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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo quy hoạch phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn sau 2020 với 

các tuyến cao tốc Bắc Nam và các đường cao tốc nối các thành phố lớn đến 

các tỉnh lân cận như: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, Giẽ 

- Ninh Bình, Nội bài – Lào Cai, Long Thành – Dầu Giây, Pháp Vân – Cầu 

Giẽ, Hà Nội – Tp Thái Nguyên, Hà Nội – Hải Phòng, Bến lức – Long 

Thành và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã và đang được đầu tư xây 

đựng. Nhưng có một vấn đề chung ở các tuyến cao tốc này có chi phí xây 

dựng rất cao so với các dự án đường cao tốc trong khu vực và Thế Giới. 

Một đặc điểm nữa là trắc dọc ở các dự án này chưa phối hợp tốt với thiết kế 

bình đồ đặc biệt là hệ thống các đường ngang và đường gom dẫn tới trong 

quá trình thi công thường phải điều chỉnh do sự không phù hợp, hầu hết 

mới chỉ đáp ứng về mặt kỹ thuật trên tuyến chính mà chưa có sự quan tâm 

đúng mức tới thiết kế đường ngang, đường gom gây cản trở cho người sử 

dụng đường.Trong quá trình thi công phải điều chỉnh nhiều lần làm chậm 

tiến độ thi công, phát sinh thêm kinh phí xây dựng.Sự bất hợp lý trong công 

năng sử dụng gây tốn kém cho việc giải phóng mặt bằng và đền bù giải tỏa. 

Tất cả các bất hợp lý đó góp phần tăng tổng mức đầu tư và lãng phí, kéo dài 

thời gian thi công gây thiệt hại không nhỏ trong các dự án đầu tư xây dựng 

đường cao tốc ở nước ta. Chính vì vậy học viên đề xuất đề tài “Giải pháp 

thiết kế hợp lý trắc dọc đường ôtô cao tốc đoạn Km42+000 -:- Km46+000 

đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi”. 

Trong đề tài này học viên phân tích, lựa chọn các điểm khống 

chế trắc dọc trên đường cao tốc, đưa ra phương án thiết kế hợp lý 

đoạn tuyến. Thông qua việc phân tích đơn giá giữa các phương án 

thiết kế trắc dọc PA1 (TKKT) và PA2 (So sánh) để thấy được các 

tồn tại trong thiết kế trắc dọc đường cao tốc ở Việt Nam. 

2. M c đích của đề tài 
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 Tổng quan về các điểm khống chế trắc dọc trong thiết kế 

tuyến nói chung và thiết kế trắc dọc đường cao tốc. 

 Đánh giá các thiết kế trắc dọc thông qua việc phân tích 

các điểm khống chế địa hình. 

 Đánh giá chất lượng thiết kế trắc dọc trên đường cao tốc 

thông qua việc phân tích trắc dọc tuyến hiện đang được triển khai thi 

công đoạn Km42+000 -:- Km47+000 đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng 

Ngãi. 

 Thiết kế mới theo quan điểm phân tích tối ưu các điểm 

khống chế địa hình đoạn Km42+000- km47+000 

 So sánh các phương án thiết kế về mặt kỹ thuật và chi phí 

đầu tư. 

 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác 

thiