần đưa ra ranh
giới. Ví dụ, quy hoạch của một thành phố có
thể nêu cụ thể đặc điểm quan trọng của những
điểm phát triển mới, như chức năng hoặc mật
độ của vùng đó, do đó cũng cần được coi là một
phần của quá trình thiết lập ranh giới.
Cũng cần lưu ý rằng nhiều thành phố đã thành
công với các khu vực tốc độ thấp quy mô nhỏ
hiện đang thử nghiệm mở rộng các giới hạn
tốc độ tương tự đến các vùng rộng lớn hơn của
thành phố hoặc các hành lang quan trọng hơn.
Điều này được trình bày trong Hộp 4.8.

ĐẶT TỐC ĐỘ MỤC TIÊU
Tốc độ mục tiêu của khu vực tốc độ thấp không
được vượt quá giới hạn tốc độ mà luật pháp quy
định cho đường phố và có thể thấp hơn nếu
hoàn cảnh cho phép, ví dụ: nếu không thể giảm
tốc độ giới hạn nhưng nếu có nhu cầu về tốc độ
vận hành của xe cơ giới thấp hơn thì có thể áp
dụng. Mục tiêu là phát triển một thiết kế đảm
bảo hầu hết người lái xe, nếu không đạt được tất
cả, đều điều khiển xe ở tốc độ bằng hoặc thấp
hơn tốc độ mục tiêu.
Các cộng đồng nên chọn tốc độ mục tiêu là
30 km/h hoặc thấp hơn do lợi ích an toàn của

những đường phố như vậy, đặc biệt là đối với
người đi bộ (Rosen & Sander 2009). Tốc độ
mục tiêu thấp hơn 30 km/h có thể phù hợp
trong một số trường hợp. Ví dụ: nếu khu vực
tốc độ thấp bao gồm không gian chung nơi có
hỗn hợp người đi bộ, đi xe đạp và người điều
khiển phương tiện cơ giới, tốc độ mục tiêu
cho không gian chung phải là 10-20 km/h tùy
thuộc vào lưu lượng xe cơ giới, lượng người đi
bộ và những yếu tố khác. Tốc độ mục tiêu thấp
hơn 30 km/h cũng có thể thích hợp cho các
khu vực trường học, khu dân cư nơi trẻ em chơi
trên đường phố, gần các trung tâm nhiều người
cao tuổi, khu vực tập trung người khuyết tật

Hộp 4.8 | Mở rộng quy mô Khu vực tốc độ thấp tại các thành phố
Khi lợi ích của việc giảm tốc độ ở các thành phố đã được
chứng minh thông qua việc triển khai các khu dành riêng
cho tốc độ thấp, các thành phố ở Anh và Pháp như London,
Birmingham, Bristol, Dublin và Paris cùng nhiều thành phố
khác hiện đã mở rộng quy mô bằng cách áp dụng giảm giới
hạn tốc độ tại các khu vực lớn hơn hoặc tại các hành lang
giao thông trong thành phố của mình.
Đánh giá diện rộng đầu tiên về vùng giới hạn tốc độ 20 dặm/h
ở Anh được thực hiện bởi TRL vào năm 1996. Kết quả cho thấy,
tai nạn thương tích giảm 60%, tai nạn thương tích trẻ em giảm
67%. Từ năm 1994, khu vực 20 dặm/h đã được giới thiệu rộng rãi
ở Hull, và đến năm 2003, đã có 120 khu vực trên 500 đường phố.
Trong khu vực 20 dặm/h ở Hull, tổng số vụ tai nạn giảm 56% và
số người bị thương nghiêm trọng giảm 90%.
Tổng cộng có 399 khu vực 20 dặm/h đã được thực hiện trên
toàn London từ năm 1991 đến năm 2008. Số lượng khu vực
20 dặm/h được thực hiện ở London đã tăng từ khoảng 5 khu

vực mỗi năm (đến năm 1999) lên hơn 30 khu vực mỗi năm
vào năm 2002. Đến năm 2016, 25% đường phố ở London được
phân loại là khu vực 20 dặm/h hoặc giới hạn tốc độ 20 dặm/h.
Năm 2018, giới hạn tốc độ 20 dặm/h được thiết lập sẽ được
thực hiện trên toàn bộ Khu vực thu phí tắc nghẽn ở trung tâm
London, là một phần trong kế hoạch của Thị trưởng thành phố
nhằm giảm thiểu số người tử vong trên đường. Thành phố
đang tìm cách giảm tốc độ giới hạn xuống 20 dặm/h ở nhiều
trung tâm thị trấn khác và các khu vực có tỷ lệ tử vong cao,
tương đương với 93 dặm đường vào năm 2024.

thành phố xem xét mở rộng các khu vực tốc độ 30 km/h tại
31 khu vực khác trên toàn thành phố sau khi nhận được sự
ủng hộ của công chúng ủng hộ trong quá trình tham vấn.
Bản dự thảo kế hoạch được công bố đầu năm 2019 cũng đề
xuất thực hiện các khu vực tạm thời có tốc độ 30km/h trước
bảy trường học.

Năm 2013, khoảng 560 km đường phố ở Paris, khoảng một
phần ba tổng số đường, là các khu vực có giới hạn tốc độ
30 km/h. Khái niệm này hiện đang được thực hiện trên toàn
thành phố. Cùng với việc giới thiệu dự án di chuyển bền vững
Hội đồng thành phố Dublin đã từng bước đưa ra giới hạn tốc gần đây của Thị trưởng Paris, ít nhất 85% đường phố của
độ 30km / h cho nhiều khu vực trong thành phố. Việc mở
thành phố sẽ được chuyển đổi thành khu vực 30km/h vào
cuối năm 2020. Hơn nữa, Paris có kế hoạch tăng số lượng các
rộng Giai đoạn 1 đối với các vùng tốc độ 30km/h đã được
đưa vào thực hiện năm 2017 tại một số khu dân cư và trường khu vực ưu tiên dành cho người đi bộ với giới hạn tốc độ 20
học ở Dublin. Ngay sau đó, Hội đồng thành phố đã công bố km/h cho các phương tiện.
Mở rộng giai đoạn 2 vùng tốc độ 30km/h hoặc Vùng tốc độ Nguồn: Phòng nghiên cứu giao thông 1997, 2003; theJournal.ie 2018;
chậm ở 9 khu vực lân cận. Năm 2019, các ủy viên hội đồng
Schmitt 2014; Beissmann 2014; Webster và Mackie 1996.
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và trong các khu thương mại nơi người đi bộ
có khả năng băng qua đường tại các vị trí chưa
được kẻ vạch.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng các đường phố cụ thể
trong khu vực tốc độ thấp có thể có tốc độ mục
tiêu thấp hơn so với phần còn lại của vùng. Ví
dụ: một khu vực có tốc độ mục tiêu là 30 km/h
có thể bao gồm một đường phố có tốc độ mục
tiêu 20 km/h gần trường học hoặc một mạng
lưới các đường phố tốc độ thấp có thể áp dụng
các tốc độ khác nhau và có cách xử lý thiết kế
khác nhau. Ví dụ, tại Khu thương mại và bán lẻ
trung tâm Causeway Bay của Hồng Kông, thành
phố đã giải quyết vấn đề không gian đường phố
hạn chế và an toàn giao thông từ năm 2000
bằng cách tạo ra một mạng lưới các đường phố
tốc độ thấp bao gồm các phố đi bộ bán thời gian
và toàn thời gian, cũng như phố có giao thông
đi lại và đường phố yên tĩnh (Sở Giao thông vận
tải Hồng Kông 2006). Thành phố Seoul đã triển
khai giới hạn rộng rãi 50 km/h trên các tuyến
đường huyết mạch, với các khu vực 30 km/h và
20 km/h cho đường dân cư, trường học và các
khu vực nhạy cảm khác (xem Hình 4.2).
Các kịch bản tiềm năng và tốc độ mục tiêu thích
hợp được tóm tắt trong Bảng 4.2.

ƯỚC TÍNH TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC
Khi ước tính các tác động, hãy xem xét tất cả
các nhóm người sử dụng đường phố hiện có và
tiềm năng (không chỉ phương tiện cơ giới) và
bao gồm các tác động cả trong khu vực và các
khu vực lân cận. Các câu hỏi chính bao gồm:

▪▪

Mỗi định dạng có thể thiết lập của khu vực
(kích thước, ranh giới và tốc độ mục tiêu)
có thể ảnh hưởng như thế nào đến các mô
hình đi lại trong khu vực và trong các khu
vực lân cận xem xét trong hướng phát triển
tương lai theo kế hoạch? (Hộp 4.9)

▪▪
▪▪

Định dạng nào có nhiều khả năng làm
giảm số vụ tai nạn gây tử vong và bị thương
nghiêm trọng (KSI) nhiều nhất?
Định dạng nào ưu tiên những người đi
đường dễ bị tổn thương?

Hình 4.2 | Seoul: Ví dụ các đường phố 30 km/h và 20 km/h

Nguồn: Soames Job 2020.

Bảng 4.2 | Ví dụ về Hoàn cảnh đường phố Khác nhau và Tốc độ mục tiêu thích hợp

TỐC ĐỘ MỤC TIÊU PHÙ HỢP

VÍ DỤ VỀ HOÀN CẢNH

30 km/h

▪▪ Đường phố có vỉa hè và người đi bộ và đi xe đạp

10–20 km/h

▪▪ Không gian đường phố chung nơi người đi bộ, người đi xe đạp và xe cơ
giới trộn lẫn và có nhiều điểm mà người đi bộ có thể muốn hoặc cần
sang đường

▪▪ Khu vực trường học
▪▪ Khu dân cư nơi trẻ em vui chơi trên đường phố
▪▪ Các khu vực tập trung nhiều người cao tuổi hoặc người khuyết tật
▪▪ Các khu thương mại nơi người đi bộ có khả năng sang đường giữa phố
Nguồn: Các tác giả, các bản vẽ của Rosen và Sander 2009, Sở giao thông Hong Kong 2006.

42

WRI.ORG

Hộp 4.9 | Sử dụng số km xe đã đi để đánh giá tác động của giao thông vận tải ở California, Hoa Kỳ
Bang California đang thay đổi cách đánh giá tác động giao
thông vận tải trong dự án phát triển mới. Thay vì đánh giá
những điểm phát triển mới chỉ dựa trên cách chúng tác động
đến Mức độ phục vụ của phương tiện cơ giới (LOS), California
hiện đang sử dụng Số km phương tiện di chuyển (VMT), xem
xét tác động của giao thông vận tải một cách toàn diện hơn.
Phương pháp đo lường Mức độ phục vụ của phương tiện
cơ giới (LOS) phân tích dữ liệu như khu vực nghiên cứu, lưu
lượng xe vào giờ cao điểm, tốc độ chậm tự do, loại đường đô
thị và xếp hạng, thời gian chạy và thời gian trễ để tìm tốc độ di

▪▪
▪▪

Định dạng nào có nhiều khả năng làm
giảm số lượng xe nhất (còn được gọi là
số km phương tiện đã đi-VKT), hoặc số
lượng chuyến đi của phương tiện cơ giới
địa phương?
Định dạng nào có nhiều khả năng đạt được
các mục đích và mục tiêu được thiết lập cho
khu vực?

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KHU VỰC
Tính khả thi đã phải được đánh giá ở mức cao
trong giai đoạn lựa chọn địa điểm nhưng cần
được xem xét lại chi tiết hơn sau khi đã xác
định được định dạng khu vực tốc độ thấp thay
thế. Các chi phí liên quan đến việc lựa chọn,
phát triển và thực hiện một định dạng cụ thể
cần được cân nhắc so với các tác động tích cực
tiềm năng của nó. Ngoài ra, các nghiên cứu
cho thấy lợi ích của việc chuyển từ cơ sở hạ
tầng tốn kém như đường cao tốc đô thị sang

chuyển trung bình của phương tiện cơ giới trong giờ cao điểm
giờ và giờ không cao điểm. Do đó, cách tiếp cận LOS ưu tiên
tốc độ, mật độ, sự thoải mái và tiện lợi của phương tiện cơ giới
và giảm thiểu gián đoạn giao thông so với sự an toàn và khả
năng tiếp cận của các phương thức di chuyển khác, và kết
quả là các thiết kế và mô hình phát triển đường dành cho ô tô
ở Hoa Kỳ, cũng như các quốc gia khác đã theo mô hình này.
Cách tiếp cận VMT có một số lợi thế so với LOS. Nó thiết lập
tác động đến việc giảm số km xe đã đi như thước đo để đánh
giá, thay vì duy trì hoặc tăng tốc độ di chuyển của xe. Do đó,

VMT chuyển sang xem xét thiết kế và lập kế hoạch không còn
chú trọng tốc độ của phương tiện cơ giới và giảm ùn tắc của
ô tô, nó tập trung vào quản lý nhu cầu vận tải và các chiến
lược có thể giảm nhu cầu lái xe và cải thiện an toàn cho
những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương. Kết quả
là, phương pháp VMT hỗ trợ các thiết kế đường đa phương
thức và phát triển đa mục đích sử dụng an toàn và bền vững
hơn (Bang California 2017).
Nguồn: Bang California, Văn phòng Nghiên cứu và Kế hoạch của Thống
đốc 2017.

các đường phố được thiết kế tốt với giao thông
công cộng an toàn, hấp dẫn và cơ sở hạ tầng
dành cho người đi bộ và đi xe đạp an toàn, dẫn
tới chi phí thấp hơn nhiều (Bocarejo và cộng
sự. 2012). Những tác động tích cực như vậy
có thể bao gồm các lợi ích an toàn tức thì, như
tính mạng được cứu sống và ngăn ngừa thương
tích nghiêm trọng, nhưng cũng có thể bao gồm
lợi ích kép rộng hơn như lợi ích của việc tăng
doanh thu kinh doanh (Hộp 4.10). Một cách để
thực hiện điều này là thông qua phân tích hiệu
quả chi phí. Phân tích hiệu quả chi phí khác
với phân tích chi phí - lợi ích ở chỗ những tác
động như cứu sống tính mạng hoặc cải thiện
sức khỏe không thể định lượng được bằng tiền.
Phân tích hiệu quả chi phí phù hợp hơn với
cách tiếp cận Hệ thống An toàn hoặc Tầm nhìn
Không tử vong (Vision Zero) đối với an toàn
giao thông, vì nó dựa trên nguyên tắc không
chấp nhận tử vong hoặc thương tích nghiêm
trọng trong hệ thống di chuyển.1
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Hộp 4.10 | Lợi ích kinh tế và kinh doanh của khu vực có tốc độ 30 km/h đường Daxue ở quận Yangpu, Thượng Hải, Trung Quốc
Đường Daxue nằm ở quận Yangpu của Thượng Hải, Trung
Quốc. Trong những năm 1980 và 1990, quận chủ yếu là nơi
dân cư sinh sống và hoạt động công nghiệp. Đầu những năm
2000, quận phát triển thành cộng đồng văn phòng đô thị,
khu bán lẻ và khu hỗn hợp (được gọi là Cộng đồng Tri thức &
Đổi mới, hay KIC). Đường Daxue, con đường chính bên trong
KIC đã được cải tạo vào năm 2012. Một số cải tiến chính bao
gồm: Thay đổi con đường một chiều thành đường có thể đi
hai chiều để cải thiện khả năng tiếp cận các doanh nghiệp
dọc theo đường phố; chỉnh trang vỉa hè, khuyến khích các
nhà hàng mở khu vực ngồi ngoài trời để tạo sức sống cho
các hoạt động đường phố; quy định tốc độ giới hạn 30km/h,
bắt buộc gắn camera bắn tốc độ; mở rộng góc phố có bán
kính rẽ nhỏ khoảng 5m để giảm tốc độ xe; lắp đặt các chậu
cây và giá để xe đạp trên vỉa hè. Trong giai đoạn lập kế hoạch,
khoảng nghỉ giữa các nút giao thông được đặt trong khoảng

XÂY DỰNG CÁC KHUYẾN NGHỊ
THỰC HIỆN
Bước này trong quá trình lập kế hoạch (Hộp
4.11) bao gồm phát triển các khuyến nghị về
cách xử lý một loạt các vấn đề liên quan đến
việc triển khai khu vực tốc độ thấp, trình bày
với các bên liên quan và điều chỉnh dựa trên
phản hồi của các bên liên quan. Các vấn đề
chính bao gồm:

▪▪
▪▪
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Tốc độ trong khu vực tốc độ thấp sẽ được
thực thi như thế nào
Cách sử dụng thiết kế đường phố để đạt
được tốc độ mục tiêu

từ 70 đến 150m, điều này làm giảm kích thước các khối phố
thị ở Trung Quốc (Qian 2017, Li 2014, Xu và Kaiyun 2015).
và tạo ra nhiều nút giao thông được gắn tín hiệu hơn, giảm
Hình 4.3 | Khu vực 30 km/h đường Daxue tại quận Yangpu,
cơ hội cho các phương tiện chạy quá tốc độ ở giữa khối phố.
Shanghai, China
Những thay đổi cũng được thực hiện đối với các đường phố
xung quanh để làm cho khu vực KIC rộng hơn, thân thiện với
người đi bộ và đi xe đạp. Ví dụ, một số lề đường trên vỉa hè
được mở rộng đến các phố hẹp (thiết kế “thắt nút”), các công
viên mini được xây dựng và các hộp hoa được sử dụng để
chặn chỗ đậu xe quá nhiều, đi kèm với các cơ chế quản lý bãi
đậu xe khác. Các tác động chính đo lường được của những
thay đổi này là nằm ở doanh nghiệp địa phương. Thông qua
những cải tiến như vậy, khu vực này đã thu hút hơn 400
doanh nghiệp nhỏ và 200 doanh nghiệp khởi nghiệp. Giá
thuê ở KIC cao hơn 30% so với các khu vực kinh doanh khác
ở quận Yangpu, và thuộc hàng cao nhất ở Thượng Hải. Con
Nguồn ảnh: Wei Li 2019.
đường này hiện là một ví dụ nổi tiếng về sự hồi sinh đường đô

▪▪
▪▪
▪▪

Thời gian xây dựng khu vực tốc độ thấp và
liệu nó có được thực hiện theo từng giai
đoạn hay không
Công chúng sẽ được thông báo về khu vực
này như thế nào
Hiệu suất của khu vực sẽ được đánh giá như
thế nào

Thực thi tốc độ thấp sẽ được thảo luận trong
phần tiếp theo. Thời gian và giai đoạn xây dựng
khu vực tốc độ thấp, giáo dục các bên liên quan,
đánh giá và giám sát được trình bày trong phần
8 Xây dựng và Sau xây dựng.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
Kế hoạch đánh giá mô tả cách đánh giá vận
hành khu vực tốc độ thấp. Việc đánh giá là rất
quan trọng, để hiểu được mức độ thành công
một khu vực tốc độ thấp đạt được các mục đích
và mục tiêu đề ra và liệu có cần điều chỉnh bất
cứ chi tiết nào để cải thiện hiệu suất hay không.
Ngoài ra, kết quả tích cực từ quá trình đánh giá
có thể giúp tạo ra ví dụ trường hợp cho các khu
vực tốc độ thấp ở những nơi khác.
Một kế hoạch đánh giá cần làm rõ mục đích và
mốc thời gian cho quá trình đánh giá, chỉ rõ vai
trò và trách nhiệm, thiết lập các biện pháp thực
hiện và chi tiết các nhu cầu số liệu và phương
pháp thu thập.

Kế hoạch cũng phải mô tả cách thức và kết quả
đánh giá sẽ được chia sẻ với ai. Sự tham gia
của các bên liên quan chính trong việc phát
triển kế hoạch đánh giá và chia sẻ kế hoạch và
kết quả đánh giá cho công chúng có thể giúp
xây dựng sự hiểu biết chung về thành công
hiện hữu ra sao và giúp xây dựng sự hỗ trợ cho
dự án.
Cuối cùng, kế hoạch nên thiết lập các ưu tiên
đánh giá trong trường hợp số liệu liên quan
không có sẵn hoặc không thể thu thập được.
Các ưu tiên đánh giá nhìn chung phải dựa trên
tầm quan trọng tương đối của các mục đích
và mục tiêu được thiết lập cho dự án. Ví dụ,
nếu mục tiêu hàng đầu của dự án là cải thiện
an toàn, thì dữ liệu về an toàn sẽ cần được thu
thập. Hãy nhớ rằng có nhiều cách khác nhau
để đo lường mục tiêu, ví dụ như mục tiêu cải

thiện an toàn. Có thể đo lường sự thay đổi dựa
trên dữ liệu cơ sở của vị trí đó, tình hình ở các
vị trí tương tự không có khu vực tốc độ thấp và
các mục tiêu đặt ra ở cấp địa phương. Các điểm
so sánh cần được thiết lập trước khi thực hiện
để có thể đo lường được sự cải thiện theo thời
gian. Các khu vực lân cận cũng có thể được đưa
vào đánh giá để tìm hiểu liệu khu vực tốc độ
thấp có tạo ra bất kỳ thay đổi rộng rãi nào trong
mô hình đi lại hoặc va chạm hay không. Ví dụ
về các biện pháp đo lường hiệu suất điển hình
được trình bày trong Hộp 4.11.

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC
THI TỐC ĐỘ
Lý tưởng nhất là tự thực thi tốc độ ở khu vực tốc
độ thấp. Có nghĩa là, thiết kế vật lý trong khu
vực cho phép người lái xe không lái nhanh hơn
tốc độ mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng của khu

vực tốc độ thấp là đạt được tốc độ an toàn mà
không cần cảnh sát thực thi.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể cần
tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức,
thực thi pháp luật hoặc phản hồi tốc độ trong
khu vực tốc độ thấp, đặc biệt, nếu đó là một
khái niệm mới mà người tham gia giao thông
có thể chưa quen thuộc. Khi cần, các hoạt động
này phải diễn ra ngay sau khi triển khai dự án
và được lặp lại khi cần thiết.
Cho dù có triển khai thực thi luật hay không,
cơ quan thực thi pháp luật thích hợp cần được
tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng
khu vực tốc độ thấp (xem sự tham gia của các
bên liên quan). Các nỗ lực thu hút sự tham gia
của các nhân viên thực thi pháp luật nên gồm
có giáo dục truyền thông cho họ về tác động

Hộp 4.11 | Ví dụ về các phép đo hiệu suất khu vực tốc độ thấp
Hiệu suất phải được đánh giá so sánh với cùng một khu vực
trước khi triển khai và cũng có thể đánh giá so với các vị trí
tương tự không có khu vực tốc độ thấp hoặc so với các mục
tiêu địa phương.

▪▪ Tốc độ xe trung bình vào giờ cao điểm và thấp điểm

▪▪ Số lượng và tần suất sự cố

▪▪ Số người đi xe đạp vào giờ cao điểm và thấp điểm

▪▪ Mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm (số người chết
và mức độ thương tật)

▪▪ Lượng xe cơ giới trung bình

▪▪ % phương tiện vượt quá tốc độ cho phép

▪▪ Tỷ lệ phương tiện cơ giới nhường chỗ cho người đi bộ
qua đường

▪▪ % tài xế lái xe dưới tốc độ mục tiêu

▪▪ Tốc độ xe trung bình theo loại xe
▪▪ Số người đi bộ vào giờ cao điểm và thấp điểm

▪▪ Số dặm xe đã đi trong Khu vực tốc độ thấp

▪▪ Thời gian di chuyển trung bình của phương tiện cơ giới
trong Khu vực tốc độ thấp
▪▪ Khoảng cách trung bình của các phương tiện giao thông
công cộng
▪▪ Giá trị tài sản trung bình
▪▪ Tổng doanh thu kinh doanh
▪▪ Nhận thức trung bình của người tham gia giao thông về sự an
toàn được chia theo các yếu tố như chế độ, giới tính và tuổi tác
Nguồn: Các tác giả
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của tốc độ đối với an toàn và giá trị của khu vực
tốc độ thấp. Những nỗ lực này cũng sẽ mang lại
cho cơ quan thực thi pháp luật cảm giác làm chủ
trong quá trình xây dựng khu vực tốc độ thấp.
Các biện pháp thực thi luật giao thông rất
khác nhau tùy theo quốc gia và phạm vi quyền
hạn. Tùy thuộc vào các nguồn lực sẵn có tại
địa phương, các chiến lược tiềm năng được lựa
chọn từ một loạt các phương án khác nhau, từ
hoạt động cung cấp thông tin như các chiến
dịch nâng cao nhận thức do cảnh sát thực hiện,
biển báo phản hồi tốc độ và cảnh báo của cảnh
sát (“dừng xe lại và tư vấn”) cho đến biện pháp
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thực thi tích cực và các biện pháp kinh tế đối
với việc tuân thủ như vé phạt hoặc camera bắn
tốc độ. Thực hiện các biện pháp theo từng giai
đoạn, bắt đầu bằng giai đoạn nâng cao nhận
thức trước khi thực hiện biện pháp thực thi chủ
động, có thể giúp giảm bớt bất kỳ phản ứng dữ
dội nào của cộng đồng hoặc chính trị đối với
việc triển khai một khu vực tốc độ thấp mới.

▪▪

Cảnh báo của cảnh sát có một số lợi thế
hơn vé phạt. Biện pháp này yêu cầu ít thời
gian hơn đối với vấn đề, có nghĩa là các cán
bộ cảnh sát có thể giáo dục nhiều người
hơn trong cùng một khoảng thời gian. Biện

▪▪

pháp này cũng ít có khả năng gây ra phản
ứng dữ dội của công chúng. Biện pháp cảnh
báo có thể đặc biệt liên quan ngay sau khi
triển khai khu vực tốc độ thấp để hướng
dẫn người lái xe về tình trạng mới.
Vé phạt là một biện pháp thực thi phổ
biến và đôi khi cần thiết; tuy nhiên, có một
số hạn chế. Một mặt cán bộ cảnh sát ghi
vé phạt có thể mất khá nhiều thời gian và
có thể hạn chế số lượng người mà cán bộ
cảnh sát muốn trao đổi giáo dục về vấn đề
này. Mặt khác, khả năng tạo ra phản ứng
dữ dội của người dân nếu vé phạt được đưa

▪▪

▪▪

ra theo cách được cho là không công bằng
hoặc nếu cảnh sát có mối quan hệ không
tốt với cộng đồng.
Camera bắn tốc độ, nếu được luật pháp
cho phép, là một cách tiếp cận khác để thực
thi tốc độ trong khu vực tốc độ thấp. Camera bắn tốc độ sử dụng công nghệ radar
ảnh để giám sát và thực thi các giới hạn tốc
độ đã đưa ra. Biện pháp này tương đối tốn
kém khi lắp đặt nhưng có thể giúp việc ghi
vé phạt hiệu quả hơn nhiều, ít bị thiên vị
hoặc tham nhũng hơn.
Biển báo phản hồi tốc độ thông báo cho
người lái xe biết họ đang đi nhanh như thế
nào và tốc độ của họ có vượt quá giới hạn
cho phép hay không. Chúng là một công cụ
giáo dục và nâng cao nhận thức có giá trị
có thể được thực hiện cùng với các chiến
lược thực thi khác. Biện pháp này có hiệu
quả tốt nhất khi mới áp dụng một thay đổi
về giới hạn tốc độ. Biển báo cũng có thể di
chuyển trong một khu vực và được sử dụng
để nhắm mục tiêu vào các vị trí cụ thể.

Điều quan trọng là phải có chiến lược về địa
điểm và thời gian thực thi. Thời gian cần được
xem xét cả về khía cạnh nội dung và khi nào
các chiến lược thực thi nên được áp dụng trong
quá trình triển khai và vận hành khu vực tốc
độ thấp, cũng như những thời điểm nào trong
ngày việc triển khai các cán bộ cảnh sát sẽ có
tác động có lợi nhất. Các vị trí cần thực thi bằng
thiết bị tự động hoặc người làm nhiệm vụ trực
tiếp trong hoặc xung quanh khu vực tốc độ thấp
bao gồm:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Khu vực chuyển đổi khu vực tốc độ thấp và
các cửa ngõ
Vị trí gần trường học, trung tâm nhiều
người cao tuổi và nơi có mục đích sử dụng
đất khác có liên quan đến những người đi
đường dễ bị tổn thương
Các vị trí có lượng người đi bộ băng qua
đường tại các địa điểm không được
kiểm soát
Các vị trí do quan sát hoặc theo phản hồi
của người dân / các bên liên quan cho
thấy rằng người lái xe đang vượt quá tốc độ
cho phép

Do các cán bộ cảnh sát ở một số quốc gia đã
thiệt mạng hoặc bị thương nghiêm trọng khi
cố gắng dừng người lái xe chạy quá tốc độ, nên
việc lựa chọn địa điểm để thực thi trực tiếp tại
hiện trường cần được xem xét chi tiết về mức độ
an toàn của các cán bộ thi hành nhiệm vụ (Hộp
4.12.). Các yếu tố cần xem xét bao gồm:

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Khả năng nhìn thấy cán bộ cảnh sát bước
ra khỏi xe để dừng người lái xe vi phạm.

Hộp 4.12 | Cung cấp không gian để thực
thi ở New South Wales
Ở bang New South Wales, Úc, sau cái chết của một
cảnh sát cố gắng dừng một chiếc xe vi phạm, các
biện pháp ngăn chặn người lái xe vi phạm của cảnh
sát đã được sửa đổi và ở một số địa điểm, “vịnh thực
thi” đã được xây dựng để đảm bảo an toàn cho cảnh
sát thực hiện nhiệm vụ thực thi. Những điều này cho
phép cảnh sát có không gian cho các hoạt động
cưỡng chế, không gian thoát hiểm để tránh người
lái xe không dừng lại và không gian cho xe cảnh sát
theo dõi và bắt những người lái xe không dừng lại..
Nguồn: Soames Job 2020.

tốc độ giới hạn vì người lái xe có tốc độ cao
hơn), mặc dù vậy điều này sẽ không cho
phép người lái xe tránh cảnh sát bằng cách
đi sang đường khác khi cảnh sát phía trước
báo hiệu cho người lái xe dừng lại.
Điều quan trọng là cảnh sát phải tham gia vào
việc lập kế hoạch thực thi.

Tạo không gian để cảnh sát di chuyển ra
khỏi phần đường của xe đang đi tới mà
không thể dừng lại
Không gian cho xe cảnh sát bám theo và
bắt người lái xe không dừng lại
Khoảng cách tầm nhìn đủ để cho phép
người lái xe đang chạy quá tốc độ dừng lại
(lưu ý khoảng cách này dài hơn yêu cầu về
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THIẾT KẾ KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Đường phố được thiết kế tốt có thể thay đổi điều kiện an toàn đường bộ,
sức khỏe và kinh tế của một cộng đồng. Phần này thảo luận về các nguyên
tắc cơ bản để thiết kế đường phố tốt, cụ thể là cách thiết kế đúng khu vực
tốc độ thấp. Chương này cung cấp phân tích các thành phần của khu vực
tốc độ thấp để các nhà thiết kế sử dụng như một hướng dẫn khi thiết kế
các dự án cải tạo và xây dựng đường phố mới.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Đường phố chiếm phần lớn nhất của khu vực
công cộng. Đặc điểm và phân bổ không gian
trên đường phố đóng một vai trò quan trọng
trong trải nghiệm của người tham gia giao
thông. Đường phố phải hấp dẫn, mời gọi, dễ tiếp
cận, an toàn và thoải mái cho tất cả người tham
gia giao thông. Mặc dù những cải tiến dành
cho người đi bộ và đi xe đạp phải được xem xét
chính trong thiết kế đường phố và điều chỉnh lại
đường phố, nhưng tất cả các phương thức giao
thông khác cũng phải được đáp ứng. Việc thiết
kế đường phố nên tập trung vào cách tiếp cận
tổng thể, đó là cách tiếp cận nhạy cảm theo bối
cảnh để tạo ra những con phố không chỉ mang
lại chất lượng dịch vụ cân bằng cho tất cả các
phương thức giao thông mà còn cả chất lượng
cuộc sống cao cho cộng đồng xung quanh. Về
bản chất, các đường phố được thiết kế phù hợp
có khả năng thay đổi mức độ an toàn giao thông,
sức khỏe và kinh tế của một cộng đồng.
Phần này trình bày về các nguyên tắc cơ bản
của thiết kế đường phố phù hợp, cụ thể là thiết
kế phù hợp khu vực tốc độ thấp (Hình 5.1).
Phần này giới thiệu các chi tiết trong thành
phần và yếu tố của khu vực tốc độ thấp để
hướng dẫn các nhà thiết kế khi thiết kế các dự
án đường phố mới và tái thiết. Kết thúc phần
này sẽ đưa ra hình ảnh minh họa các khu vực
tốc độ thấp trong các bối cảnh khác nhau, bao
gồm đường phố hỗn hợp, đường phố trong
khu dân cư, khu trường học và đường chung
hoặc đường phố có lắp đặt hạ tầng làm dịu giao
thông. Chúng tôi khuyến khích người đọc tham
khảo tài liệu “Thiết kế thành phố an toàn hơn”
để biết thêm về các biện pháp thực hiện được
thảo luận trong tài liệu này.
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Hình 5.1 | Các nguyên tắc chính của thiết kế khu vực tốc độ thấp

Thiết kế tốc độ mục tiêu
Đường phố trong khu vực tốc độ thấp phải được thiết kế để tạo ra tốc độ xe cơ giới bằng hoặc
thấp hơn tốc độ mục tiêu một cách đáng tin cậy, còn được gọi là tự thực thi

Xem xét cấu hình đường phố
Cấu hình kết hợp giữa vỉa hè, làn dành cho xe đạp và làn đường hỗn hợp, sẽ tạo thành khung trong
đó có thể áp dụng các đặc điểm cơ sở hạ tầng và thiết kế đường phố khác của khu vực tốc độ thấp

Xem xét tất cả các nhóm đối tượng sử dụng đường phố
Thiết kế khu vực tốc độ thấp nên xem xét tất cả các nhóm tiềm năng, ở tất cả mọi lứa tuổi và với mọi
khả năng. ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người đi bộ. Thiết lập hệ thống phân cấp các nhóm
đối tượng sử dụng có thể giúp làm rõ các quyết định thiết kế khi nhu cầu của các nhóm bị xung đột.
Phù hợp với hoàn cảnh
Mỗi hoàn cảnh cụ thể đòi hỏi cần sự kết hợp nhất định các biện pháp thiết kế. Với sự linh hoạt, các
thiết kế có thể đáp ứng mong muốn, an toàn và nhu cầu, chứ không chỉ đơn thuần là các hướng dẫn
nghiêm ngặt. Các chuyên gia thiết kế nên tham khảo các quy tắc, quy định và yêu cầu xây dựng của
địa phương để đảm bảo tất cả các chi tiết thiết kế đều được phép.
Đánh giá an toàn
Lý do chính của việc thực hiện các khu vực tốc độ thấp là để cải thiện an toàn. Đó là lý do tại sao việc
đánh giá các tác động an toàn của thiết kế khu vực tốc độ thấp là rất quan trọng trong quá trình thiết
kế. Cách tốt nhất để thực hiện điều này là thông qua các cuộc kiểm tra và kiểm toán an toàn đường bộ.
Nguồn: WRI, 2019

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH CỦA
THIẾT KẾ KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
THIẾT KẾ CHO TỐC ĐỘ MỤC TIÊU
Đường phố trong khu vực tốc độ thấp phải được

thiết kế để tạo ra tốc độ xe cơ giới bằng hoặc
thấp hơn tốc độ mục tiêu trong khu vực một
cách đáng tin cậy (xem Hộp 5.1 giải thích các
thuật ngữ). Điều này trái với thông lệ ở một số
quốc gia, nơi các đường phố thường được thiết
kế cho tốc độ cao hơn tốc độ giới hạn quy định.

Tuy nhiên, điều cần thiết là tối đa hóa lợi ích an
toàn của khu vực tốc độ thấp (xem Hình 5.2).
Tốc độ mục tiêu cho khu vực tốc độ thấp phải là
30 km/h hoặc thấp hơn.

Hình 5.2 | Tỷ lệ sống sót và tốc độ va chạm của xe và người đi bộ (Tefft 2011, FHWA 2016)

Khi một phương tiện đi ở tốc độ...

30
KPH

Hộp 5.1 | Các thuật ngữ chung liên quan
đến tốc độ và cách chúng áp dụng cho
các khu vực tốc độ thấp
Tốc độ mục tiêu - Đây là tốc độ cao nhất mà các
phương tiện hoạt động trên đường phù hợp với mức
độ hoạt động đa phương thức và mục đích sử dụng
đất lân cận, vừa tạo điều kiện cho phương tiện cơ
giới di chuyển, vừa tạo một môi trường an toàn cho
người đi bộ, đi xe đạp và người sử dụng phương tiện
công cộng (ITE, 2010). Trong điều kiện đường phố có
tốc độ thấp, đó sẽ là tốc độ mà ở trên mức đó người
điều khiển phương tiện cơ giới sẽ không cảm thấy
thoải mái khi lái xe.
Tốc độ thiết kế - Trong điều kiện đường phố có tốc
độ thấp, tốc độ thiết kế tối đa cũng chỉ bằng tốc độ
mục tiêu. Tiêu chí hình học và thiết kế đường phố sẽ
tạo ra tốc độ không cao hơn tốc độ mục tiêu.
Giới hạn tốc độ hợp pháp - Đây là tốc độ mà các
phương tiện cơ giới được phép hoạt động hợp pháp.
Ở một số quốc gia, tốc độ này được đặt ở cấp khu vực
hoặc quốc gia và có thể cao hơn tốc độ mục tiêu trong
khu vực tốc độ thấp. Giới hạn tốc độ và tốc độ mục tiêu
phù hợp với nhau sẽ là lý tưởng nhất, nhưng điều quan
trọng hơn là phải thiết kế đường phố để tạo ra tốc độ
thấp mong muốn, bất kể các quy định có thể là gì.
Trong trường hợp tốc độ mục tiêu thấp hơn tốc độ cho
phép thì không cần đặt biển giới hạn tốc độ.

50
KPH

65
KPH

Đây là tâm nhìn của người lái xe.

Cần…

26 m TO

14 m TO

và người đi bộ bị đâm ở tốc độ này có...

13%

khả năng bị tử vong
hoặc thương tích
nghiêm trọng

40%

khả năng bị tử vong
hoặc thương tích
nghiêm trọng

44 m TO

73%

khả năng bị tử vong
hoặc thương tích
nghiêm trọng

Nguồn: Các tác giả.
Nguồn: Tổng hợp bởi các tác giả dựa trên Tefft 2011; FHWA 2016.
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XEM XÉT CẤU HÌNH ĐƯỜNG PHỐ
Cấu hình đường phố, đặc biệt là chiều rộng làn
đường và số làn trên tuyến đường là một trong
những cân nhắc quan trọng nhất khi thiết kế
khu vực tốc độ thấp. Cấu hình kết hợp giữa vỉa
hè, làn đường dành cho xe đạp hay làn cho các
phương tiện di chuyển nhỏ và làn đường giao
thông hỗn hợp hợp tạo thành khung trên đó có
thể áp dụng các đặc điểm cơ sở hạ tầng và thiết
kế khác của khu vực tốc độ thấp. Mức độ điều
chỉnh cấu hình đường phố có thể và nên thực
hiện để vừa tích hợp vừa cho phép các thiết bị
vật lý làm dịu giao thông nên được xem xét ngay
từ đầu của quá trình thiết kế. Ví dụ: làn đường
hẹp giúp cải thiện mức độ thoải mái và an toàn
cho những người tham gia giao thông dễ bị tổn
thương, cho phép vỉa hè rộng hơn và làn đường
dành cho xe đạp có vùng đệm, khuyến khích
các hoạt động bên lề đường, giảm khoảng cách
sang đường cho người đi bộ và góp phần giảm
tốc độ vận hành của phương tiện cơ giới. Trong
môi trường tốc độ thấp là 30 km/h, không có
sự hiện diện của xe buýt, chiều rộng làn đường
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tối đa nên là 3 m. Với mong muốn đạt được khả
năng tự thực thi tốc độ mục tiêu chiều rộng nên
là 2,5 m - 2,7 m. Giống như các yếu tố thiết kế
đường phố khác, chiều rộng làn đường được
xác định bằng cách xem xét bối cảnh của đường
phố và người sử dụng hàng ngày, cũng như bất
kỳ quy định nào của địa phương. Ví dụ, trong
trường hợp xe buýt công cộng hoạt động trong
khu vực tốc độ thấp, chiều rộng làn đường
không được vượt quá 3,00m. Ngoài ra, đường
trong khu vực tốc độ thấp chỉ được có một làn
cho mỗi hướng di chuyển.
Một nghiên cứu về các vụ va chạm trên đường
phố đô thị ở Tokyo và Toronto cho thấy tốc độ
va chạm và mức độ nghiêm trọng của va chạm
cao hơn 33% ở những làn đường trên 3,3m.
Ngược lại, “… làn đường hẹp hơn trong khu vực
đô thị dẫn đến việc lái xe ít hung hăng hơn và
có nhiều khả năng giảm tốc độ hoặc dừng xe
trong một khoảng cách ngắn để tránh va chạm”
(Masud Karim 2015).

Bảng 5.1 | Độ rộng làn đường đề xuất cho các
khu vực tốc độ thấp

GIỚI HẠN
TỐC ĐỘ /
TỐC ĐỘ
MỤC TIÊU

CHIỀU RỘNG
LÀN ĐƯỜNG
TỐI ĐA

CHIỀU RỘNG
LÀN ĐƯỜNG
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

30 km/h

3m

2.5–2.7 m

10–20 km/h*

2.5 m

2.5 m

Ghi chú: * Cấm xe hạng nặng
Nguồn: Tiêu chuẩn đường Đan Mạch, Mặt cắt ngang đường trong khu
vực đô thị, 2019

Đường phố trong khu vực tốc độ thấp thường có
một hoặc hai làn đường di chuyển (tức là một làn
đường cho mỗi hướng di chuyển) và đôi khi bao
gồm một làn đường rẽ ở giữa khi chuyển động
tăng lên. Nếu làn đường rẽ chỉ cần thiết tại một
giao lộ, làn đường đó nên chuyển đổi thành dải
phân cách cảnh quan để thu hẹp lòng đường về
mặt vật lý và thị giác. Không nên có nhiều hơn 2

Hình 5.3 | Hệ thống phân cấp người tham gia giao thông

Ñi boä
Xe ñaïp
Xe gaén maùy chia seû
vaø xe ñieän nhoû
Phöông tieän giao thoâng
coâng coäng
Phöông tieän vaän taûi
haøng hoùa
Phöông tieän giao thoâng
coâng coäng cô ñoäng
OÂ toâ chia seû
OÂ toâ caù nhaân
Ghi chú: Khách bộ hành, người đi xe đạp, và xe máy được xem là người tham gia giao thông đẽ tổn thương vì thiếu những bảo vệ bên ngoài.
Nguồn: Phỏng theo Hệ thống phân cấp phương tiện giao thông xanh do Chris Bradshaw đề xuất năm 1994

làn đường mỗi hướng vì chúng khuyến khích tốc
độ cao hơn. Điều này đặc biệt nguy hiểm vào giờ
thấp điểm, khi lưu lượng giao thông thấp, vì người
lái xe sẽ sử dụng tất cả không gian có sẵn để lái
xe nhanh hơn. Nếu mỗi hướng đi có nhiều làn
đường, làn còn lại phải được điều chỉnh để làm
chỗ đỗ xe, làn đường dành cho xe đạp hoặc để
tăng chiều rộng vỉa hè / không gian công cộng.

XEM XÉT TẤT CẢ CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG SỬ
DỤNG ĐƯỜNG BỘ
Thiết kế khu vực tốc độ thấp nên xem xét tất
cả các nhóm đối tượng tiềm năng, ở tất cả mọi
lứa tuổi và với mọi khả năng. Thiết lập hệ thống
phân cấp các nhóm đối tượng sử dụng có thể
giúp làm rõ các quyết định thiết kế khi nhu
cầu của các nhóm bị xung đột (Hình 5.3). Chi
tiết cụ thể của hệ thống phân cấp này sẽ khác
nhau dựa trên các mục đích và mục tiêu được
thiết lập cho dự án; tuy nhiên, người ta thường
khuyến cáo thiết kế của khu vực tốc độ thấp nên
ưu tiên những người tham gia giao thông dễ bị
tổn thương, đặc biệt là người đi bộ.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Bảng 5.2 | Cân nhắc đối với các nhóm người tham gia giao thông khu vực tốc độ thấp
NHÓM ĐỐI
TƯỢNG SỬ DỤNG

CÂN NHẮC RIÊNG

Người đi bộ

▪▪ Nhu cầu cần có khu vực đi bộ riêng biệt hoặc vỉa hè phụ thuộc vào tốc độ và lưu lượng xe cơ giới. Người đi bộ thường không cảm thấy thoải

mái khi hòa vào dòng xe cơ giới ở tốc độ lớn hơn 10 km/h. Khi xem xét tốc độ và khối lượng của xe cơ giới, hãy đảm bảo xem xét đến các biến
động hàng ngày và theo mùa.

▪▪ Vùng đệm giữa vỉa hè và đường phố có thể tăng sự an toàn và thoải mái cho người đi bộ.
▪▪ Các thiết kế phải bao gồm các tiện ích dành cho người đi bộ, chẳng hạn như đèn chiếu sáng quy mô dành cho người đi bộ, cây xanh đường
phố và ghế dài.

▪▪ Các thiết kế phải phù hợp với người đi bộ sử dụng các thiết bị hỗ trợ di chuyển (ví dụ: xe lăn, xe máy điện ngồi, nạng, gậy), người đi bộ bị
khuyết tật về thị giác và thính giác và cha mẹ có xe đẩy em bé hoặc trẻ em.

▪▪ Các thiết kế nên giảm thiểu việc đi lệch hướng và thời gian chờ băng qua đường cho người đi bộ.
Người đi xe đạp
và phương tiện
di chuyển nhỏ

▪▪ Sự cần thiết phải có làn đường dành cho xe đạp phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng của xe cơ giới. Một nguyên tắc chung là phải có làn

đường dành cho xe đạp nếu tốc độ xe cơ giới lớn hơn 30 km/h hoặc lưu lượng lớn hơn 3.000 xe mỗi ngày. Làn đường dành cho xe đạp phải
được ngăn cách vật lý với xe cơ giới bằng vỉa ba toa, cột an toàn, dải phân cách cảnh quan và/hoặc các thiết bị khác. Nếu không có đủ không
gian để dành riêng làn đường cho xe đạp, có thể kẻ vạch sọc làn đường dành cho xe đạp để thu hẹp đường một cách trực quan.

▪▪ Các thiết kế nên bao gồm chỗ đỗ xe đạp thuận tiện và khu vực để xe di chuyển nhỏ tại các điểm chính đủ để đáp ứng hoặc lớn hơn nhu cầu
đậu xe đạp dự kiến.

▪▪ Các thiết kế nên giảm thiểu việc đi lệch hướng và thời gian chờ băng qua đường cho người đi xe đạp.
Người điều
khiển xe máy

▪▪ Điều quan trọng là phải xem xét các biện pháp làm dịu giao thông khác nhau có thể ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ và sự an toàn của xe máy.
▪▪ Các biện pháp điều hòa giao thông theo chiều ngang như lối đi chữ chi, nút cổ chai và thu hẹp làn đường có thể không làm giảm tốc độ xe
máy hiệu quả như đối với ô tô.

▪▪ Các biện pháp điều hòa giao thông theo chiều dọc như gờ giảm tốc lối sang đường nâng cao và giao lộ nâng cao có thể khó làm người lái xe

mô tô giảm tốc. Sử dụng các biện pháp điều hòa giao thông theo chiều ngang như vòng xuyến / bùng binh, giải phân cách, nới rộng lề đường
hoặc mở rộng chỗ rẽ và lối đi chữ chi sẽ giúp người đi xe máy giảm tốc độ trước các tính năng đó.

▪▪ Tất cả các biện pháp điều hòa giao thông phải được hiển thị rõ ràng giúp người điều khiển xe máy tránh đổi hướng bị trễ và đột ngột.
▪▪ Mặt đường phải có đủ độ bám và không có khiếm khuyết. Ở giai đoạn thiết kế và xây dựng phải tránh những nguy cơ tiềm ẩn cho người đi xe máy.
Giao thông
Công cộng

▪▪ Các khu vực tốc độ thấp có các tuyến giao thông công cộng phải cho phép phương tiện giao thông công cộng đi qua dễ dàng.
▪▪ Các thiết kế phải tạo điều kiện cho người đi bộ và người đi xe đạp tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm các tiện nghi
như nhà chờ xe buýt và bãi đậu xe đạp.

Cháy và dịch vụ y
tế khẩn cấp (EMS)
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▪▪ Các phương tiện chữa cháy và dịch vụ y tế khẩn cấp (EMS) có thể phải điều đình với các biện pháp vật lý làm dịu giao thông được sử dụng
trong khu vực tốc độ thấp. Nếu không, hãy xem xét liệu có thể tiếp cận qua các con phố bên cạnh hoặc có thể mua phương tiện chống
cháy và y tế khẩn cấp nhỏ hơn.

Bảng 5.2 | Cân nhắc đối với các nhóm người tham gia giao thông khu vực tốc độ thấp, tiếp theo
NHÓM ĐỐI
TƯỢNG SỬ DỤNG

CÂN NHẮC RIÊNG

Vận chuyển và
giao hàng

▪▪ Các nhà thiết kế nên chỉ định khu vực xếp dỡ hàng hóa và khu vực dành cho phương tiện giao hàng và quy định ngày giờ xếp dỡ phù hợp.
▪▪ Các khu vực xếp dỡ hàng không được xung đột với các tuyến đường dành cho người đi bộ hoặc chặn tầm nhìn sang phần đường dành cho
người đi bộ.

▪▪ Các thiết kế nên xem xét các cơ hội tiềm ẩn và tác động của việc chuyển hướng hoặc hạn chế thời gian vận chuyển hàng hóa và giao hàng,
cũng như khả năng thay thế cơ chế giao hàng như dùng xe đạp chở hàng.

Xe tư nhân

▪▪ Các thiết kế nên chỉ định khu vực cho bãi đậu xe ô tô.
▪▪ Đỗ xe song song hoặc ở góc lùi trên phố có thể được sử dụng để thu hẹp lòng đường và tạo ra các nút cổ chai. Nếu đoạn đường đủ rộng, đỗ xe
theo góc sẽ hiệu quả hơn về việc sử dụng không gian và an toàn.

▪▪ Hiệu quả của việc sử dụng bãi đậu xe như một biện pháp làm dịu giao thông như thế này phụ thuộc vào tỷ lệ đậu xe cao.
▪▪ Các vị trí đỗ xe không được xung đột với các tuyến đường dành cho người đi bộ hoặc chặn tầm nhìn sang phần đường dành cho người đi bộ
hoặc làn đường dành cho xe đạp.

Xe trung
chuyển và
chuyển tuyến

▪▪ Các phương tiện giao thông công cộng trung gian và chuyên chở người khuyết tật như xe kéo và xe buýt nhỏ do tư nhân điều hành cũng có

Taxi và đi
chung xe

▪▪ Cung cấp các khu vực đón và trả khách không xung đột với các tuyến đường dành cho người đi bộ.

thể sử dụng khu vực tốc độ thấp.

▪▪ Chỉ định khu vực xếp dỡ dành cho một số loại phương tiện giao thông công cộng này có thể là thích hợp.

Nguồn: Các tác giả

PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH
Các cộng đồng mong muốn đường phố sẽ góp
phần tăng thêm sự sinh động và chất lượng
cuộc sống. Các thiết kế khu vực tốc độ thấp
phải đáp ứng mong muốn này và cân bằng với
hoàn cảnh khu vực đường phố đang được quy
hoạch hoặc thực hiện. Điều này có thể bao gồm
sử dụng đất xung quanh, mô hình đi lại hiện
có, loại người tham gia giao thông, loại phương
tiện, phương tiện công cộng, các giá trị cộng
đồng và mong muốn thay đổi của cộng đồng
(Hình 5.4). Các chuyên gia thiết kế phải đánh

giá trải nghiệm đi lại của tất cả người tham gia
giao thông; người lái xe, người đi xe đạp, người
đi bộ, người sử dụng phương tiện giao thông
công cộng và người lái xe hợp đồng, trong suốt
quá trình thiết kế. Tất cả các phương pháp
thiết kế được thảo luận dưới đây có thể không
phù hợp trong mọi tình huống. Mỗi hoàn cảnh
cụ thể sẽ đòi hỏi sự kết hợp nhất định của các
biện pháp thiết kế. Với sự linh hoạt, các thiết
kế có thể đáp ứng mong muốn, an toàn và nhu
cầu, chứ không chỉ đơn thuần là các hướng dẫn
nghiêm ngặt. Các chuyên gia thiết kế nên tham

khảo các quy tắc, quy định và yêu cầu xây dựng
của địa phương để đảm bảo tất cả các chi tiết
thiết kế đều được phép. Những con phố được
thiết kế phù hợp sẽ nâng cao giá trị cộng đồng
và nâng cao chất lượng cuộc sống, thay vì chỉ
đơn giản là cung cấp một phương tiện di chuyển
từ điểm đến này đến điểm đến khác. Các ví dụ
về nhiều cách tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh
đối với các khu vực tốc độ thấp được trình bày
trong các nghiên cứu điển hình (xem Phụ lục:
Các nghiên cứu điển hình về Bogota, Mexico
City, Sao Paulo và Dar-es-Salam).
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Hình 5.4 | Các loại hình đường phố và tốc độ mục tiêu dựa theo hoàn cảnh và kết quả mong muốn

Đường phố thương mại
30 km/h

Đường phố dân cư
25 km/h

Đường phố trong khu vực trường học
20 km/h

Đường phố đi chung
10-15 km/h

Nguồn: Bản đồ đường phố Google 2019.

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
Lý do chính của việc thực hiện các khu vực tốc
độ thấp là để cải thiện an toàn. Đó là tại sao
việc đánh giá các tác động an toàn của thiết kế
khu vực tốc độ thấp là rất quan trọng trong quá
trình thiết kế. Cách tốt nhất để thực hiện điều
này là thông qua các cuộc khảo sát và thẩm
định an toàn đường bộ.
Khảo sát an toàn đường bộ (RSI) là một đánh
giá định tính về các điều kiện an toàn trên một
con đường hiện có, được thực hiện bởi một
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kiểm tra viên an toàn đường bộ có kinh nghiệm.
Kiểm tra an toàn đường bộ có thể giúp xác định
các vấn đề không rõ ràng trong số liệu các vụ va
chạm của khu vực nghiên cứu, dựa trên chuyên
môn của kiểm tra viên, các thực hành tốt nhất
và các nghiên cứu hệ thống hơn. Việc kiểm tra
như vậy nên được tiến hành trong giai đoạn lập
quy hoạch cho một khu vực tốc độ thấp, để xác
định các rủi ro chính và đề xuất các giải pháp,
và sau đó, để xem xét lại thiết kế cuối cùng sau
khi thực hiện.

Thẩm định an toàn đường bộ (RSA) là đánh
giá định tính các điều kiện an toàn đối với con
đường hoặc dự án giao thông hiện đang trong
giai đoạn thiết kế, được thực hiện bởi một kiểm
toán viên an toàn đường bộ có kinh nghiệm
hoặc một nhóm kiểm toán đa ngành. Không
giống như RSI, một RSA đánh giá các bản vẽ
thiết kế, chứ không chỉ đánh giá cơ sở hạ tầng
hiện có. Thẩm định an toàn đường bộ nên được
tiến hành sau khi hoàn thành thiết kế sơ bộ
và sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết (Road
Safety Audit -UK 2018).

Bảng 5.3 | Các nguồn khuyến nghị

HƯỚNG DẪN

PHÂN LOẠI

TỔ CHỨC

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU

Thiết kế Thành phố an toàn hơn của WRI,
2015

Thiết kế đường phố

Viện tài nguyên thế giới (WRI)

https://www.wri.org/

Hướng dẫn thiết kế đường phố
đô thị của NACTO 2013

Thiết kế đường phố

Hiệp hội Cán bộ Giao thông Đô thị
Quốc gia (NACTO)

https://nacto.org/

Hướng dẫn thiết kế đường phố toàn cầu
của NACTO, 2015

Thiết kế đường phố

Hiệp hội Cán bộ Giao thông Đô thị
Quốc gia (NACTO)

https://nacto.org/

Những đường phố tốt hơn, những thành
phố tốt hơn của ITDP: Hướng dẫn thiết kế
đường phố cho đô thị của Ấn Độ

Thiết kế đường phố

Viện Chính sách giao thông và
phát triển (ITDP)

https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2011/12/Better-Streets-BetterCities-ITDP-2011.pdf

Hướng dẫn Thiết kế đường phố của NUPT

Thiết kế đường phố

Chính sách giao thông đô thị quốc gia,
Chính phủ Ấn Độ

http://smartcities.gov.in/upload/uploadfiles/files/StreetGuidelines_DDA.pdf

Đường phố hoàn thiện ở Boston, 2013

Thiết kế đường phố

Thành phố Boston.

https://bostoncompletestreets.org

FHWA: Đạt được mạng lưới đường đa
phương thức, 2016

Quy hoạch và thiết kế

Cục đường cao tốc liên bang (FHWA)

https://www.fhwa.dot.gov/

Hướng dẫn quy hoạch và thiết kế làn
đường xe đạp riêng của MassDOT, 2015

Quy hoạch và thiết kế

Sở giao thông Massachusetts

https://www.mass.gov

Các khu vực dân cư: Thách thức tương lai
các đường phố của chúng ta, 2005

Quy hoạch và thiết kế

Bộ giao thông Anh

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport

Bền vững và An toàn của WRI, 2018

Quy hoạch

Viện tài nguyên thế giới (WRI)

https://www.wri.org/

Sổ tay hướng dẫn cho giao thông xe đạp
của CROW, 2017

Thiết kế

CROW, Hà Lan

https://www.crow.nl

8 Nguyên tắc của vỉa hè, 2015

Các nguyên tắc Thiết kế

Viện tài nguyên thế giới (WRI)

https://wrirosscities.org/sites/default/files/8-Principles-of-Sidewalks.pdf
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Bảng 5.3 | Các nguồn khuyến nghị, tiếp theo

HƯỚNG DẪN

PHÂN LOẠI

TỔ CHỨC

ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU

WHO Pedestrian Safety: A RoadSafety Manual

An toàn người đi bộ

WHO

https://www.who.int/publications-detail/pedestrian-safety-a-road-safety-manual-for-decisionmakers-and-practitioners

Hướng dẫn tiện ích xe đạp của
AASHTO, 2012

Thiết kế đường xe đạp

Hiệp hội các cán bộ giao thông và
đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

https://www.transportation.org/

Sách xanh của AASHTO, 2018

Chính sách về thiết kế
hình học đường cao
tốc và đường phố

Hiệp hội các cán bộ giao thông và
đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO)

https://www.transportation.org/

Chương trình quản lý tốc độ,
tài liệu cơ sở của Thành phố
Bogota (Tây Ban Nha), 2019

Quản lý tốc độ

Tầm nhìn không tử vong,
Thành phố Bogota.

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/

Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm
soát giao thông thống nhất cho
đường phố và đường cao tốc

Tiêu chuẩn quốc gia
về các thiết bị quản lý
giao thông

Federal Highway Administration
(FHWA)

https://mutcd.fhwa.dot.gov/kno_2009r1r2.htm

Hướng dẫn kỹ thuật giao thông,
MnDoT, 2015

Kỹ thuật giao thông

Minnesota Department of
Transportation

http://www.dot.state.mn.us/trafficeng/publ/tem/

Kẻ vạch mặt đường – Hoa Kỳ

Tiêu chuẩn quốc gia

https://mutcd.fhwa.dot.gov/services/publications/fhwaop02090/uspavementmarkings.pdf

Các công cụ để đo lường đời sống
công cộng, Viện Gehl

Đo lường số liệu cơ sở

https://gehlinstitute.org/public-life-tools/

Công cụ đánh giá kinh tế sức khỏe
(HEAT) của việc đi xe đạp và đi bộ

Đo lường tác động về
sức khỏe và kinh tế

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/
activities/guidance-and-tools/health-economic-assessment-tool-heat-for-cycling-and-walking

Nguồn: Các tác giả
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CÁC HỢP PHẦN THIẾT KẾ ĐƯỜNG PHỐ
CỦA MỘT KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Công tác thiết kế một khu vực tốc độ thấp liên
quan đến việc kết hợp bốn hợp phần – các vùng
chuyển tiếp, lối vào, đường phố và nút giao
thông - để giảm tốc độ của xe cơ giới xuống
bằng hoặc thấp hơn tốc độ được đặt ra cho khu
vực và để đạt được các mục đích và mục tiêu
khác của khu vực tốc độ thấp (Hộp 5.2).

VÙNG CHUYỂN TIẾP VÀ LỐI VÀO
Vùng chuyển tiếp và lối vào đưa ra các tín hiệu
hình ảnh và vật lý cho người lái xe trước khi
bước vào môi trường có tốc độ thấp hơn. Vùng
chuyển tiếp trở nên đặc biệt quan trọng khi
người lái xe ô tô di chuyển từ đường có tốc độ
cao hơn sang đường có tốc độ chậm. Độ dài của
vùng chuyển tiếp có thể thay đổi và dựa trên tốc
độ vận hành của phương tiện cơ giới hiện tại và
tốc độ đặt ra cho khu phố có tốc độ thấp. Ở các
điểm có tốc độ xung quanh cao hơn đáng kể,
chẳng hạn như khu vực nông thôn hoặc đường
cao tốc vào khu vực đô thị, các khu vực chuyển
tiếp sẽ cần dài hơn so với khu vực thành thị, nơi
chênh lệch tốc độ giữa các khu vực nhỏ hơn.
Ví dụ: nếu tốc độ đặt ra cho đường phố tốc độ
thấp là 30 km/h và người lái xe đến từ khu vực
nông thôn hoặc đường cao tốc vào khu vực đô
thị với tốc độ 70 km/h, thì chiều dài của vùng
chuyển tiếp phải dài ít nhất 150 m (NCHRP
737, 2012 tr.61). Ngay cả khi chênh lệch tốc độ
thấp hơn, chẳng hạn như khi người lái xe đang
di chuyển từ đường trục chính của đô thị với tốc
độ 50 km/h vào khu vực tốc độ thấp, khoảng
cách cần thiết để nhận biết / thời gian phản

ứng và giảm tốc độ cần được tính đến và đặt ra
cho vùng chuyển tiếp. Ví dụ: người lái xe đang
di chuyển với tốc độ 50 km/h sẽ cần tối thiểu
khoảng 14 mét để phản ứng với giới hạn tốc độ
đã thông báo thay đổi và tối thiểu 10 m để giảm
tốc đột ngột. Trong trường hợp này, chiều dài
chuyển tiếp tối thiểu sẽ là 25 m, nhưng lý tưởng
là sẽ dài hơn để cho phép giảm tốc một cách
nhẹ nhàng.
Để thực hiện vùng chuyển tiếp và cửa ngõ phù
hợp, trước tiên các chuyên gia thiết kế phải
cảnh báo người lái xe về giới hạn tốc độ sắp tới
và sự cần thiết phải giảm tốc độ, sau đó sử dụng
các biện pháp thiết kế điều hòa giao thông cụ
thể để khuyến khích người lái xe ô tô bắt đầu
giảm tốc độ. Cảnh báo có thể được đưa ra thông
qua nhiều tín hiệu hình ảnh và vật lý, bao gồm
xử lý cửa ngõ, vạch kẻ trên mặt đường, giảm
chiều rộng đường phố, loại giao lộ đặc biệt
(chẳng hạn như bùng binh), sự thay đổi mật độ
cảnh quan, sử dụng cọc tiẻu, đệm giảm tốc và
các đèn tín hiệu và vạch kẻ đường và biển cảnh
báo từ trước. Nên xem xét thêm các yếu tố khác
bao gồm định tuyến, hình học giao lộ, mật độ
và điều khiển giao lộ.
Cửa ngõ là một cách xử lý chuyển tiếp cụ thể
đưa ra ranh giới rõ ràng về nơi bắt đầu của
đường có tốc độ thấp. Mục đích của cửa ngõ
là giảm tốc độ và truyền tải cảm giác đến một
khu vực đặc biệt, nơi sẽ có tốc độ xe cơ giới thấp
(Hộp 5.3).
Các cửa ngõ phải được bố trí tại tất cả các điểm
vào khu vực tốc độ thấp (Hình 5.5) và phải được

Hộp 5.2 | Tầm quan trọng của việc tạo
ra vùng chuyển tiếp và cửa ngõ vào khu
vực tốc độ thấp
Khi đi vào khu vực tốc độ thấp, đặc biệt là sau một
thời gian lái xe ở tốc độ cao, người lái xe thường ước
tính tốc độ của mình thấp hơn thực tế và do đó không
giảm tốc đủ để tuân thủ giới hạn tốc độ thấp hơn.
Nguồn: ECMT, 2006

Hộp 5.3 | Tác động của các lối vào đối
với việc giảm tốc độ
Lối vào có thể là biện pháp điều hòa giao thông rất
hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy rằng các cửa ngõ
được thiết kế tốt có thể làm giảm tốc độ 11-17 km/h
(Lamberti và cộng sự, 2009) và có thể giảm 28%
tai nạn thương tích (Andersson và cộng sự, 2008).
Các xử lý tại lối vào làm giảm đáng kể các vụ va
chạm với người đi bộ hơn các loại va chạm khác
(Makwasha và Turner 2013).

kết hợp với các biện pháp xử lý khác để đảm
bảo người lái xe đang đi ở tốc độ bằng hoặc thấp
hơn tốc độ đặt ra cho khu vực trước khi vào. Các
cửa ngõ phải bao gồm các biển báo hoặc dấu
hiệu trên đường cho biết giới hạn tốc độ của
khu vực (tốt nhất là cả hai) cùng với các chi tiết
thiết kế đường phố có tốc độ chậm.
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HÌnh 5.5 | Ví dụ về một cửa ngõ vào khu vực

tốc độ thấp ở khu dân cư Liberdade, thành phố Sao
Paulo, Brazil

Bảng 5.4 | Khoảng cách khuyến nghị và tối đa

giữa các biện pháp điều hòa giao thông để đạt
được tốc độ mục tiêu mong muốn
GIỚI HẠN
TỐC ĐỘ/
TỐC ĐỘ
MỤC TIÊU

KHOẢNG CÁCH
KHUYẾN NGHỊ
GIỮA CÁC
CAN THIỆP

KHOẢNG
CÁCH TỐI ĐA
GIỮA CÁC
CAN THIỆP

30 km/h

75 m

100 m

10–20 km/h

20 m

50 m

Nguồn: Tiêu chuẩn đường bộ Đan Mạch, Sổ tay các biện pháp giảm
tốc độ 2013
Nguồn: Bản đồ đường phố Google

ĐƯỜNG PHỐ
Người đi bộ là linh hồn của các đô thị của chúng
ta, đặc biệt là ở trung tâm thành phố hoặc các
khu vực bán lẻ khác (AASHTO 2011). Tầm quan
trọng của nhận thức này được nhân lên khi thiết
kế đường phố tốc độ thấp. Những đường phố đi
tốc độ chậm tập trung vào người đi bộ và xe đạp
và được thiết kế theo cách không khuyến khích
người lái xe ô tô chạy nhanh hơn tốc độ thiết
kế và tốc độ mục tiêu đã đặt ra. Các đường phố
đi chậm nên được thiết kế cho tốc độ tối đa là
30km/h hoặc thấp hơn tùy thuộc vào hoàn cảnh
xung quanh và các ứng dụng mong muốn. Điều
này có thể đạt được bằng cách thực hiện các biện
pháp làm dịu giao thông vật lý theo các khoảng
cách đều đặn trong khu vực tốc độ thấp. Khoảng
cách phù hợp này thay đổi tùy thuộc vào tốc độ
mục tiêu mà người ta mong muốn (Bảng 5.3).
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Thiết kế đường phố tốc độ thấp bắt đầu bằng
việc thu hẹp đường phố về thực tế và thị giác.
Trong môi trường tốc độ thấp, chúng tôi
khuyến nghị chiều rộng làn đường tối đa là 3
m, nhưng tốt hơn là 2,5 m - 2,75 m (xem Bảng
5.1, Mục 5.1.b). Chiều rộng làn chính xác phải
dựa trên bối cảnh đường phố, tốc độ mục tiêu
và loại phương tiện sẽ có mặt. Chiều rộng làn
đường đi lại hẹp khiến tốc độ của người lái xe
cơ giới đi chậm hơn, làm cho khoảng cách qua
đường cho người đi bộ ngắn hơn và tạo cơ hội
phân bổ lại không gian đường phố dành cho vỉa
hè, làn đường dành cho xe đạp, cảnh quan và
vùng đệm đường phố rộng hơn. Có thể bố trí
làn đỗ xe trên đường để giảm tốc độ, giúp thu
hẹp lòng đường và tạo ra một rào cản vật lý giữa
làn xe chạy và vỉa hè. Có thể sử dụng các biện
pháp thiết kế vật lý như nút thắt hoặc mở rộng
vỉa hè với cây xanh cảnh quan cùng với việc bố
trí đỗ xe dọc đường phố để đảm bảo tuân thủ

tốc độ và thu hẹp tầm nhìn khi không có xe đỗ.
Cũng có thể sử dụng làn đường dành riêng cho
xe đạp để thu hẹp lòng đường, tăng sự cách
biệt giữa người đi bộ và phương tiện, đồng thời
tạo không gian dành riêng cho từng nhóm đối
tượng sử dụng đường phố nếu số lượng phương
tiện giao thông vẫn đảm bảo. Có thể thêm các
yếu tố dọc theo đường phố như cây xanh, hệ
thống chiếu sáng, hoa và các tòa nhà để khiến
người lái xe không cảm thấy thoải mái khi
phóng nhanh. Trong một số trường hợp, cũng
có thể thiết kế thêm các lối sang đường giữa
phố (Hộp 5.4)
Các đường phố tốc độ chậm cũng có thể đạt
được hiệu quả nhờ việc thay đổi vật liệu lát
đường. Sự thay đổi màu sắc vật lý và việc bổ
sung họa tiết có thể mang lại cả tác động về
thị giác và vật lý để người lái xe giảm tốc độ.
Thường thì các vạch và ký hiệu vẽ trên mặt
đường được xóa đi để tạo ra cảm giác không
chắc chắn cho người lái xe và khiến họ cần phải
thận trọng hơn. Điều này làm tăng sự nhận
thức của người lái xe về môi trường xung quanh
họ và khuyến khích lái xe an toàn, chậm rãi.
Hoạt động của người đi bộ và khả năng nhìn
thấy họ trên đường phố cũng khuyến khích
thói quen lái xe an toàn. Các chi tiết và kỹ thuật
thiết kế đường phố đi tốc độ chậm bổ sung
được liệt kê ở dưới đây.

CÁC NÚT GIAO
Hộp 5.4 | Lối sang đường giữa phố
▪▪ Các lối sang đường cho người đi bộ không phải
lúc nào cũng nhất thiết phải đặt ở các nút giao
thông hiện có. Lối sang đường ở giữa đoạn phố
giúp người đi bộ đến những địa điểm không ở
trên nút giao hiện có hoặc khi khoảng cách giữa
các nút giao có vẻ quá xa. Trước khi đặt vạch kẻ
sang đường ở giữa đoạn phố, cần đánh giá nhu
cầu và bối cảnh để đảm bảo cho việc qua đường,
tức là đánh giá lượng người đi bộ, lượng phương
tiện giao thông, tầm nhìn, tốc độ và luật pháp
quy định.
▪▪ Các lối sang đường giữa phố thường đi cùng với
dải phân cách hoặc đảo trú chân để giúp người
đi bộ sẽ băng qua một chiều đường mỗi lần một
cách an toàn. Nếu kết hợp với làn đậu xe trên
đường, mở rộng vỉa hè hoặc nút thắt sẽ giúp giảm
khoảng cách sang đường và cải thiện tầm nhìn và
làm giảm tốc độ giao thông. Các lối sang đường
giữa phố cũng có thể được nâng cao để tạo yếu
tố hình ảnh theo phương thẳng đứng cho người
lái xe và cũng là một biện pháp giảm tốc độ vật lý
và giữ cho người đi bộ hiện diện ngang tầm nhìn
của lái xe. Có thể trang bị đèn tín hiệu tự động
hoặc không, mà sử dụng các nút gọi pha dành
cho người đi bộ, đèn tín hiệu cảnh báo dừng hoặc
nhường đường và luôn cần có các vạch kẻ đường
dễ nhìn thấy dành cho người đi bộ. Không được
cản trở tầm nhìn tại các lối sang đường giữa phố.
Các phương tiện đang đỗ, cảnh quan và các hoạt
động bên đường phải nằm ngoài phạm vi tầm
nhìn hoặc có chiều cao dưới 1m (3 ft)

Các nút giao thông là vị trí xung đột chính giữa
người đi bộ, người đi xe đạp và người lái xe ô
tô. Các chuyên gia thiết kế phải nghiên cứu kỹ
các nút giao thông và các điểm xung đột để
đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao
thông. Theo phương pháp truyền thống, các
nút giao được thiết kế để dành cho loại phương
tiện lớn nhất có thể rẽ, bất kể tần suất ra sao và
không quan tâm đến nhu cầu của người đi bộ
là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Điều này tạo ra
dạng nút giao cắt lớn và cho phép các phương
tiện tiêu chuẩn rẽ nhanh và không an toàn. Bán
kính bó vỉa phải được thiết kế để loại xe thường
xuyên chạy qua nhất có thể di chuyển với tốc
độ an toàn. Tại các nút giao tốc độ thấp, bán
kính phải từ 3 đến 4,5 m. Điều này khiến việc
rẽ chậm hơn, khoảng cách qua đường ngắn hơn
và người đi bộ ở vị trí dễ nhìn thấy hơn. Bán
kính bó vỉa nhỏ có thể được kết hợp với việc tôn
cao các nút giao thông để tối ưu khả năng quan
sát người đi bộ và giảm tốc độ. Cũng có thể kết
hợp với mở rộng lề đường để làm cho khoảng
cách sang đường ngắn hơn và nhiều không gian
công cộng hơn để tạo nơi tụ họp, các hoạt động
nghệ thuật công cộng, hoạt động đường phố và
cảnh quan. Các chuyên gia thiết kế nên xem xét
tần suất của phương tiện lớn và có thể sử dụng
phương án các thềm có thể đi lên cho xe tải lớn
(xem các biện pháp xử lý nút giao bên dưới)
hoặc cho phép phương tiện sử dụng làn đường
tiếp nhận bổ sung (làn đường chấp nhận giao
thông đi qua/rẽ ở phía đối diện của nút giao) để
thực hiện chuyển hướng mà không lấn chiếm
không gian dành cho người đi bộ.

Các nút giao lộ tạo ra sự di chuyển có trật tự
của giao thông; tuy nhiên, ở một số khu vực tốc
độ thấp, các giao lộ được thiết kế có chủ ý để
tạo ra sự không chắc chắn, do đó người lái xe
phải giảm tốc độ. Để tạo ra sự không chắc chắn
này, các thiết bị điều khiển giao thông có thể
được thay thế bằng các vòng xuyến giao thông,
là các bùng binh quy mô nhỏ. Các loại đường
vòng này có kết quả an toàn tốt nhất cho người
đi bộ và người đi xe đạp khi ít nhất một trong
các đường giao nhau chỉ có một làn đường duy
nhất ở mỗi hướng, tốc độ thấp và có các hạ tầng
qua đường cho người đi bộ và đảo trú chân rõ
ràng (UASFHWA 2014a, 2014b ). Các phương
tiện này ưu tiên cho người đi bộ và xe đạp vì các
phương tiện cơ giới nhường cho cả những người
dễ bị tổn thương và các phương tiện khác trong
khu vực, đồng thời độ an toàn qua giao lộ được
tăng lên đáng kể (so với giao lộ truyền thống)
với việc giảm thiểu va chạm trực diện, và thay
đổi sang một góc khác để các vụ va chạm chỉ tác
động bên hông. Khi các vòng xuyến không phải
là một lựa chọn, các nhà thiết kế nên xem xét sử
dụng các biển báo dừng để làm chậm việc lưu
thông qua một khu vực và cải thiện điều kiện
cho người đi bộ.
Thiết kế các nút giao phải ưu tiên sự an toàn
và khả năng tiếp cận cho người đi bộ và chỉ ra
cho mọi người tham gia giao thông biết khi nào
và ở đâu họ sẽ phải nhường đường. Cần kẻ vẽ
các dấu hiệu trên mặt đường như vạch kẻ sang
đường dành cho người đi bộ dễ nhìn thấy và
vạch kẻ giao với đường xe đạp ở các nút giao
để xác định vị trí những người tham gia giao

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP

61

thông dễ bị tổn thương sẽ băng qua làn đường,
để giảm thiểu xung đột và tránh nhầm lẫn cho
người lái xe. Bắt buộc phải mở tầm nhìn ở các
giao lộ để người lái xe có thể nhìn thấy người đi
bộ. Các làn đỗ xe trên đường cần cách lối đi bộ
sang đường tối thiểu là 6m (cả hai đầu nếu là
lối đi bộ sang đường giữa phố) và cây cối cảnh
quan không được cao quá 1m. Các cây cối cảnh
quan tại các khu vực trường học thậm chí còn
cần phải thấp hơn hơn do chiều cao của trẻ em
thấp hơn.

Hộp 5.5 | Tốc độ và số làn thay đổi phản
ứng của lái xe với người đi bộ
Tốc độ và số làn đường là những yếu tố quyết định
chính đến việc nhường đường cho người đi bộ tại
các lối qua đường đã được vẽ. Bertulis và Dulaski
(2014) nhận thấy rằng ở tốc độ 20 dặm/h (32 km/h),
75% người lái xe nhường cho người đi bộ, trong khi
ở 37 dặm/h (60 km/h), tỷ lệ này giảm đáng kể chỉ
còn 17%. Tỉ lệ này còn giảm hơn nữa (xuống 9%) khi
có bốn làn đường thay vì hai làn đường.

Bảng 5.5 | Các yếu tố và kỹ thuật thiết kế cụ thể được sử dụng để đạt được tốc độ mục tiêu

KÝ HIỆU

BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ MÔ TẢ
Thu hẹp làn đường dành cho xe cơ giới: Làn đường đi lại nên được thu hẹp còn 3m trên một khoảng cách thu hẹp dần phù hợp dựa theo tốc độ thiết kế sử dụng lề đường bê
tông vật lý, giảm vật liệu làm mặt đường hoặc sơn thu hẹp làn đường đi lại.

v

Phân bổ lại không gian đường phố: Thường được thực hiện bằng cách giảm số lượng làn đường dành cho xe cơ giới và thêm dải phân cách hoặc làn đường dành cho xe đạp
hoặc vỉa hè rộng hơn

Kẻ ký hiệu trên mặt đường: Các ký hiệu trên mặt đường mang lại cho người lái xe các tín hiệu vật lý rằng họ đang đi vào một môi trường khác và có thể truyền đạt về một tốc độ
phù hợp với môi trường đó. Một số phương pháp xử lý kẻ các ký hiệu trên mặt đường bao gồm:

▪▪ Tiêu chuẩn: Các vạch kẻ đường tiêu chuẩn có thể giúp giảm chiều rộng về mặt thị giác của làn đường
▪▪ Chữ: Trong một số tình huống nhất định, có thể kẻ chữ trên làn đường như Khu vực Trường học hoặc SANG ĐƯỜNG, và để thiết lập giới hạn tốc độ mới.
▪▪ Ngang: Các vạch kẻ ngang được đặt vuông góc với hướng di chuyển và tác động thị giác (và đôi khi có âm thanh) để cảnh báo người lái xe về việc sắp phải giảm tốc độ.
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Đường chữ chi (Chicanes): Đường thẳng có thể cho phép hoặc khuyến khích người lái xe tăng tốc. Những khúc đường lượn thay đổi việc căn chỉnh làn đường di chuyển khiến
người lái xe phải len lỏi qua một khu vực được chỉ định với tốc độ chậm hơn. Việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vạch kẻ trên mặt đường hoặc các biện pháp vật lý.

30

Biển thông báo tốc độ: Giúp người lái xe biết tốc độ hiện tại của họ và có thể dùng để thu thập dữ liệu tốc độ và lưu lượng xe cơ giới.

km/h

YOUR SPEED

32
Biển báo Cảnh báo trước: Cảnh báo người lái xe về một sự thay đổi sắp tới trong môi trường.

30
km/h

Biển báo giới hạn tốc độ và vẽ trên mặt đường: Thông báo giới hạn tốc độ cho khu vực khi người lái xe đang đi vào khu vực đó. Nên được hiển thị nổi bật. Việc đặt các biển
báo có một số ảnh hưởng đến việc kiểm soát tốc độ. Có thể tìm thông tin thêm về việc đặt biển báo trong danh mục các nguồn tham khảo khuyến nghị.
Ngoài ra, tốt nhất là nên sử dụng cả biển báo và vạch kẻ trên mặt đường để củng cố thông điệp.

Biển báo địa danh: Cho biết việc đến một cộng đồng, khu dân cư hoặc quận/ huyện.
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Giải phân cách: Các giải phân cách là những chi tiết thiết kế được nâng cao đặt giữa hai luồng di chuyển ngược nhau giúp thu hẹp lòng đường về mặt vật lý. Các giải phân cách
có thể được tạo cảnh quan hoặc là bề mặt cứng, tạo không gian cho người đi bộ để trở thành đảo trú chân, và đôi khi các phương tiện khẩn cấp có thể đi qua được. Các giải phân
cách giúp quản lý khả năng tiếp cận đường phố và có thể đưa ra độ lệch ngang làm cho người lái xe đi chậm lại, và đem lại tín hiệu về mặt thị giác và vật lý khi tới nơi.

Vòng xuyến giao thông: Các đảo trung tâm hình tròn được đặt ở giữa các nút giao thông hiện có. Nó còn được gọi là vòng xoay, bùng binh nhỏ và vòng xuyến giao thông khu
dân cư. Biện pháp xử lý này chủ yếu được sử dụng trên các đường phố có lưu lượng và tốc độ xe cơ giới thấp hơn.

Tạo cảnh quan: Có thể tạo cây xanh cảnh quan theo lớp để tạo cảm giác đến nơi và cảm nhận thị giác về việc giảm chiều rộng của lòng đường ở lối vào cửa ngõ.

H:\5000\5589_WRI_Low Speed Zone Guide\04 Design Toolkit\Vignettes\Illustrator

Đường chung: Đường chung, còn được gọi là woonerf, ưu tiên di chuyển của người đi bộ và xe đạp bằng cách làm chậm tốc độ và truyền đạt thông tin rõ ràng thông qua các đặc
điểm thiết kế rằng người lái xe ô tô phải nhường đường cho tất cả những người tham gia giao thông khác (FHWA 2017). Đường chung có tốc độ mục tiêu từ 10 đến 20 km/h và tốc
độ mục tiêu tối đa là 20 km/h.

Làn đậu xe trên đường: Không gian đậu xe được chỉ định dọc theo lòng đường, song song hoặc nghiêng góc với lề đường tùy thuộc vào thiết kế. Làn đậu xe giúp thu hẹp đường
phố một cách trực quan và tạo ra một rào cản vật lý giữa vỉa hè và đường đi, tăng sự thoải mái cho người sử dụng. Cũng có thể dùng làn đậu xe trên đường để giảm số làn đường.
Nếu có thể, làn đậu xe nên làm bằng vật liệu khác với lòng đường và vỉa hè để xác định rõ không gian.
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Loại bỏ vạch kẻ đường: Loại bỏ các vạch kẻ trên mặt đường, chẳng hạn như vạch kẻ ở giữa, tạo ra cảm giác không chắc chắn về chiều rộng làn đường di chuyển mà người lái
xe ô tô cảm nhận được và khuyến khích tốc độ di chuyển chậm hơn. Chỉ nên xem xét biện pháp xử lý này trên các đường phố chung hoặc đường phố được thiết kế cho tốc độ từ 10
đến 20 km/h và có giao thông hai chiều

Nút thăt (Mở rộng vỉa hè): Mở thêm lề đường ở giữa phố để tạo thêm nút thắt, có thể đặt lối sang đường giữa phố và thêm không gian tạo cảnh quan.

Đảo trú chân cho người đi bộ: Một khái niệm tương tự như giải phân cách nhưng là một đảo nhỏ được tôn cao, để cho người đi bộ dừng và đợi ở giữa đường, cho phép băng
ngang qua một hoặc nhiều làn đường ở mỗi hướng giao thông mỗi lần.

Các biện pháp lát đường hoặc vật liệu lát đường: Các biện pháp lát đường như lát gạch, đá và bê tông thường được sử dụng ở những khu vực có lượng người đi bộ cao để
cung cấp tín hiệu thị giác và vật lý cho người lái xe về nhu cầu giảm tốc độ.

Vỉa hè: Phải đủ rộng để có thể chứa thoải mái lượng người đi bộ dự kiến, bao gồm cả những người sử dụng các thiết bị di chuyển như xe đẩy và xe lăn. Tùy thuộc vào hoàn cảnh,
vỉa hè cũng nên có không gian cho người đi bộ tụ họp và tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Vỉa hè có thể được tận dụng để thu hẹp chiều rộng làn đường đi lại.
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Đường đi chung với xe đạp / Đại lộ dành cho xe đạp: Đường có tốc độ xe cơ giới thấp hơn cho phép xe đạp đi lại thoải mái trên đường trong môi trường ít căng thẳng. Các đại
lộ dành cho xe đạp sử dụng các biển báo, vạch kẻ trên mặt đường và các biện pháp làm dịu tốc độ trên các đường phố có tốc độ thấp (30 km/h trở xuống) để khuyến khích tốc độ
xe cơ giới thấp hơn và thu hẹp các làn đường đi lại.

Làn xe đạp: Làn đường dành cho xe đạp sử dụng vạch kẻ trên mặt đường dọc theo lòng đường để mang lại không gian riêng cho người đi xe đạp. Làn đường dành riêng cho xe
đạp thường không cần thiết ở những đường phố có tốc độ từ 30 km/h trở xuống vì ở tốc độ này người đi xe đạp có thể đi chung đường với các phương tiện khác tương đối an toàn
và thoải mái. Tuy nhiên, có thể xem xét đặt làn đường cho xe đạp trong một số trường hợp, chẳng hạn như ở những khu vực có lưu lượng xe cơ giới cao hoặc những đoạn đường rất
rộng, nơi các làn đường cho xe đạp có thể có tác động làm dịu giao thông. Làn xe đạp được sơn có thể phản tác dụng trên đường có tốc độ thấp vì chúng làm tăng khoảng cách
giữa hai lề đường, do đó tăng chiều rộng của lòng đường về mặt thị giác.

Làn đường tách riêng cho xe đạp: Làn đường tách riêng cho xe đạp thu hẹp các làn đường đi lại với dải đệm tôn cao lên ngăn cách làn đường dành cho xe đạp và làn đường
cơ giới, có không gian cho tất cả các phương tiện và một không gian dành riêng cho người đi xe đạp, ngăn chặn việc đậu xe trong làn đường dành cho xe đạp và tạo điều kiện bổ
sung thêm cảnh quan. Đây là biện pháp xử lý được ưa thích để đảm bảo an toàn cho xe đạp khi có tốc độ xe hoặc lưu lượng giao thông cao.

Lối sang đường cho người đi bộ được tôn cao: Một khái niệm tương tự với gờ giảm tốc và đệm giảm tốc, lối sang đường cho người đi bộ được nâng lên ngang với vỉa hè, giúp
người khuyết tật qua đường an toàn hơn và tăng khả năng nhìn thấy người đi bộ, đồng thời yêu cầu giảm tốc độ xe. Nó cũng thể hiện quyền ưu tiên cho người đi bộ.

Gờ giảm tốc: Phần mặt đường được nâng lên có đỉnh theo hình parabol hoặc phẳng trên mặt đường để duy trì tốc độ dự định và gây khó chịu đột ngột khi đi qua ở tốc độ cao
hơn. Đây là những biện pháp làm dịu giao thông được sử dụng phổ biến nhất.
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Đệm giảm tốc: Đệm giảm tốc là gờ giảm tốc có rãnh cắt bánh xe để cho phép các phương tiện lớn như xe cấp cứu và phương tiện giao thông công cộng vượt qua mà không bị
cản trở. Các đường cắt này cũng làm giảm thiểu nguy cơ người đi xe đạp bị ngã khi đi qua và tăng khả năng thoát nước mưa, vì chúng thường được làm bằng cao su. Ở những nơi
có tỷ lệ sử dụng xe máy cao, có thể cần xem xét lại thiết kế để đảm bảo rằng nó cũng làm chậm tốc độ xe máy.

Bán kính bó vỉa: Bán kính bó vỉa phải đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu của người đi bộ và phương tiện, đồng thời giúp các phương tiện rẽ chậm nhưng hiệu quả làm giảm tốc độ
tổng thể. Bán kính bó vỉa nhỏ giúp người đi bộ ở vị trí dễ thấy hơn.

Thềm cho xe tải: Thềm cho xe tải đảm bảo các phương tiện lớn và xe tải có thể rẽ mà không xâm phạm vào không gian dành cho người đi bộ và đảm bảo các phương tiện giao
thông tiêu chuẩn rẽ chậm và an toàn. Tương tự như thềm có thể đi lên ở trung tâm của các bùng binh, thềm cho xe tải tối đa 7.5cm (3in) mà bánh sau của xe tải (off-track) có thể
vượt qua.

Nút giao thông được nâng cao: Khái niệm tương tự như lối sang đường cho người đi bộ được nâng cao, toàn bộ nút giao được nâng cao bằng vỉa hè để người khuyết tật sang
đường an toàn hơn, tăng khả năng người lái xe ô tô quan sát thấy người đi bộ và yêu cầu người lái xe ô tô giảm tốc độ khi qua nút giao.

Mở rộng vỉa hè: Mở rộng vỉa hè để có thêm không gian đi bộ, giảm khoảng cách sang đường cho người đi bộ, tạo khu vực cảnh quan, làm chậm tốc độ xe cộ và giảm bán kính bó
vỉa để tạo điều kiện cho việc rẽ an toàn.
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Các biện pháp xử lý nút giao an toàn cho xe đạp:

▪▪ Nút giao được bảo vệ: nút giao được bảo vệ giúp việc đi lại ở nút giao an toàn hơn, phân cấp mức độ ưu tiên của tất cả các phương thức di chuyển, tăng khả năng dự đoán
hướng di chuyển và giảm thiểu các điểm xung đột giữa tất cả người tham gia giao thông.

▪▪ Vạch kẻ trên mặt đường: Để làn đường dành cho xe đạp được quan sát tốt hơn, nên kẻ làn đường dành cho xe đạp hoặc các vạch kẻ đánh dấu điểm xung đột ở nút giao thông.

Lối sang đường được làm nổi bật hoặc có khả năng hiển thị cao: Lối đi sang đường cho người đi bộ qua phải dễ nhìn thấy, có thể là duy nhất và dựa theo bối cảnh và phải
bằng bề ngang của vỉa hè tiếp cận và tiếp nhận.

Dừng Hai, Ba và Bốn Chiều: Các điều kiện dừng xe tại các nút giao thông làm chậm tiến trình lưu thông qua một khu vực và cải thiện điều kiện cho người đi bộ.

Đèn tín hiệu giao thông: Đèn tín hiệu giao thông có thể chỉ định mức độ ưu tiên của người tham gia giao thông tại nút giao một cách hiệu quả bằng việc sử dụng đèn tín hiệu
giao thông điện tử, đèn tín hiệu xe đạp và đèn tín hiệu dành cho người đi bộ. Người đi bộ nên có những pha đèn riêng. Đèn tín hiệu giao thông có thể phản tác dụng trên những
con phố chậm vì chúng không cho phép các phương tiện tự do dừng lại cho người đi bộ ở khu vực tốc độ chậm, hướng dẫn qua nút giao và làm cho thiết bị điều khiển giao thông
trở nên vô dụng. Cần xem xét cẩn thận biện pháp kiểm soát giao thông này trước khi thực hiện.

Thời gian cho người đi bộ trước: Pha đèn cho người đi bộ bật 3-7 giây trước khi xe đi cùng chiều có đèn tín hiệu xanh, cho phép người đi bộ được sang đường trước, tăng khả
năng các phương tiện rẽ phải quan sát thấy người đi bộ. Nên tham khảo các tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương để xem liệu đây có phải là phương pháp được phép trong khu vực của
mình hay không.

Nguồn: Các tác giả.
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KẾT HỢP CÁC THIẾT KẾ KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HOÀN CẢNH
Chương này trình bày những hình ảnh minh họa các cấu hình thiết kế đường
phố tốc độ thấp có thể ứng dụng trong một số bối cảnh đô thị.
Những thiết kế này đại diện cho các ứng dụng có thể của các giải pháp thiết
kế đường phố để đạt được tốc độ mục tiêu và cải thiện khả năng tiếp cận và
an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp.
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Các chuyên gia thiết kế khu vực tốc độ thấp phải
cân bằng mong muốn của cộng đồng, ý chí chính
trị, nhu cầu giao thông, mối quan tâm về an toàn
và các tác động kinh tế để thiết kế một tuyến phố
không chỉ phù hợp với hoàn cảnh mà còn tạo ra
cảm giác về địa điểm và bản sắc cho cộng đồng.
Điều này đôi khi có vẻ là một nhiệm vụ khó
khăn; tuy nhiên, khi sử dụng các nguyên tắc cơ
bản của hướng dẫn này và nghiên cứu thêm về
chủ đề này, bạn có thể tạo được một con đường
tốc độ chậm đạt được các mục tiêu và mục đích
của dự án. Thiết kế đường phố để xây dựng mới
hoặc cải tạo các đường phố hiện có nên được
điều chỉnh cho phù hợp với từng cộng đồng. Hơn
nữa, các nguyên tắc thiết kế đường phố tốc độ
chậm có thể được áp dụng cho nhiều loại đường
phố khác nhau, bao gồm cả đường một chiều và
hai chiều. Đường phố chỉ có một làn đường ở cả
hai hướng an toàn hơn, nhưng với thiết kế phù
hợp, cũng có thể thực hiện các khu vực tốc độ
thấp ở các đường phố có số làn đường cao hơn,
trong một số hoàn cảnh. Các phần sau trình
bày đồ họa đưa ra các ví dụ về cấu hình thiết kế
đường phố tốc độ thấp có thể áp dụng trong một
số hoàn cảnh sử dụng các nguyên tắc này.
Những thiết kế này nhằm thể hiện các biện pháp
thiết kế đường phố có thể áp dụng để đạt được
tốc độ mục tiêu và cải thiện khả năng tiếp cận
cho người đi bộ và đi xe đạp. Các thiết kế này
chưa đầy đủ. Nên lựa chọn kết hợp và tần suất xử
lý thích hợp (tham khảo phần 5.2.) cho một khu
vực nhất định dựa trên các quy trình được nêu
trong hướng dẫn này và được điều chỉnh thích
hợp hơn nữa bằng cách sử dụng các hướng dẫn
kỹ thuật chi tiết về vật liệu và đo đạc.
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Hình 6.1 | Ví dụ về các tính năng của khu vực tốc độ thấp trong Đường hỗn hợp có mật độ cao (Nhìn xa)
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Nguồn: Các tác giả.

ĐƯỜNG PHỐ HỖN HỢP MẬT ĐỘ CAO
Các đường phố hỗn hợp mật độ cao thường rất
sống động và là trung tâm của các hoạt động và
tương tác của người dân. Đôi khi, đây là ấn tượng
đầu tiên của khách về một cộng đồng. Các làn
đường đi lại thường có chiều rộng 3m một làn
mỗi chiều, tuy vậy vẫn có thể có ngoại lệ nếu cần
đối với các phương tiện giao thông công cộng có
chiều rộng lớn hơn, chẳng hạn như xe buýt. Vỉa
hè rộng giúp dễ dàng tiếp cận các điểm đến, cho

phép tương tác xã hội, góp phần tạo ra cảm giác
về địa điểm và giúp thu hẹp các làn đường đi lại.
Các dải phân cách ở giữa là tín hiệu trực quan
và vật lý về lòng đường bị thu hẹp. Có thể thêm
không gian cho cảnh quan, cây xanh đường phố
và các đảo trú chân người đi bộ. Có thể tạo làn rẽ
ở dải phân cách cảnh quan tại các nút giao thông
để lưu lượng rẽ cao hơn có thể rẽ an toàn hơn.
Giao thông công cộng có thể được bố trí thông
qua các trạm dừng xe buýt sát lề và xe tải giao
hàng vẫn có thể hoạt động.

Hình 6.2 | Ví dụ về các tính năng của khu vực tốc độ thấp trong Đường hỗn hợp có mật độ cao (Nhìn gần)

Các thiết kế cho đường phố mật độ cao và sử
dụng hỗn hợp cần tuân thủ:

▪▪
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KHU BỐ TRÍ CÁC TIỆN NGHI

3
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CẢNH QUAN 4
NÚT GỌI PHA ĐÈN ĐI BỘ 5
ĐÈN TÍN HIỆU CHO NGƯỜI ĐI BỘ 6

▪▪

Nguồn: Các tác giả, 2020.

Một thiết kế nút giao thông phù hợp là rất
quan trọng để đảm bảo an toàn cho tất cả
người tham gia giao thông. Người đi bộ phải
được ưu tiên được nhìn thấy tại các nút giao
bằng những lối đi sang đường dễ nhận biết,
thông báo rõ ràng cho người đi bộ và những
người tham gia giao thông bằng các phương
thức khác về điểm giao nhau dự kiến. Việc lắp
các tín hiệu dành cho người đi bộ, nếu có, sẽ
giúp thay đổi hành vi của các phương tiện và
tăng thời gian sang đường một cách an toàn.

Khi thực hiện mở rộng vỉa hè sẽ giảm khoảng
cách sang đường, tăng diện tích cảnh quan,
cho phép thêm không gian sử dụng, giảm kích
thước chung của nút giao và tạo điều kiện cho
xe cộ di chuyển chậm, an toàn. Các thiết bị
đường phố, cảnh quan và chiếu sáng đều góp
phần tạo ra cảm giác về địa điểm và khuyến
khích tốc độ xe chậm hơn. Hình 6.1 và 6.2 là
một ví dụ về đường phố sử dụng hỗn hợp, mật
độ cao tập hợp các yếu tố khác nhau của khu
vực tốc độ thấp phù hợp với bối cảnh này.

▪▪

Khuyến khích tốc độ xe cơ giới thấp với
tốc độ thiết kế và tốc độ mục tiêu là 2030 km/h.
Không có nhiều hơn một làn đường đi cho
mỗi hướng và có thể dựng dải phân cách ở
giữa.
Bán kính bó vỉa không được quá 4,5 m để
tạo điều kiện cho việc rẽ chậm hơn. Nếu
các phương tiện công cộng và giao hàng cần
có chỗ thì nên bố trí thêm thềm xe tải.
Xem xét việc thêm bãi đậu xe trên đường
tạo khả năng dễ tiếp cận, tạo rào cản
vật lý giữa lòng đường và vỉa hè, thu
hẹp đường thực tế và thị giác, và khuyến
khích tốc độ chậm.
Dành quyền ưu tiên cho người đi bộ và xe
đạp bằng các lối sang đường dễ nhìn thấy
và các vạch kẻ trên đường kéo dài qua các
nút giao và tại các lối sang đường giữa phố,
cũng như bãi đậu xe đạp.
Bao gồm các chi tiết thiết kế đề xuất mức
độ ưu tiên cho người đi bộ và chức năng
của đường phố như một nơi để trao đổi xã
hội, kinh tế và văn hóa (Ví dụ: các tiện ích
trên đường phố, khu vực tập trung, đèn
chiếu sáng, v.v.)
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ĐƯỜNG KHU VỰC DÂN CƯ
Đường trong khu vực dân cư là ấn tượng đầu tiên
về không gian công cộng của hầu hết mọi người
khi rời khỏi nhà mỗi ngày. Những con đường này
nên mang lại không gian để giao tiếp xã hội, gặp
gỡ và đi lại cho mọi người. Việc ưu tiên người sử
dụng đường dân sinh là điểm chính trong thiết
kế đường phố tốc độ thấp. Vỉa hè rộng, cảnh
quan nhiều lớp và chiếu sáng đường phố thích
hợp khuyến khích giao tiếp xã hội, giảm căng
thẳng. Việc đậu xe trên đường có thể tạo điều
kiện cho cư dân dễ dàng tiếp cận, tạo khoảng
đệm giữa các làn đường dành cho xe đạp hoặc
vỉa hè, đồng thời thu hẹp lòng đường về thực
tế và thị giác. Do thường xuyên phát sinh các
chuyến đi trong khu dân cư, nên cân nhắc thiết
kế nút thắt theo khoảng cách đều để giữ cho
đường phố hẹp về mặt thị giác khi không có xe
hơi. Cần xem xét các tiện ích dành cho xe đạp
cùng với các thiết kế nút giao được bảo vệ để tách
biệt tất cả các phương thức giao thông và xác
định rõ các vị trí sang đường. Cần xem xét cẩn
thận và đáp ứng việc tiếp cận phương tiện công
cộng bằng các trạm dừng xe buýt và điểm đỗ xe
đạp chia sẻ công cộng hoặc các khu vực đỗ xe.
Thiết kế đường phố khu dân cư cần tuân thủ:

▪▪
▪▪
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Hình 6.3 | Ví dụ về đặc điểm khu vực tốc độ thấp trong phố đông dân cư (Nhìn xa)
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Nguồn: Các tác giả.

▪▪

Khuyến khích tốc độ xe cơ giới thấp với tốc độ
thiết kế và tốc độ mục tiêu là 20-30 km/h.
Bao gồm các tiện ích cho xe đạp phù hợp
theo bối cảnh, đó là làn đường dành cho xe
đạp được phân tách, làn đường dành cho xe
đạp trên vỉa hè, làn đường dành cho xe đạp
được bảo vệ bởi làn đậu xe, v.v.

1

▪▪

Bao gồm các thiết kế nút giao thông được
bảo vệ để chỉ định mỗi phương thức giao
thông một không gian xác định và vị trí
sang đường. Điều này cho phép tất cả
phương thức giao thông dễ dự đoán việc
sang đường hơn.
Cân nhắc việc sử dụng làn đậu xe trên
đường cho việc dễ tiếp cận, tạo thành rào
cản vật lý giữa lòng đường và tiện ích cho

▪▪
▪▪

xe đạp, thu hẹp đường về thực tế và thị
giác, và khuyến khích chạy tốc độ chậm.
Bao gồm các nút thắt với cây xanh trên
đường trong khoảng cách đều nhau.
Có tín hiệu ưu tiên cho người đi bộ và xe
đạp thông qua các lối sang đường dễ nhìn
thấy và các vạch kẻ trên mặt đường kéo dài
qua các nút giao thông và tại các lối sang
đường giữa phố.

Hình 6.4 | Ví dụ về các đặc điểm khu vực tốc độ thấp ở đường đông dân cư (Nhìn gần)
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Nguồn: Các tác giả.

▪▪

Bao gồm các yếu tố thiết kế đề xuất mức
độ ưu tiên cho người đi bộ và đề xuất chức
năng của đường phố như một nơi để trao
đổi xã hội, kinh tế và văn hóa (Ví dụ: các
tiện ích đường phố, khu vực tụ họp, chiếu
sáng, v.v.)

Hình 6.3 và 6.4 là ví dụ về đường dân cư kết
hợp các yếu tố của khu vực tốc độ thấp phù

hợp với bối cảnh này. Lưu ý rằng các hình này
cho thấy một ví dụ về một đường dân cư rộng
hơn có thể kết hợp một số mục đích đi lại với
mục đích tiếp cận. Trong các hoàn cảnh khác
nhau, chiều rộng của đường phố và các chức
năng sẽ khác nhau, giữa thành phố này với
thành phố khác và thậm chí trong cùng một
khu dân cư, và điều này cần được tính đến khi
thiết kế chi tiết.
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Hình 6.5 | Ví dụ về các tính năng của khu vực tốc độ thấp ở khu vực trường học (Nhìn xa)

Hộp 6.1 | Tác động của tốc độ cao và
đường phố đối với trẻ em

5

Tai nạn giao thông đường bộ hiện là nguyên nhân
hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh niên từ
5–29 tuổi (WHO 2018). Trẻ em ở các quốc gia có thu
nhập thấp và trung bình thường đi bộ đến trường
hơn, hầu hết thời gian đi bộ trên những con đường
kém và nguy hiểm, ngay cả dọc theo các đường cao
tốc chính. Một nghiên cứu ở Hyderabad, Ấn Độ, cho
thấy 11% trẻ em trai và 6% trẻ em gái được ghi nhận
là bị thương vì giao thông đường bộ trong hơn một
năm (Tetali và cs. 2015).
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KHU VỰC TRƯỜNG HỌC
Khu vực trường học là khu vực tốc độ thấp xung
quanh các địa điểm trường học. Khu vực gần
trường học đặc biệt cần tốc độ phương tiện cơ
giới thấp do tập trung đông trẻ em và trẻ em dễ
bị thương nghiêm trọng và tử vong trong các vụ
va chạm giao thông (Hộp 6.1). Tính dễ bị tổn
thương này liên quan đến đặc điểm thể chất của
trẻ cũng như việc trẻ em bị hạn chế khả năng
kiểm soát hoạt động, thời gian phản ứng chậm
hơn và nhận thức rủi ro kém hơn.
Ở một số quốc gia, luật pháp quy định các
phạm vi khu vực trường học có thể rộng đến
đâu và phải sử dụng những biển báo và dấu
hiệu nào. Trong một số trường hợp khác, điều
này sẽ cần được xác định trong giai đoạn lập
kế hoạch với sự phối hợp của các cơ quan chức
năng của chính phủ. Hình 6.5 và 6.6 là một ví
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dụ về khu vực trường học tập hợp các yếu tố
khác nhau của khu vực tốc độ thấp phù hợp với
bối cảnh này.
Thiết kế các khu vực trường học cần tuân thủ:

▪▪
▪▪

Ưu tiên trẻ em đi bộ hoặc đi xe đạp đến
trường.
Khuyến khích tốc độ xe cơ giới rất thấp
trong toàn khu vực, với tốc độ thiết kế tối
đa và tốc độ mục tiêu là 20 km/h.

▪▪
▪▪
▪▪

Đảm bảo chiều rộng làn đường thích hợp –
khuyến nghị tối đa là 3 m trừ khi hoàn cảnh
có quy định khác - phù hợp với tất cả mọi
người mà không ảnh hưởng đến an toàn.
Cảnh báo cho người lái xe về sự có mặt của
trẻ em.
Tối đa hóa khả năng hiển thị của người đi
bộ bằng cách đảm bảo tầm nhìn rõ đến khu
vực trường học từ tất cả các hướng tiếp cận
và trong toàn bộ khu vực trường học.

Tốc độ phương tiện cơ
giới thấp là đặc biệt cần
thiết gần trường học, do
sự tập trung đông trẻ em
và khả năng các em rất
dễ tổn thương và tử vong
trong các vụ va chạm
giao thông.

Hình 6.6 | Ví dụ về các đặc điểm khu vực tốc độ thấp ở khu vực trường học (Nhìn gần)
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Nguồn: Các tác giả.

▪▪
▪▪
▪▪

Tính đến các tuyến đường hiện có và các
tuyến đường mong muốn mà trẻ em sẽ đi
đến trường.
Bao gồm các vị trí sang đường an toàn, nơi
các tín hiệu thị giác, vật lý và quy định nhắc
nhở người lái xe nhường đường.
Kết hợp các chiến lược giúp người lái xe dễ
nhìn thấy trẻ em hơn, bao gồm các lối sang
đường được nâng cao, mở rộng lề đường và
hạn chế đỗ xe gần các vị trí sang đườngvà

▪▪

hạ thấp cảnh quan. Bởi vì trẻ em thấp hơn
người lớn và có thể bị che khuất bởi ô tô
đang đỗ hoặc các đặc tính vỉa hè khác, việc
thiết kế để tăng khả năng hiển thị đặc biệt
quan trọng ở những khu vực có nhiều trẻ
em, chẳng hạn như khu vực trường học.
Trong trường hợp có đèn tín hiệu sang
đường, hãy đảm bảo rằng lượng thời gian
dành cho người đi bộ sang đường phù hợp
với tốc độ đi bộ của trẻ em (tức là chậm hơn
so với vạch sang đường thông thường).
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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ĐƯỜNG CHUNG
Đường chung, còn được gọi là đường đi chậm,
ưu tiên người đi bộ và xe đạp bằng cách làm
chậm tốc độ xe và có các tính năng thiết kế
thông báo rõ ràng rằng người lái xe ô tô phải
nhường đường cho tất cả những người tham gia
giao thông khác (FHWA 2017). Các đường phố
chia sẻ cho phép người đi bộ, người đi xe đạp
và phương tiện cơ giới cùng sử dụng một không
gian. Điều này nhờ có thiết kế khuyến khích lưu
lượng và tốc độ phương tiện cơ giới thấp, không
có các yếu tố như lề đường đứng, biển báo và
vạch kẻ đường phân tách các phương thức di
chuyển. Thiết kế sử dụng các thay đổi về màu
sắc và kết cấu vật liệu để xác định rõ các khu
vực cho người đi bộ và tạo ra sự không chắc
chắn về đi lại của người đi bộ và người đi xe
đạp. Điều này khuyến khích tất cả người tham
gia giao thông phải thận trọng, giảm tốc độ của
xe cơ giới và cho thấy mức độ ưu tiên dành cho
người đi bộ. Cửa ngõ hoặc đường chuyển tiếp
sang đường chung phải làm chậm tốc độ xe cơ
giới và thông báo rõ ràng về đường vào thông
qua những thay đổi về màu sắc hoặc kết cấu vật
liệu bề mặt, lối sang đường nâng cao, nút giao
nâng cao và các chi tiết chiều dọc giúp thu hẹp
đường phố về mặt thị giác.
Đường chung có thể thích hợp trong các khu
thương mại có lượng người đi bộ cao, nơi người
đi bộ có thể muốn sang đường giữa phố, hoặc
trên các đường khu dân cư có lượng xe cơ giới
thấp để tạo không gian linh hoạt hơn cho trẻ em
vui chơi và các hoạt động khác. Các khu vực đi
chung cũng có thể thích hợp cho các đường phố
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Hình 6.7 | Ví dụ về các đặc tính của khu vực tốc độ thấp ở một đường chung (Nhìn xa)

5
6

1

3
4

2

1

BÁN KÍNH RẼ

2

LÀN ĐỖ XE TRÊN ĐƯỜNG

3

VẬT LIỆU LÁT ĐƯỜNG

NÚT GIAO THÔNG NÂNG CAO

4

CẢNH QUAN TRANG TRÍ

5

CHIẾU SÁNG NÚT GIAO

6

Nguồn: Các tác giả.

cổ quá hẹp cho một làn đường ô tô và vỉa hè đi
bộ. Hình 6.7 và 6.8 cho thấy một ví dụ về đường
chung tập hợp các đặc tính khác nhau của khu
vực tốc độ thấp phù hợp với hoàn cảnh này.
Thiết kế đường chung cần tuân thủ:

▪▪

Khuyến khích tốc độ và khối lượng xe cơ
giới rất thấp với tốc độ thiết kế và tốc độ
mục tiêu là 10-20km/h.

▪▪
▪▪
▪▪

Phân biệt đường chung với đường phố
thông thường bằng những thay đổi về kết
cấu và màu sắc của mặt đường.
Tránh các yếu tố gợi mức độ ưu tiên của
phương tiện cơ giới hoặc tách biệt các
phương tiện di chuyển, chẳng hạn như lề
đường, vạch kẻ trên mặt đường, v.v.
Bao gồm các yếu tố thiết kế đề xuất mức độ
ưu tiên cho người đi bộ và chức năng của

Hình 6.8 | Ví dụ về các đặc tính của khu vực tốc độ thấp ở một đường chung (Nhìn gần)
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Nguồn: Các tác giả.

▪▪

đường phố là nơi để trao đổi xã hội, kinh tế
và văn hóa, chẳng hạn như tiện ích đường
phố, khu vực tụ tập, chiếu sáng, v.v.
Giải quyết và xem xét cẩn thận nhu cầu đi
lại của người khuyết tật. Khuyến khích đọc
Hướng dẫn về Đường chung dễ tiếp cận
của FHWA để biết thêm thông tin về chủ
đề này.

▪▪
▪▪

Có đường để những người bị khuyết tật vận
động tiếp cận các tòa nhà.
Bao gồm các thiết kế thoát nước phù hợp
để thoát nước mưa cho các đường chung
không có vỉa hè (xem Hướng dẫn 8 Nguyên
tắc về Vỉa hè của WRI).

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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XÂY DỰNG KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
Chương này thảo luận về cách tiếp cận mà một cộng đồng phải thực hiện và các
yếu tố chính cần có đằng sau việc xây dựng một khu vực tốc độ thấp, chẳng hạn
như nguồn vốn sẵn có, mức hỗ trợ cho dự án, tính cấp thiết của nhu cầu và tốc
độ thực hiện mong muốn.
Có nhiều cách xây dựng khu vực tốc độ thấp. Ví dụ, có thể xây dựng một khu vực
tốc độ thấp trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hoặc theo từng giai đoạn
trong vài năm. Có thể thực hiện nhanh chóng các biện pháp tạm thời với chi phí
thấp trong thời gian ngắn hạn và sau đó thực hiện các biện pháp lâu dài hơn khi
có sự ủng hộ và kinh phí cho việc xây dựng khu vực tốc độ thấp (Hộp 7.1). Cách
mà một cộng đồng thực hiện sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm
nguồn vốn sẵn có, mức độ ủng hộ với dự án, mức độ cấp thiết của nhu cầu và
tốc độ thực hiện mong muốn.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP

81

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN
QUAN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

CÁC CƠ HỘI XÂY DỰNG NGẮN HẠN
KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP

Có thể cần đến sự tham gia của các bên liên
quan trong quá trình xây dựng, đặc biệt là
người dân, doanh nghiệp và các tổ chức sẽ bị
ảnh hưởng nhiều nhất. Cần có sự tiếp cận các
bên liên quan để:

Có thể sử dụng biện pháp xây dựng ngắn hạn
nếu cần phải triển khai các khu vực tốc độ thấp
một cách nhanh chóng hoặc không đủ kinh phí
để theo đuổi các biện pháp tốn kém hơn ngay lập
tức. Các biện pháp xây dựng ngắn hạn thường sử
dụng các vật liệu ít tốn kém hơn mà có thể được
lắp đặt nhanh chóng. Các biện pháp ngắn hạn
khác với các các biện pháp tạm thời (Xem các Dự
án Thí điểm Tạm thời Hộp 7.1) ở chỗ chúng dự
định kéo dài một vài năm thay vì một vài ngày
hoặc vài tuần. Ví dụ về vật liệu chi phí thấp hơn có
thể được sử dụng để xây dựng ngắn hạn bao gồm:

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Thông báo và nhận phản hồi từ các bên liên
quan về kế hoạch xây dựng.
Giải thích việc đóng các đường phố và các
tác động khác và mô tả các phương tiện
thay thế.
Cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ
xây dựng.
Cung cấp một kênh để các bên liên quan
đặt câu hỏi và báo cáo các vấn đề liên
quan đến việc xây dựng, ví dụ bằng cách
chỉ định một người chịu trách nhiệm liên
lạc cộng đồng.

▪▪

Cọc tiêu linh hoạt — Có thể được sử dụng
cho các phần mở rộng lề đường, đường dích
dắc, dải phân cách, và các biện pháp làm
dịu giao thông khác. Các cọc này cũng có
thể được sử dụng như một biện pháp để
phân cách làn đường dành cho xe đạp với
đường lân cận.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Lề đường được sản xuất sẵn - Có thể được
sử dụng cho phần mở rộng lề đường, đường
chữ chi, dải phân cách và để tạo sự phân
cách giữa đường phố và làn đường dành
cho xe đạp.
Đệm giảm tốc bằng cao su — Có thể được
sử dụng thay cho đệm hoặc gờ giảm tốc
bằng nhựa đường.
Biển báo — Có thể được sử dụng để cung cấp
thông tin về giới hạn tốc độ và để cảnh báo
những người đang đi vào khu vực tốc độ thấp.
Sơn thường hoặc sơn nhiệt dẻo - Có thể
được sử dụng cho lối sang đường dành cho
người đi bộ, làn đường dành cho xe đạp,
làn đường dành cho xe cơ giới hẹp hơn và
các vạch kẻ trên lòng đường. Lưu ý: khi
chọn loại sơn, tránh loại sơn có thể gây trơn
trượt cho xe máy và xe đạp.

Khi lựa chọn vật liệu để xây dựng ngắn hạn,
hãy cân nhắc xem chúng sẽ chống chịu tốt như

Hộp 7.1 | Các dự án thí điểm tạm thời
Nếu có lo ngại về dự án khu vực tốc độ thấp, hãy xem xét thực ▪▪ Mô phỏng thiết kế được đề xuất cuối cùng càng chặt chẽ
hiện dự án tạm thời hoặc thí điểm trước khi xây dựng lâu dài.
càng tốt.
Đây là một cách để thử nghiệm ý tưởng sẽ hoạt động như thế
▪▪ Kèm theo biện pháp tuyên truyền, tiếp cận cộng đồng và
nào và tìm kiếm sự ủng hộ đồng thời chứng minh lợi ích của
cưỡng chế khi cần thiết.
dự án. Các dự án thí điểm có thể được thực hiện trong vài giờ
▪▪ Được thực hiện trong thời gian đủ lâu để các quan chức nhà
hoặc vài tuần. Để các dự án thí điểm có hiệu quả, các biện
nước và các thành viên cộng đồng quen với các thay đổi.
pháp tạm thời nên:
▪▪ Thu thập các số liệu về sự chấp nhận / hoạt động của khu vực.
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Các giai đoạn thí điểm đã được đưa vào quy trình thực hiện
khu vực tốc độ thấp ở Bogota, Thành phố Mexico và Sao Paulo
như được nêu trong hướng dẫn này (trang 70, 65 và 67).
Các dự án thí điểm tạm thời đôi khi được gọi là “đô thị chiến
thuật”. Để biết ý tưởng về cách thực hiện đô thị chiến thuật,
hãy xem: Chủ nghĩa đô thị chiến thuật: Hành động ngắn hạn,
Thay đổi dài hạn (Quy hoạch đường phố 2012)
Nguồn: Các tác giả.

thế nào trong điều kiện thời tiết và giao thông
địa phương. Ví dụ, sơn nhiệt dẻo thường bền
hơn sơn thường và có thể phù hợp hơn ở những
vị trí có lưu lượng xe cơ giới cao. Trong một số
trường hợp, có nhiều nguy cơ bị hư hỏng, phá
hoại hoặc trộm cắp hơn đối với các vật liệu
tạm có thể tháo rời. Đây sẽ là cái nhìn đầu tiên
của cộng đồng về thiết kế mới trước khi nó trở
thành vĩnh viễn. Nếu thất bại vì lựa chọn vật
liệu kém, sự ủng hộ của cộng đồng đối với dự án
có thể gặp khó khăn.
Các tổ chức du lịch hoặc xúc tiến kinh doanh
có thể là những nguồn tài trợ tiềm năng cho
biện pháp xây dựng ngắn hạn. Nếu không có
đủ kinh phí, hãy xem xét chỉ thực hiện biển
báo cho việc giảm tốc độ giới hạn ở những nơi
mà tốc độ vận hành của phương tiện cơ giới đã
tương đối gần với tốc độ mục tiêu trong khu
vực. Đây là biện pháp được thực hiện ở Vương
quốc Anh, nơi Bộ Giao thông vận tải Vương
quốc Anh cho phép thẩm quyền được giảm
giới hạn tốc độ xuống 32,2 km/h (20 dặm/h)
mà không cần các biện pháp làm dịu giao
thông vật lý nếu tốc độ xe cơ giới trung bình
trên đường phố là 38,6 km/giờ (24 dặm/h) trở
xuống. (Thông tư Bộ GTVT 2013)

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ KHU VỰC
TỐC ĐỘ THẤP
Chương này thảo luận về các hành động tiếp theo sau xây dựng đối với khu
vực tốc độ thấp. Những hành động này bao gồm sự tham gia tiếp tục của
các bên liên quan, thực hiện các biện pháp thực thi tốc độ, bảo trì cũng như
giám sát và đánh giá để xác định hiệu quả của khu vực.
Do cần có kế hoạch và sự tham gia, các biện pháp thực thi tốc độ được đề
cập trong Phần 4.1.b. Những nội dung còn lại được thảo luận dưới đây.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

HÌnh 8.1 | Chiến dịch “Hãy chú ý tốc độ của bạn” của London

Trong giai đoạn sau xây dựng, cần có sự tham
gia của các bên liên quan để:

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của cộng đồng.
Thu thập phản hồi về mức độ thành công của
khu vực tốc độ thấp và liệu có cần điều chỉnh
gì không (ví dụ: để giải quyết các mối lo ngại
về an toàn hoặc phân luồng giao thông).
Cung cấp thông tin tới những người ra quyết
định về ý nghĩa của các khu vực tốc độ thấp.
Giải quyết bất kỳ sự phản đối nào còn lại
đối với dự án.
Tuyên truyền tới công chúng về các mong
đợi đối với khu vực tốc độ thấp, bao gồm
việc thực thi.

CUNG CẤP THÔNG TIN TỚI NHỮNG NGƯỜI RA
QUYẾT ĐỊNH
Những người ra quyết định bao gồm các chính
trị gia, cán bộ chính quyền địa phương và những
người khác có ảnh hưởng đến môi trường xây
dựng. Việc cung cấp thông tin để họ biết về tác
động của tốc độ đối với an toàn và ý nghĩa của
khu vực tốc độ thấp rất quan trọng. Việc làm này
nên bắt đầu ngay từ đầu của quy trình xây dựng
khu vực tốc độ thấp. Sau khi khu vực tốc độ thấp
được xây dựng, nên đưa những người ra quyết
định đến tham quan khu vực tốc độ thấp, để họ
có thể tận mắt nhìn thấy những lợi ích.

HƯỚNG DẪN CÔNG CHÚNG
Các khu vực tốc độ thấp nhận được nhiều sự ủng
hộ hơn khi việc triển khai đi kèm với một chiến
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Ghi chú: Năm 2019, Sở giao thông London Transport for London đã công bố chiến dịch “Hãy chú ý tốc độ của bạn”, nêu bật tác động tiêu cực của việc
chạy quá tốc độ đối với người tham gia giao thông.
Nguồn: TFL 2019.

dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về
các mục tiêu và mục đích của dự án cũng như tác
động của tốc độ đối với an toàn và hạnh phúc,
và truyền thông về mong đợi đối với hành vi của
người lái xe trong khu vực. Các chiến dịch tiếp
thị truyền thông cần phải có đủ nguồn lực để có
hiệu quả. Chiến dịch có thể kết hợp nhiều cách
thức khác nhau, bao gồm báo in, truyền hình và
phương tiện trực tuyến, cũng như truyền thông
giữa người với người. Thông điệp phải được điều
chỉnh cho phù hợp với các nhóm trong cộng
đồng khác nhau. Các thông báo về dịch vụ công
của London một ví dụ về cách truyền tải hiệu
quả về chủ đề tốc độ (Xem Hình 8.1)

BẢO TRÌ
Vận hành khu vực tốc độ thấp phải bao gồm công
tác bảo trì để đảm bảo chất lượng của không
gian công cộng và tác động an toàn của tốc độ

hoạt động được duy trì theo thời gian. Việc lập
kế hoạch, ngân sách và lịch trình bảo trì nên bao
gồm tất cả các yếu tố vật lý đã được thực hiện để
tạo ra khu vực, bao gồm biển giới hạn tốc độ và
các biển báo khác, vạch kẻ trên mặt đường, bất
kỳ tín hiệu giao thông nào và cảnh quan (việc duy
trì cảnh quan thậm chí còn quan trọng hơn nếu
nó kết hợp có mục đích sử dụng - ví dụ như ngăn
người đi bộ sang đường tại một vị trí không an
toàn). Việc bảo trì vô cùng quan trọng để đảm bảo
rằng các biện pháp được áp dụng sẽ tiếp tục hoạt
động bình thường trong suốt vòng đời của thiết
kế. Các cơ quan chính quyền thành phố có trách
nhiệm phải đảm bảo rằng công tác bảo trì được
lập kế hoạch và ngân sách đầy đủ. Các nhóm vận
động an toàn đường bộ, không gian công cộng
hoặc doanh nghiệp địa phương cũng có thể có vai
trò giám sát tình trạng của các chương trình bảo
trì hoặc nhu cầu bảo dưỡng khẩn cấp và yêu cầu
thành phố phải chịu trách nhiệm về việc này.

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
Lượng hóa số người được cứu sống và các hiệu
quả hấp dẫn khác của khu vực tốc độ thấp có
thể là minh chứng về khu vực tốc độ thấp cho
những nơi khác.
Mục tiêu của đánh giá là xác định xem khu vực tốc
độ thấp có đáp ứng các mục đích và mục tiêu đã
được thiết lập ban đầu hay không và nếu không
thì xác định những gì có thể được thực hiện để cải
thiện kết quả. Đánh giá cũng có thể đem lại thông
tin cho việc xây dựng các khu vực tốc độ thấp khác
trong tương lai. Hộp 8.1 đưa ra các ví dụ dựa theo
từng trường hợp về các tác động có thể đo lường
được của các khu vực tốc độ thấp.
Các chi tiết cụ thể của công tác đánh giá phải
được đề ra trong giai đoạn lập kế hoạch thông qua
việc xây dựng một kế hoạch đánh giá. Ngoài ra,
kế hoạch nên xác định những số liệu ban đầu và
số liệu sau xây dựng sẽ cần thiết và khi nào, ở đâu
và cách thức thu thập số liệu sẽ được tiến hành.

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CỦA
KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP

▪▪
▪▪
▪▪

Nghiên cứu Tốc độ - Được sử dụng để
đánh giá sự phân bổ tốc độ của xe cơ giới
tại một địa điểm cụ thể.
Nghiên cứu về nhường đường - Được
sử dụng để đánh giá việc phương tiện cơ
giới nhường đường cho người đi bộ tại các
vị trí sang đường.
Kiểm tra An toàn Đường bộ - Một
quy trình chính thức để xác định các mối

▪▪
▪▪

nguy hiểm về an toàn đường bộ sau khi xây
dựng. Có sự tham gia của đoàn thanh tra
liên ngành về an toàn giao thông đường bộ.
Phân tích Xung đột Giao thông Phương pháp đánh giá an toàn đường bộ
thông qua việc quan sát chính thức các
xung đột tại các địa điểm chính. Có thể
cung cấp thông tin chi tiết nhanh hơn so
với phân tích tai nạn.
Phân tích va chạm - Phương pháp đánh
giá mức độ an toàn trên đường bằng cách
phân tích loại hình và sự phân bố của các
vụ va chạm.

Đối với can thiệp trung hạn hoặc dài hạn, tốt
nhất là tiến hành các nghiên cứu đánh giá sau
can thiệp với biến độc lập được xác định từ 30
ngày sau khi thực hiện, vì thường mất thời gian
để mọi người làm quen với khu vực này (Bảng
8.1). Lưu ý rằng có thể mất vài năm để xác định
tác động của khu vực tốc độ thấp đối với số vụ tai
nạn gây tử vong và bị thương nghiêm trọng do có
biến động ngẫu nhiên hàng năm. Về ngắn hạn,
có thể đánh giá hoạt động an toàn của khu vực
tốc độ thấp qua phản hồi của các bên liên quan,
kiểm tra việc đi bộ, kiểm tra an toàn đường bộ,
nghiên cứu tốc độ và việc nhường đường, phân
tích xung đột giao thông và phân tích va chạm.
Công tác đánh giá nên bao gồm chính khu vực
tốc độ thấp và cả các khu vực lân cận. Cần đánh
giá các khu vực lân cận để hiểu các tác động lan
tỏa, dù là tích cực hay tiêu cực.
Cuối cùng, đánh giá mức độ ảnh hưởng của
khu vực tốc độ thấp đến các nhóm người tham

Hộp 8.1 | Tác động trong đời thực của
các khu vực tốc độ thấp
Nhiều người xem xét ví dụ của Bristol để ủng hộ việc
đưa ra các giới hạn 20 dặm/h. Vào năm 2014, Bristol,
Vương quốc Anh đã đưa ra giới hạn tốc độ 20 dặm/h
trong các khu vực thuộc 6 phường, bao gồm cả trên
hai tuyến đường giao thông chính. Nghiên cứu của Đại
học West of England (UWE) đã phát hiện ra rằng hơn
bốn người đã được cứu sống mỗi năm kể từ khi các
khu này được đưa vào sử dụng. Tốc độ trung bình trên
những đường có giới hạn đã giảm 4 km/h (2,7 dặm/h).
Khoảng 170 ca chấn thương đã được ngăn ngừa, tiết
kiệm 15 triệu Bảng Anh mỗi năm (BBC 2014, 2018).
‘Chương trình Khu vực tốc độ chậm trong khu dân
cư’ ở New York đã thực hiện khu vực 20 dặm/h đầu
tiên của thành phố ở khu vực Claremont của Bronx
vào năm 2011 (Kazis 2011). Việc thực hiện khu vực tốc
độ chậm đã làm giảm 10% việc chạy quá tốc độ tồi
tệ nhất trong khu dân cư. Do tỷ lệ thành công ngày
càng tăng, có thêm 13 khu vực nữa, bao gồm cả khu
vực tốc độ chậm Claremont, đã được hoàn thành
trong vòng đầu tiên các khu dân cư đăng ký thực
hiện “khu vực đi chậm”. Các khu vực đi chậm hiện đã
có hơn 65 dặm đường phố của thành phố (NYC 2013).
gia giao thông khác nhau, bao gồm người đi
bộ, người đi xe đạp, xe máy, ô tô, người lái xe
buýt, xe buýt, dịch vụ y tế khẩn cấp, dịch vụ vận
chuyển hàng hóa và các nhóm khác. Điều này
có thể được thực hiện thông qua các cuộc khảo
sát ngắn với người tham gia giao thông trong
khu vực và quan sát thực tế về các hành vi của
người tham gia giao thông.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Bảng 8.1 | Ví dụ Ma trận về Chiến lược đánh giá và khung thời gian

MỤC ĐÍCH

CHIẾN LƯỢC ĐÁNH GIÁ

KHUNG THỜI GIAN

Người lái xe nhận biết được khu vực tốc độ thấp và chạy chậm
bằng hoặc thấp hơn tốc độ mục tiêu khu vực.

Tiến hành nghiên cứu tốc độ tại các vị trí cửa ngõ (ví dụ: bằng
cách sử dụng máy ghi giao thông tự động).

30 ngày và 90 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp, lý tưởng
là kéo dài ít nhất 7 ngày

Người lái xe duy trì tốc độ bằng hoặc thấp hơn tốc độ mục tiêu
trong suốt thời gian ở khu vực tốc độ thấp.

Tiến hành nghiên cứu tốc độ trên các đường phố trong khu vực (ví
dụ: bằng cách cài đặt bộ ghi giao thông tự động tại các vị trí giữa
đoạn phố)

30 ngày và 90 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp, lý tưởng
là kéo dài ít nhất 7 ngày

Người lái xe nhường đường cho người đi bộ tại các vị trí sang
đường dành cho người đi bộ

Thực hiện các nghiên cứu nhường đường tại các vị trí sang đường
dành cho người đi bộ

30 ngày và 90 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp

Cải thiện tầm nhìn giữa người lái xe và người đi bộ.

Tiến hành quan sát thực địa và phỏng vấn người dân và khách tại
các địa điểm đã lắp đặt các tính năng chiếu sáng ban ngày

30 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp

Người lái xe ít rẽ trái trái phép hơn

Đếm lượt rẽ ở những vị trí lo ngại sẽ có rẽ trái trái phép.

30 ngày và 90 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp, lý tưởng
là kéo dài ít nhất 7 ngày

Lưu lượng xe cơ giới giảm

Lắp các bộ ghi giao thông tự động tại các vị trí chiến lược để nắm
bắt lưu lượng giao thông.

30 ngày và 90 ngày sau khi thiết lập khu vực tốc độ thấp, lý tưởng
là kéo dài ít nhất 7 ngày

Lượng người đi bộ và xe đạp tăng lên.

Lắp đặt các bộ đếm người đi bộ và xe đạp tự động hoặc tiến hành
đếm thủ công.

Theo mùa hoặc hàng năm, lý tưởng là ít nhất 7 ngày

Giảm thương tích nghiêm trọng và tử vong.

Tiến hành phân tích xung đột giao thông tại các vị trí chiến lược
trong toàn khu vực

30 ngày sau khi lắp đặt

Giảm thương tích nghiêm trọng và tử vong.

Tiến hành phân tích va chạm cho các đường phố trong khu vực
và các đường phố trong các vùng lân cận. Xem xét thương tích
nghiêm trọng và tử vong để xác định mức trung bình trong 5 năm

Hàng năm

Tổng doanh thu kinh doanh tăng lên

Đánh giá số liệu về tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong
khu vực tốc độ thấp.

Sau hai năm

Cải thiện nhận thức của người tham gia giao thông về an toàn

Tiến hành phỏng vấn người dân và khách để hiểu nhận thức về an
toàn trong khu vực và xác định bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn.

Hàng năm

Nguồn: Các tác giả.
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KẾT LUẬN
Tử vong và chấn thương nghiêm trọng là kết quả đau đớn và có thể thấy rõ
của việc thiếu an toàn giao thông đường bộ, nhưng tốc độ ô tô cao còn gây
ra nhiều mất mát hơn những gì chúng ta biết. Một giải pháp cho vấn đề ngày
càng gia tăng này là Khu vực tốc độ thấp. Khu vực tốc độ thấp có thể bảo
vệ tất cả người tham gia giao thông và cứu sống họ. Các nguyên tắc thiết kế
có thể thực hiện của khu vực tốc độ thấp không phải là điều mới mẻ, mà chỉ
đơn giản là kết hợp các yếu tố đường truyền thống với các giải pháp sáng
tạo hơn để đáp ứng tốt nhất cho tất cả mọi người tham gia giao thông một
cách an toàn và gắn kết. Giải pháp bắt đầu bằng một tiếng nói, sự khuyến
khích và trao quyền cho các nguyên tắc và khuyến nghị trong hướng dẫn
này cũng như mong muốn hành động và tạo ra sự thay đổi.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Có một nạn dịch đã âm thầm hoành hành trên
toàn cầu và trở thành một trong những nguyên
nhân gây tử vong hàng đầu ở những người trong
độ tuổi 15-29 (WHO 2018). Kẻ giết người trên
toàn cầu đó chính là tai nạn giao thông. Riêng
trong năm 2018, thế giới đã có thêm 78,6 triệu
xe ô tô mới lưu thông trên đường, đây là một vấn
đề nghiêm trọng và cần phải được giảm. Giảm tử
vong do giao thông bằng quản lý tốc độ, bắt đầu
được chú ý vào đầu những năm 1980 khi Hà Lan
bắt đầu thử nghiệm các khu dân cư tốc độ thấp,
dẫn đến sự phát triển của phong trào Tầm nhìn
không tử vong hoặc Hệ thống An toàn vào đầu
những năm 1990 ở Thụy Điển và Hà Lan.
Mặc dù có nhiều số liệu và thống kê về tử vong
ngày càng tăng do giao thông, nhưng hầu hết
thiết kế đường phố của các quốc gia vẫn tiếp
tục ưu tiên tốc độ và lưu lượng xe cơ giới hơn
tính mạng và an toàn của con người (NACTO
2016). Biện pháp giải quyết vấn đề đang gia
tăng này là thiết lập ‘Khu vực tốc độ thấp’. Khu
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vực tốc độ thấp có khả năng bảo vệ tất cả người
tham gia giao thông - để cứu con người. Các
nguyên tắc thiết kế có thể thực hiện được của
khu vực tốc độ thấp không phải là mới, mà là
một phương pháp đơn giản kết hợp các chi tiết
thiết kế đường truyền thống với các giải pháp
sáng tạo hơn để đáp ứng tốt nhất cho tất cả
người tham gia giao thông một cách an toàn và
gắn kết. Giải pháp bắt đầu bằng tiếng nói thống
nhất, sự khuyến khích và trao quyền, cũng như
mong muốn hành động và tạo ra sự thay đổi.
Tốc độ của phương tiện cơ giới là một yếu tố
trong hầu hết mọi vụ va chạm. Nghiên cứu cho
thấy việc giảm tốc độ sẽ làm tăng khả năng sống
sót trong một vụ va chạm với người đi bộ hoặc
xe đạp. Tuy nhiên, chỉ giảm tốc độ giới hạn của
đường phố và dựa vào việc cưỡng chế sẽ không
làm giảm tốc độ xe trên thực tế. Phải sử dụng
các biện pháp thiết kế để thu hẹp lòng đường
về mặt thị giác và vật lý và tạo ra tốc độ vận
hành có khả năng tự thi hành. Mặc dù hướng

dẫn này tập trung vào việc ‘trang bị thêm’ cho
các khu vực đô thị hiện có, cũng có thể áp dụng
các nguyên tắc tương tự cho việc xây dựng các
đường phố hoặc khu phố mới với các chức năng
thương mại, dân cư hoặc xã hội.
Đường phố có thể là không gian công cộng hấp
dẫn, mời gọi và sống động hoặc tiếp tục là những
con đường chết chóc. Hướng dẫn này nhằm
thông báo, tuyên truyền và trao quyền cho các
nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà thiết kế và các
quan chức chính phủ về quy hoạch, thiết kế và
xây dựng các khu vực tốc độ thấp trong cộng
đồng của họ. Trong khi chủ đề thiết kế được
tiếp cận một cách ngắn gọn, các tài liệu thiết kế
chi tiết hơn đã được xây dựng và cần được tham
khảo. Các ví dụ điển hình từ các cộng đồng của
nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ và nhiều quy mô
hiện đang triển khai các khu vực tốc độ thấp đã
dùng để dẫn chứng các nghiên cứu, tiến độ và ví
dụ về thực hiện. Các khu vực tốc độ thấp có phải
là giải pháp tốt cho cộng đồng của bạn không?

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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PHỤ LỤC:

CÁC VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH
Nhằm củng cố cho những quan điểm trong hướng dẫn này, bốn nghiên cứu điển
hình từ Mexico, Brazil, Colombia và Tanzania được trình bày trong chương này. Các tác
giả của các nghiên cứu điển hình đã tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các
khu vực tốc độ thấp. Các thông tin đã được các tác giả thu thập thông qua các cuộc
phỏng vấn với các chuyên gia và cán bộ quy hoạch thành phố địa phương.
Các ví dụ điển hình này cũng như nhiều ví dụ khác được trình bày trong hướng
dẫn, ở những điểm có liên quan đến các khía cạnh cụ thể của việc quy hoạch khu
vực tốc độ thấp. Bốn ví dụ điển hình được trình bày đầy đủ dưới đây đã được các
tác giả thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia và cán bộ quy
hoạch địa phương. Thông tin bổ sung về các ví dụ điển hình từ Dar Es Salaam,
Tanzania, Bogota, Colombia và Mexico City, Mexico có thể được trinh bày trong Hộp
4.3, Hộp 4.4 và Hộp 4.5.
HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP

95

KHU TRUNG TÂM LỊCH SỬ,
THÀNH PHỐ MEXICO, MEXICO
Hình 10.1 | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE được

chuyển đổi thành khu vực ưu tiên đi bộ và giao
thông công cộng năm 2014

Nguồn: Project for Public Spaces, 2019.es.

Diện tích: 3.3 Km2
Sử dụng đất: Hầu hết là sử dụng cho mục
đích thương mại, văn hóa và cơ quan nhà nước,
có một số nhà ở
Các đối tác chính: Cơ quan quản lý Khu
trung tâm lịch sử (ACH), Ban thư ký về giao
thông (SEMOVI), với sự xây dựng và tham gia
của Cơ quan quản lý Không gian công cộng
(AEP), WRI, doanh nghiệp địa phương và người
bán hàng trên phố.
(Các) nguồn tài chính: Kinh phí cho giai đoạn
1 là của Quỹ Bloomberg Associates. Thành phố
Mexico cung cấp tài chính cho các giai đoạn sau.
Kể từ năm 2009, Thành phố Mexico đã xây
dựng mạng lưới các khu vực tốc độ thấp và
đường phố dành cho người đi bộ ở Khu trung
tâm lịch sử. Những thay đổi này là một phần
của tầm nhìn lớn hơn nhằm đổi mới Khu trung
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tâm lịch sử, một Di sản Thế giới được UNESCO
công nhận và là nơi có Zocalo, quảng trường lớn
nhất ở Mỹ La tinh. Những thay đổi này nhằm
mục đích hồi sinh khu vực, tăng thêm các lựa
chọn giao thông và cải thiện an toàn giao thông.
Quá trình này bắt đầu với Đường Madero, nơi
dành cho người đi bộ. Sau đó, kế hoạch là thực
hiện các biện pháp can thiệp nhằm khuyến
khích tốc độ chậm hơn nhưng giữ cho giao
thông lưu thông ở các hành lang đường liền
kề. AEP, ACH và SEMOVI đã hợp tác để bắt
đầu một dự án thử nghiệm trên Đường 16 de
Septiembre để chứng minh cho các quan chức
thành phố, các doanh nghiệp, người dân và
những người bán hàng rong ở khu trung tâm
lịch sử về lợi ích của tốc độ thấp hơn và giải đáp
mối quan tâm của họ về các dự án tương tự.
Sau đó họ thực hiện một nghiên cứu kỹ thuật
trước khi tiến hành dự án thí điểm và một loạt
các cuộc họp với các cơ quan chính phủ. Trong
trường hợp của Đường 20 de Noviembre, các
cơ quan của Thành phố đã phối hợp với WRI
và Bloomberg Associates làm cố vấn cho dự án.
Quá trình thực hiện với Đường 20 de Noviembre
diễn ra suôn sẻ hơn vì các bên liên quan đã nhìn
thấy những tác động tích cực từ dự án trước đó.

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Trong suốt quá trình thực thi các can thiệp ở các
tuyến đường của Khu trung tâm lịch sử, nhóm
dự án đã tổ chức một loạt các buổi họp với các
bên liên quan chính để thảo luận về những can
thiệp khả thi và các mối quan tâm hiện tại. Ngay
từ đầu, họ đã vấp phải sự phản đối từ các doanh
nghiệp trong khu vực lo lắng về việc ảnh hưởng
đến kinh doanh của họ. Đồng thời các cơ quan
thành phố có trụ sở ở khu vực cũng lo ngại về

việc bị mất chỗ đỗ xe và khả năng tiếp cận dễ
dàng. Nhóm dự án đã chia sẻ với những người
tham dự về các kết quả tích cực từ dự án Đường
Madero và giải thích về các biện pháp cụ thể
cho những phố mới và lợi ích của chúng. Sau
đó, những người bán hàng rong phản đối việc
không được tham gia vào quá trình ảnh hưởng
trực tiếp đến họ và sinh kế của họ. Sau khi chọn
các địa điểm can thiệp, nhóm dự án đã mời các
đại diện được những người bán hàng rong cử
ra tham gia đối thoại. Khi can thiệp ở Đường
16 de Septiembre bắt đầu, các thành viên trong
nhóm dự án đã công khai số điện thoại của họ
cho người dân và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi
nào. Khả năng tiếp cận này đã tạo ra sự tin tưởng
giữa các bên khi dự án tiến hành. Trong trường
hợp của dự án đường 20 de Noviembre, nhóm
dự án đã khởi động một chiến dịch quảng cáo và
truyền thông để chia sẻ thông tin chi tiết và cập
nhật của dự án với người dân. Một nhóm cán bộ
đã được giao nhiệm vụ trả lời các mối quan tâm
và câu hỏi của người dân, bao gồm các câu hỏi về
chỗ đậu xe, thời gian giao hàng cho nhà hàng và
hàng hóa thương mại, khả năng tiếp cận các dịch
vụ vệ sinh công cộng và dịch vụ cấp cứu cũng
như khả năng tiếp cận của người khuyết tật.

THIẾT KẾ
Đối với Đường 16 de Septiembre, các cọc giao
thông hình nón phản quang đã được sử dụng
trong giai đoạn thí điểm kéo dài hai tuần, sau đó
đã thực hiện một số thiết kế điều hòa giao thông
vĩnh viễn. Các thiết kế này bao gồm việc giảm
bán kính rẽ cũng như bổ sung gờ giảm tốc, dải
giảm tốc, tấm chắn, đường chữ chi, băng ghế,
giá để xe đạp chữ U ngược, mở rộng lề đường
và đèn tín hiệu giao thông. Đối với Đường 20
de Noviembre, các thiết kế gồm một làn đường

dành cho xe đạp được ngăn cách với giao thông
bằng làn đỗ xe, một phần mở rộng được sơn cho
khu vực dành cho người đi bộ, trồng cây, chỗ
ngồi và các tiện ích đường phố khác. Đường phố
được thiết lập để cuối tuần chỉ dành cho người đi
bộ và nhiều tiện ích được bổ sung cho các sự kiện
và hoạt động đường phố khác nhau (Hình 10.1).

KẾT QUẢ
Kết quả của các can thiệp là ít các vụ va chạm
hơn. Ví dụ: ở Đường 16 de Septiembre, các vụ va
chạm đã giảm từ 15 vụ mỗi năm trước khi triển
khai xuống còn 5 vụ mỗi năm sau khi triển khai.
Ngoài ra, khả năng tiếp cận của người đi bộ, lưu
lượng, du lịch và bán hàng đều tăng đáng kể trên
những con phố này, trong khi tội phạm giảm.

BÀI HỌC CHÍNH RÚT RA
Những thay đổi có tầm nhìn này đối với trung
tâm lịch sử mang tính biểu tượng của Thành phố
Mexico đã chứng minh giá trị của các dự án mẫu
đã gây dựng được sự ủng hộ, hiểu được nhu cầu
và giải quyết những chỉ trích. Dự án đã chứng
minh những lợi ích thu được từ việc thành lập
một nhóm công tác kỹ thuật có sự tham gia của
các cơ quan chính và nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc bao gồm các bên liên quan ít chính thức

hơn thường bị bỏ qua, chẳng hạn như người bán
hàng rong, cùng với các tác nhân chính khác. Từ
góc độ thiết kế, dự án đã có thể chứng minh tính
khả thi của việc thiết lập các biện pháp làm dịu
giao thông, ngay cả trong các hạn chế về thiết kế
của địa phương (trong trường hợp này là do hạn
chế một số tính năng như ánh sáng và màu sắc
biển báo vì đây là di sản thế giới được UNESCO
công nhận), bằng cách sử dụng các vật liệu bán
kiên cố như cọc giao thông bằng nhựa cho làn
xe đạp và gờ giảm tốc bằng nhựa để kiểm soát
tốc độ xe. Cuối cùng, nó đã chứng minh giá trị
của việc thu thập số liệu ban đầu và sau khi thực
hiện để chứng minh những thành công và vượt
qua được các chỉ trích.

KHU SÃO MIGUEL PAULISTA, SÃO PAULO, BRAZIL
Diện tích: 0.5 Km2
Sử dụng đất: Khu dân cư đa mục đích sử dụng
Các đối tác chính: Công ty Kỹ thuật Giao
thông (CET), SPTrans, Ủy ban về Khả năng
Tiếp cận Lâu dài, SP Urbanism and São Miguel
Borough. WRI, Sáng kiến Bloomberg về an toàn
đường bộ toàn cầu (BIGRS), NACTO-GDCI
Các nguồn tài trợ: Doanh thu từ vé phạt quá
tốc độ

Từ năm 2013 đến 2015, CET đã triển khai một số
khu vực 40 km/h được gọi là “Zone 40” (“Zonas
40”) trên khắp São Paulo để giảm tốc độ trong
các khu vực có nhiều va chạm từ 50 km/h xuống
giới hạn 40 km/h. Các khu vực này chiếm 1%
diện tích đô thị và 2% dân số đô thị nhưng tập
trung 5% số vụ tai nạn thương tích và chết người
và 7% số vụ va chạm liên quan người đi bộ được
ghi nhận từ năm 2011 đến 2014. Thành phố đã
áp dụng chiến lược theo từng giai đoạn để thực
hiện các khu vực tốc độ thấp , để thu hút sự ủng
hộ của công chúng (Hình 10.2). Giai đoạn đầu
tiên là thành lập “Zone 40” tại các vị trí trọng
yếu để từng bước chuyển đổi văn hóa tốc độ cao
trong thành phố. Các khu vực có biển báo và
vạch kẻ ở lòng đường và được thực thi thông qua
camera bắn tốc độ tự động. Tuy nhiên, giai đoạn
này không bao gồm các biện pháp làm dịu giao
thông vật lý. Thực hiện các biện pháp làm dịu
giao thông vật lý để đạt được tốc độ thấp hơn và
củng cố các khu vực tốc độ thấp đã được CET lên
kế hoạch cho giai đoạn 2, khi đã có kinh phí. Giai
đoạn thứ ba và giai đoạn cuối cùng được lập kế
hoạch là giảm giới hạn tốc độ xuống 30 km/h,
sau khi người dân đã có thêm thời gian trải
nghiệm và điều chỉnh cho phù hợp với khái niệm
tốc độ đô thị thấp hơn.

HƯỚNG DẪN KHU VỰC TỐC ĐỘ THẤP
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Hình 10.2 | CET, Công ty Kỹ thuật Giao thông Sao

Paulo xây dựng một kế hoạch ba giai đoạn để thay
đổi văn hóa, hành vi và hạ tầng liên quan đến tốc
độ xe trong thành phố (CET, 2016)

PHÁ VỠ
VĂN HÓA
TỐC ĐỘ CAO

Hình 10.3 | Trước khi can thiệp thí điểm

Hình 10.4 | Quảng trường Getùlio Vargas Square,
thiết kế cuối cùng

GIAI ĐOẠN 1: Lập các khu
vực 40km/h (Giới hạn tốc
độ mới và biển báo)
Nguồn: Miguel Jacob/ITDP Brazil.

CỦNG CỐ
CÁC KHU VỰC
GIẢM TỐC ĐỘ

GIAI ĐOẠN 2: Thực hiện làm dịu
giao thông và thay đổi văn hóa
giao thông trong các khu vực này

TIẾP TỤC THAY
ĐỔI ĐẾN TỐC ĐỘ
TỐI ĐA

GIAI ĐOẠN 3: Chuyển
các vùng 40km/h thành
30km/g

Nguồn: CET 2016

Cùng với WRI, NACTO-GDCI và Quỹ Sáng kiến
Bloomberg cho an toàn đường bộ, CET (Công ty
Kỹ thuật Giao thông Sao Paulo) bắt đầu lập kế
hoạch cho “Khu vực làm dịu giao thông” với các
biện pháp điều hòa giao thông thực tế và giới hạn
tốc độ 30 km/h trong một số “ Zone 40”vào năm
2015, bao gồm cả ở khu vực lân cận São Miguel.
São Miguel là một trong những trung tâm văn
hóa và thương mại quan trọng nhất và nhộn nhịp
nhất của São Paulo ở Khu Đông của thành phố.
Mặc dù đã được xác định là Zone 40, khu vực này
vẫn tiếp tục xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông
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đường bộ (Hình 10.3). Năm 2014, Marechal Tito
Ave., con đường quan trọng nhất trong khu vực
là đại lộ có số vụ va chạm liên quan người đi bộ
gây tử vong cao nhất trong thành phố, tổng cộng
11 người chết. Do đó, Zone 40 tại São Miguel đã
được chọn làm địa điểm thí điểm để thực hiện
biện pháp can thiệp làm dịu giao thông vật lý
nhằm giảm tốc độ xuống 30km/h, với sự hỗ trợ
từ Sáng kiến Bloomberg về An toàn Đường bộ
Toàn cầu vì khu vực này được xác định là có nguy
cơ cao. Ngoài ra, WRI cùng với BIGRS và NACTO
đã giúp tổ chức một cuộc thi thiết kế cho một
dự án dài hạn trên ba trong số các Zone 40 hiện
có: Lapa, Brás và Santana ngoại trừ Sao Miguel.
Một số cơ quan công quyền đã tham gia hội đồng
chấm giải. Thiết kế cuối cùng cho São Miguel
(Hình 10.4) đề xuất 18 biện pháp can thiệp
trong khu dân cư, và đã được CET và các đối tác
đánh giá và phê duyệt. Để thu hút người dân địa
phương về tầm quan trọng của các biện pháp
an toàn đường bộ và cũng là một cách để đánh
giá tác động của các biện pháp can thiệp theo
kế hoạch trên địa bàn, các đối tác của BIGRS do
NACTO-GDCI, ITDP Brasil và các quan chức
thành phố chỉ đạo đã thực hiện can thiệp tạm
trong 1 ngày dựa theo thiết kế (Hình 10.5). Kinh

Nguồn: Miguel Jacob/ITDP Brazil.

nghiệm thu thập được từ dự án São Miguel, bao
gồm thực hành tốt nhất trong thiết kế đường phố
an toàn và can thiệp tạm, đã mở đường thúc đẩy
việc thực hiện giai đoạn 2 và 3 trong kế hoạch
khu vực tốc độ thấp của CET.
Năm 2016, CET đã triển khai khu vực tốc độ
thấp đầu tiên có tốc độ giới hạn 30 km/h, trong
một dự án thử nghiệm ở Lapa. Việc giảm giới
hạn tốc độ trong khu vực đi kèm với những cải
tiến về biển báo dọc và ngang, theo giai đoạn
đầu tiên trong chiến lược của CET.
Việc khởi động Kế hoạch An toàn Đường bộ
São Paulo vào tháng 4 năm 2019 đã giúp tạo
động lực cho thay đổi ở São Miguel và các khu
vực khác trong thành phố vì việc thực hiện khu
vực tốc độ thấp là một trong những hành động
chiến lược của Kế hoạch.
Các dự án về các yếu tố làm dịu giao thông thực
tế đã được xây dựng cho tất cả 13 khu vực tốc
độ thấp và sẽ được thực hiện vào năm 2019 và
2020, như một trong những hoạt động của Kế
hoạch An toàn Đường bộ São Paulo.

Hình 10.5 | Quảng trường Getùlio Vargas Square

trong dự án can thiệp tạm thời

Hình 10.6 | Địa điểm lựa chọn ở Tunjuelito, trước

khi thực hiện dự án thí điểm

KHU TUNJUELITO, BOGOTÁ, COLOMBIA

Diện tích: 1.05 km2 mật độ 22.000 người/km2
Sử dụng đất: Đông dân, hầu hết là nhà ở với
các cơ sở giáo dục và y tế
Các đối tác chính: Secretaria Distrital de
Movilidad/Ban Giao thông của Quận (SDM),
Cư dân của khu dân cư Samoré, các trường học
trên địa bàn, WRI, các cơ sở kinh doanh và
nhà hàng trên địa bàn, Bệnh viện El Carmen
Hospital, giáo xứ địa phương

Nguồn: Miguel Jacob/ITDP Brazil.

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Cộng đồng đóng một vai trò lớn trong dự án
này, qua các quá trình phối hợp sự tham gia của
cộng đồng. Các chuyên gia quản trị của WRI và
NACTO-GDCI đã chỉ đạo nỗ lực tiếp cận cộng
đồng. Họ đã làm việc với các trường học và cộng
đồng địa phương để có học sinh cùng với người
dân và chủ cửa hàng trong các thiết lập thử
nghiệm (Hình 10.5). Người dân được tham gia
và được tiếp tục thông báo bằng các biểu ngữ và
cập nhật thường xuyên về dự án trong giai đoạn
thiết kế và các giai đoạn sau đó. Sự tham gia của
cộng đồng địa phương là chìa khóa để đảm bảo
sự ủng hộ của cộng đồng đối với dự án trong
thời gian chuyển đổi chính trị và có những thay
đổi trong chính quyền thành phố.

THIẾT KẾ
Đối với dự án tạm, nhóm đã sử dụng phấn, sơn,
cọc hình nón, chậu cây, ô dù và ghế bãi biển để
tạo thêm 850m2 không gian cho người đi bộ trong
khu vực can thiệp có diện tích 1600m2 tại Quảng
trường Getúlio Vargas (Hình 10.5). Mục đích là
để biến một bùng binh thành một quảng trường.

Nguồn tài chính: Thành phố Bogota
Nguồn: Ricardo Arévalo, 2019.

Các can thiệp dài hạn bao gồm các lối sang đường
nâng cao, nút giao được nâng cao, đảo trú chân,
mở rộng lề đường, bán kính rẽ hẹp hơn và quảng
trường dành cho người đi bộ. Các vạch kẻ trên
đường, biển báo và các biện pháp làm dịu giao
thông cũng được nhấn mạnh. Mục tiêu của những
biện pháp can thiệp này là mở rộng khu vực dành
cho người đi bộ, giảm khoảng cách sang đường
cho người đi bộ và cho người lái xe biết rằng họ
đang đi vào một môi trường mới ưu tiên cho
người đi bộ, dự kiến sẽ có tốc độ thấp hơn.

BÀI HỌC CHÍNH RÚT RA
Bài học chính từ dự án này là tầm quan trọng của
các can thiệp thiết kế vật lý để đạt được tốc độ
chậm hơn. Khi thành phố thử nghiệm các biển
báo và vạch kẻ trên đường trong giai đoạn đầu, họ
nhận thấy cần có các biện pháp can thiệp vật lý bổ
sung ở một số khu vực có nguy cơ cao hơn để đạt
được tốc độ chậm hơn. Ngoài ra, đây là một trong
những quy trình đặc biệt trong thành phố, thể
hiện một tiền lệ giúp triển khai nhiều ‘Khu vực
làm dịu giao thông’ hơn trong thành phố.

Kế hoạch hành động cho Chương trình quản lý
tốc độ Bogotá (PGV) do văn phòng thị trưởng
thành phố Bogotá quản lý và được Ban Giao
thông của Quận (SDM) và WRI xây dựng. Kế
hoạch bao gồm việc triển khai các khu vực tốc
độ thấp ở các khu vực quan trọng trong thành
phố. Trong chương trình này, WRI đã hợp tác
với SDM để thực hiện một dự án thử nghiệm và
một can thiệp tạm thời tại một địa điểm quan
trọng ở Quận Tunjuelito. Địa điểm được lựa
chọn dựa trên phân tích số liệu an toàn đường
bộ của các đường phố trong toàn thành phố do
WRI thực hiện. Một loạt hội thảo với các bên
liên quan trong cộng đồng cũng đã được tổ chức
để xác định các vị trí có nguy cơ cao, nơi an toàn
giao thông là mối quan tâm cũng như giáo dục
người dân về các kỹ thuật quản lý tốc độ. Nhóm
dự án đã chọn địa điểm Tunjuelito (Hình 10.6)
trong số 20 địa điểm ưu tiên do tập trung cao
các ca tử vong và chấn thương do va chạm giao
thông, đặc biệt là ở trẻ em trong khu vực trường
học. SDM và WRI đã làm việc cùng nhau để xây
dựng thiết kế thí điểm nhằm đạt được tốc độ vận
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Hình 10.7 | Các vị trí đề xuất điều hòa giao thông

Hình 10.8 | Khu dân cư trong thời gian thí điểm

Nguồn: Ban giao thông Bogota, 2018.

Nguồn: Ban giao thông Bogota, 2018.

hành trong giới hạn tốc độ hiện tại, vốn đã là
30km/h nhưng hầu như không được tuân thủ.
Bản thiết kế đề xuất các biện pháp làm dịu giao
thông chưa từng được thực hiện trong thành phố
trước đây, chẳng hạn như đường nhường đường
(đường hai chiều có không gian cho ô tô chỉ chạy
theo một hướng mỗi một thời điểm), đường chữ
chi và trạm dừng xe buýt đồng hồ cát (điểm xe
buýt ở giữa nút thắt hoặc giảm làn đường để các
xe khác không thể vượt qua xe buýt trong khi xe
buýt đang dừng cho hành khách lên/ xuống xe).
Trong thời gian thí điểm ba ngày, sử dụng các
vật liệu tạm thời để thử nghiệm các biện pháp
điều hòa giao thông khác nhau ở mỗi bên của
đường, nhân viên thành phố và nhân viên WRI
đã có mặt tại chỗ để theo dõi tốc độ. Họ đã ghi
lại kết quả cho thấy việc tuân thủ các giới hạn
tốc độ đã tăng đáng kể, đặc biệt là xung quanh
trường học. SDM đã sử dụng số liệu để chứng
minh có được sự ủng hộ cho việc thực hiện ngắn
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hạn các biện pháp sau khi dự án thí điểm kết
thúc, sử dụng sơn và các cọc nhựa bền và vật
liệu phân cách được bắt chặt vào đường (Hình
10.9, 10.10 và 10.11).

SỰ THAM GIA CỦA BÊN LIÊN QUAN
Cộng đồng đã hoài nghi về dự án do sự thiếu
tin tưởng chung vào chính phủ. Họ trở nên tích
cực hơn khi nhóm dự án mời họ tham gia các
hội thảo công khai và đóng góp ý kiến về những
thách thức và giải pháp tiềm năng.

THIẾT KẾ
Giới hạn tốc độ cho các khu dân cư và khu vực
trường học trên toàn thành phố Bogotá đã được
đặt là 30 km/h. Tuy nhiên, các tài xế thường
phớt lờ biển báo hạn chế tốc độ hiện có và vượt
quá tốc độ cho phép. Điều này làm gia tăng
nguy hiểm trên các tuyến đường dân sinh, đặc
biệt là từ các xe đi vào những đường này để
tránh ùn tắc trên các tuyến đường chính. Sự can
thiệp nhằm kiểm tra các biện pháp làm dịu giao
thông để bổ sung thêm vào thiết kế đường cho
tốc độ vận hành phù hợp với giới hạn tốc độ.

Một loạt các biện pháp làm dịu giao thông đã
được đề xuất cho sáu đoạn phố trong khu vực.
Thực hiện một số biện pháp làm dịu giao thông
như đường chữ chi, bướu giao thông và trạm
dừng xe buýt đồng hồ cát vốn chưa bao giờ được
thử nghiệm trong thành phố. Thành phố quyết
định thực hiện thí điểm đối với hai nút giao
thông trong số những nút giao thông có nguy
cơ cao và đường trước Trường Raphael Uribe để
thử nghiệm các biện pháp đề xuất (Hình 10.7).
Nhóm nghiên cứu đã đặt các biểu ngữ thông tin
trên các lối vào các khu vực can thiệp để mô tả
dự án và các chi tiết của dự án. Họ đã sử dụng
cọc hình nón, băng keo phản quang, phấn và
sơn trên đường một chiều để làm giảm tốc độ
giao thông và cải thiện tầm nhìn cho người đi
bộ bằng các thanh chắn, thu hẹp đường, bướu
giao thông và mở rộng lề đường tại các nút giao
thông (Hình 10.8). Họ sử dụng làn đỗ xe trên
đường hai chiều như một biện pháp để thu hẹp
chiều rộng làn đường di chuyển. Ngoài ra, tất cả
các biện pháp đều được đi kèm với các biển báo
giao thông và vạch kẻ trên đường.

Hình 10.9 | Thay đổi tỷ lệ xe tuân thủ với giới hạn tốc độ trước và trong khi thí điểm điều hòa giao thông ở

Tunjuelito.

Đường chữ chi + trạm xe buýt đồng hồ cát
Đường chữ chi
Calle 48C (Carrera 28-29)
Calle 48C (Carrera 27-28)

Mở rộng lề + đệm giảm tốc
Carrera 28 (Calle 48A-48B)

Hình 10.10 | Các vật liệu kênh hóa được lắp đặt cho
trung hạn ở Tunjuelito để tạo thành nút thu hẹp làn
đường sau thành công của dự án thí điểm tạm thời.

Khu vực tốc độ thấp nói chung

(Các vị trí và biện pháp can thiệp được thực hiện)
Lái xe vượt giới hạn tốc độ 30km/g

Lái xe tuân thủ giơi hạn tốc độ 30km/g

Nguồn: WRI, 2019.
Nguồn: Segundo Lopez, 2018.

KẾT QUẢ
Trong suốt thời gian can thiệp thí điểm, mức độ
tuân thủ giới hạn tốc độ của người lái xe tăng
từ 29% lên 86%, trong đó tăng từ 36% lên 97%
tại địa điểm trước trường học có đường chữ chi
và bướu giao thông (Hình 10.9). Đối với trải
nghiệm của cộng đồng khi đi trên đường, 32%
và 54% trẻ em cảm thấy được bảo vệ và thư giãn
/ thoải mái (tương ứng) và 17% và 75% người
lớn cảm thấy được bảo vệ và thư giãn / thoải
mái (tương ứng). Những kết quả này cũng giúp
thu hút được sự ủng hộ của cả cộng đồng và
thành phố đối với việc thực hiện các biện pháp
trung hạn, sau đó đã được thực hiện bằng cách
sử dụng sơn, cọc nhựa bền và vật liệu phân cách
(Hình 10.10, 10.11, 10.12).

Hình 10.11 | Các vật liệu ngăn cách trung hạn

Hình 10.12 | Các vật liệu trung hạn được lắp ở

Nguồn: Natalia Lleras, 2018.

Nguồn: Natalia Lleras, 2018.

được lắp đặt ở Tunjuelito để tạo thành một đường
chữ chi sau dự án thí điểm tạm thời thành công.

Tunjuelito để tạo thành nút cổ chai sau dự án thí
điểm tạm thời thành công.
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BÀI HỌC CHÍNH RÚT RA
Mặc dù giới hạn tốc độ được ghi trong khu vực
là an toàn (30 km/h) nhưng người lái xe vẫn
không tuân thủ tốc độ giới hạn. Các giới hạn
tốc độ phải luôn được đi cùng với các thiết kế
đường để thực thi giới hạn tốc độ quy định.
Thí điểm dài ba ngày và mang lại bài học kinh
nghiệm cho Ban Giao thông của Quận. Tác động
của mỗi biện pháp đã được đánh giá và ghi lại
để tham khảo trong tương lai, và những kết quả
này rất quan trọng đối với việc thực hiện các biện
pháp làm dịu giao thông mới ở Bogota.
Cộng đồng cũng đã tìm hiểu và trải nghiệm
tận mắt các loại biện pháp làm dịu giao thông
khác nhau và tác động của chúng đối với việc
giảm tốc độ và tăng cường an toàn. Chính
quyền địa phương hiện sẵn sàng hơn trong
việc tiếp nhận tài trợ và thực hiện các biện
pháp làm dịu giao thông vĩnh viễn đã được
chứng minh là có thể giúp người lái xe tuân
thủ các giới hạn tốc độ ở Bogota.

DAR ES SALAAM, TANZANIA
Diện tích: Khác nhau ở mỗi địa điểm.
Sử dụng đất: Khu dân cư/ Khu đa mục đích
sử dụng
Các đối tác chính: AMEND, chính quyền
địa phương ở Dar Es Salaam, ban giám hiệu
trường tiểu học ở Ilala, Kinondoni và Temeke,
Quỹ Fédération Internationale de l’Automobile
(FIA) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC)
Nguồn kinh phí: Fédération Internationale
de l’Automobile (FIA)
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Chương trình Đánh giá và Cải thiện An toàn
Đường bộ trong Khu vực Trường học (SARSAI)
của AMEND hoạt động để triển khai các khu vực
tốc độ thấp gần trường học. Chương trình bắt
đầu ở Dar Es Salaam như một dự án thử nghiệm
và từ đó đã mở rộng ra 10 quốc gia châu Phi. Đối
với các dự án ở Dar Es Salaam, nhóm AMEND
đã gặp các kỹ sư thành phố, quản lý trường tiểu
học, học sinh, phụ huynh, các bên liên quan tại
địa phương và các chủ cửa hàng lân cận để thu
thập số liệu và cảm tưởng về tình trạng đường xá
hiện có. Trong hai năm tiếp theo, phối hợp với
chính quyền địa phương, nhóm AMEND đã đề
xuất và thực hiện một loạt các biện pháp làm dịu
giao thông với kinh phí thấp gần các trường học
được xác định là có nguy cơ cao xảy ra va chạm
liên quan đến trẻ em đi bộ. Thông thường, các
biện pháp làm dịu giao thông đã được đề xuất
và thực hiện bên ngoài các trường học có nguy
cơ cao bao gồm biển báo, gờ giảm tốc, vạch sang
đường, tranh tường về an toàn đường bộ và cổng
dành cho người đi bộ. Các biện pháp này được
thực hiện trên những con đường trải nhựa đông
đúc bên ngoài trường học để đánh dấu một khu
vực trường học an toàn (Hình 10.13). Trong năm
2014, chương trình đã nhận được tài trợ bổ sung
từ Quỹ FIA và hợp tác với CDC để thực hiện một
nghiên cứu toàn diện dựa trên dân số ở các khu
vực gần trường học. Nghiên cứu đã xác định một
nhóm gồm 9 trường sẽ can thiệp và một nhóm
đối chứng gồm 9 trường khác. Nhóm đã thu
thập dữ liệu cơ bản bao gồm số lượng và mức độ
nghiêm trọng của chấn thương, tuổi của những
người bị thương, mức độ chăm sóc y tế và báo
cáo của cảnh sát cho cả hai nhóm trong ba tháng.
Sau đó, họ đề xuất và thực hiện các can thiệp vật
lý ở nhóm trường can thiệp và quay lại đánh giá
và thu thập kết quả sau khi các can thiệp đã được

thực hiện trong ba tháng. Báo cáo kết quả nghiên
cứu đã cho thấy giảm đáng kể tốc độ và các tai
nạn liên quan ở các trường thuộc nhóm can
thiệp. Nhìn chung, tỷ lệ tai nạn thương tích ở trẻ
em đi học đã giảm 26%. Các trường can thiệp đã
giảm 58% số ca chấn thương ở đầu, và đáng chú
ý là các ca bị thương liên quan đến xe máy giảm
26%. Vì lý do đạo đức, nhóm nghiên cứu sau đó
đã thực hiện các biện pháp làm dịu giao thông
tại tất cả các trường thuộc nhóm đối chứng dựa
trên kết quả của các cuộc đánh giá.

SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Các nhóm cộng đồng đã tham gia rất tích cực
trong suốt quá trình dự án ở Dar Es Salaam.
Nhóm SARSAI đã nói chuyện với các thành viên
trong cộng đồng và các trường học liên quan để
tìm hiểu cảm tưởng, quan sát, mối quan tâm và
phản hồi của họ. Cộng đồng đã ủng hộ và phản
hồi tích cực đối với các can thiệp. Họ nhận ra sự
cần thiết của tốc độ chậm hơn để bảo vệ trẻ em
đi bộ đến trường ở các khu dân cư xung quanh
trường học. Ví dụ, tại trường tiểu học Buguruni
ở Ilala, Dar es Salaam, 40% học sinh đến từ khu
phố A và quan sát thấy các em sang đường ở
khu vực X. (Hình 10.14).

THIẾT KẾ
Nhóm dự án đã xác định các khu vực khoảng
500 mét xung quanh mỗi trường học là khu vực
tốc độ 30km/h, lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ
và biển báo khu vực trường học, các lối đi bộ rõ
ràng được xác định ranh giới bằng cọc hoặc lề
đường để bảo vệ người đi bộ khỏi các phương
tiện và ngăn xe máy tránh các gờ giảm tốc, và
đặt các vạch kẻ sang đường dễ hiển thị bên ngoài
cổng trường, cùng với các gờ giảm tốc ở hai bên
đường lối sang đường (Hình 10.13 và 10.14).

Hình 10.13 | Vỉa hè dành riêng được bảo vệ bằng các cột chắn tăng cường an
toàn cho người đi bộ

Hình 10.14 | Lối qua đường với tầm nhìn tốt trước cổng trường

Nguồn: Kyle LaFerriere/WRI, 2019.

Nguồn: Kyle LaFerriere/WRI, 2019.

Ngoài ra, nhóm dự án đã thêm các bức tranh
tường về an toàn đường bộ trên các bức tường
của trường học để củng cố thông điệp về bài học
an toàn đường bộ cho học sinh và làm người lái
xe chú ý đến sự hiện diện của một trường học.
Ngoài các biện pháp can thiệp vật lý và giảm tốc
độ, các biện pháp còn bao gồm chương trình
giáo dục an toàn giao thông đường bộ phù hợp
để nâng cao kiến thức về các bài học an toàn
giao thông đường bộ quan trọng. Ngoài ra còn
có tuần tra an toàn trường học, một nhiệm vụ
thường do các cán bộ của nhà trường thực hiện.

KẾT QUẢ
Chương trình cùng với nghiên cứu toàn diện và
nhiều biện pháp can thiệp là một tiền lệ thành
công và ví dụ thực tế đã tạo ra nền tảng vững

chắc cho việc vận động cho giới hạn tốc độ 30
km/h gần trường học. Bằng cách thu thập số
liệu ban đầu từ một số lượng lớn các khu vực
trường học xung quanh thành phố, dự án đưa ra
bằng chứng cụ thể về tác động của các khu vực
tốc độ thấp đối với việc giảm thiểu nguy cơ tai
nạn đối với học sinh.

BÀI HỌC CHÍNH RÚT RA
Dự án này áp dụng một cách tiếp cận rất sáng
tạo chưa từng có ở Tanzania, cũng như khu vực
châu Phi. Do đó, nó phải đối mặt với một số
thách thức nhưng đã có ảnh hưởng lớn đến an
toàn đường bộ. Một trong những thách thức
chính là không có các hướng dẫn hoặc quy định
về thiết kế đường phố và tốc độ xe cơ giới trong
khu vực trường học. Thách thức này càng tăng

thêm với những trở ngại về chính trị và quan liêu
khiến nhóm dự án phải mất nhiều công sức để
chứng minh với chính quyền địa phương về nhu
cầu vận tốc 30 km/h xung quanh mỗi trường
học. Tanzania, giống như phần lớn các quốc gia
trong khu vực châu Phi, không có luật yêu cầu
tốc độ 30 km/h xung quanh trường học, bệnh
viện, khu dân cư, v.v. Điều này khiến việc triển
khai các khu vực 30 km/h trở nên khó khăn hơn.
Hiện nay, sự thành công của dự án thí điểm này
đã là một tiền lệ, các bên liên quan đến an toàn
đường bộ như tổ chức phi chính phủ có thể sử
dụng cả nghiên cứu điển hình và bằng chứng từ
các khu vực khác để vận động cho những thay
đổi trong Luật Giao thông Quốc gia, sao cho các
giới hạn tốc độ 30 km/h xung quanh các khu vực
như vậy có thể trở thành luật.
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Thông tin về phân tích hiệu quả chi phí, xem tại https://www.its.leeds.ac.uk/projects/
WBToolkit/Note4.htm.
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quan về Không gian Công cộng (AEP); Ricardo Jaral, Cơ quan của Trung tâm Lịch sử (ACH); Erick
Cisneros, WRI (Phỏng vấn Cá nhân), Jonas Hagen (tổng quan về Khu vực tốc độ thấp).
Hỗ trợ xuất bản và thiết kế do Romain Warnault, Jennifer Lockard, Shazia Amin, và Toole Design Group.

Marta Obelheiro: Marta là một chuyên gia vận tải và di chuyển an toàn, đồng thời là thẩm
tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Daizong Liu: Daizong là Giám đốc Trung tâm WRI China Ross về các thành phố bền vững.
Celal Tolga Imamoglu: Tolga là Giám đốc Cấp cao về Giao thông & An toàn Đường bộ tại
Các Thành phố Bền vững của WRI Thổ Nhĩ Kỳ.
Ben Welle: Ben là Giám đốc Giao thông Tích hợp và Đổi mới tại Trung tâm WRI Ross cho các
Thành phố Bền vững.
Natalia Lleras: Natalia là Trưởng nhóm Các Thành phố vì sức khỏe và Giám đốc Dự án của
Vivo Mi Calle tại Despacio.
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VỀ WRI

VỀ TOOLE DESIGN GROUP

Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) là một tổ chức nghiên cứu toàn cầu hoạt động tại hơn 60 quốc
gia, với các văn phòng quốc tế tại Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Mexico và Hoa Kỳ,
các văn phòng khu vực ở Ethiopia (cho Châu Phi) và Hà Lan (cho Châu Âu), và các văn phòng
chương trình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Hơn 1.000 chuyên gia
và nhân viên của chúng tôi biến những ý tưởng lớn thành hành động dựa trên mối liên hệ giữa
môi trường, cơ hội kinh tế và hạnh phúc con người. Thông tin thêm tại www.wri.org.

Toole Design Group là công ty quy hoạch, kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan hàng đầu chuyên về
vận tải đa phương thức năng động.

VỀ TRUNG TÂM WRI ROSS VÌ
CÁC THANH PHỐ BỀN VỮNG
Trung tâm WRI Ross về các Thành phố Bền vững là chương trình của Viện Tài nguyên Thế giới
nhằm tạo dựng một tương lai nơi các thành phố hoạt động tốt hơn cho tất cả mọi người. Nó
cho phép những thành phố được kết nối, nhỏ gọn và phối hợp tốt hơn. Trung tâm triển khai
chuyên môn về giao thông và phát triển đô thị của mạng lưới EMBARQ để thúc đẩy các giải
pháp sáng tạo trong các lĩnh vực khác, bao gồm chất lượng không khí, nước, tòa nhà, sử dụng
đất và năng lượng. Trung tâm kết hợp sự xuất sắc về nghiên cứu của WRI qua hai thập kỷ tác
động trên thực địa thông qua mạng lưới hơn 350 chuyên gia làm việc từ Brazil, Trung Quốc,
Colombia, Ethiopia, Ấn Độ, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ để tạo ra các thành phố sống tốt hơn
trên thế giới. Thông tin thêm tại www.wrirosscities.org.
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Web: https://tooledesign.com/

VỀ QUỸ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ
TOÀN CẦU (GRSF)
Quỹ An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSF), một chương trình hợp tác toàn cầu do Ngân hàng Thế
giới quản lý, được thành lập vào năm 2006 với sứ mệnh giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngày
càng tăng về tử vong và thương tích do giao thông đường bộ ở các nước có thu nhập thấp và
trung bình (LMIC). GRSF cung cấp tài trợ, kiến thức và hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng nỗ lực của
các LMIC nhằm xây dựng năng lực khoa học, công nghệ và quản lý của các quốc gia này. Kể
từ khi thành lập, GRSF đã hoạt động như một chương trình toàn cầu kết hợp tài trợ, cho phép
tổ chức này phân phối tài trợ ra bên ngoài cho các hoạt động toàn cầu, khu vực và quốc gia,
và trong nội bộ thông qua các khoản tài trợ do Ngân hàng Thế giới thực hiện, nhằm nâng cao
công tác của Ngân hàng Thế giới thực hành giao thông toàn cầu và tận dụng các khoản đầu tư
an toàn đường bộ trong hoạt động giao thông ở các quốc gia khách hàng.

BẢN QUYỀN ẢNH:

Ảnh bìa, WRI México/flickr; trang 2, 25, 84, Rhea Anthony;
trang 4, 70, Priscila Pacheco/WRI Brasil Cidades Sustentáveis;
trang 8 Kyle LaFerriere/WRI 2019; trang 9, RdA Suisse/flickr;
trang 10, Daniel Nebreda/Pixabay; trang 13, 14 (trái), Daniel
Hunter/WRI Brasil; trang 14 (phải), 89, WRI Ross Center for
Sustainable Cities; trang 15, p18, New York City Department
of Transportation/flickr; trang 16, Pedro Mascaro; trang 20
(trái), WRI; trang 20 (phải), Albert Sabin; trang 22, 33, Rafael
Tavares/Octopus Filmes/WRI Brasil; trang 26, Vineet John;
trang 28, Laura Azeredo/WRI Brasil; trang 32 (trái và phải), 37,
Ben Welle/Flickr; trang 36, Alain Rouiller/flickr; trang 43, 90,
Martti Tulenheimo/flickr; trang 46, Wei Li; trang 48, 62, Rodrigo
Capote/WRI Brasil; trang 52 (trái), Mariana Gil; trang 52 (phải),
Eric Sehr/flickr; trang 53, Daniel Kener Neto/WRI; trang 69,
Natalia Lleres; trang 75, Aashim Tyagi/WRI India; trang 79,
Richard Baer; trang 80, Kyle LaFerriere/WRI 2019; trang 83,
Patrick Race/ San Fransico Planning Department/flickr; trang
92 (trái), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler; trang 92 (phải),
Victor Moriyama/ WRI Brasil; trang 93, Massachusetts Office
of Travel & Tourism/ flickr; trang 94, Benoit Colin/WRI; trang 97,
San Francisco Planning Department/flickr.

Mỗi báo cáo của Viện Tài nguyên Thế giới thể hiện sự xử lý kịp thời, mang tính học thuật đối với một chủ đề mà công chúng quan tâm. WRI chịu trách nhiệm lựa chọn các chủ đề
nghiên cứu và đảm bảo các tác giả và nhà nghiên cứu quyền tự do tìm hiểu. WRI cũng trưng cầu và phản hồi theo hướng dẫn của ban cố vấn và chuyên gia đánh giá. Tuy nhiên, trừ
khi có quy định khác, tất cả các diễn giải và phát hiện trong các ấn phẩm của WRI đều là của các tác giả.
Các bản đồ dành cho mục đích minh họa và không mang hàm ý thể hiện bất kỳ ý kiến nào của WRI về tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào hoặc liên quan
đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới
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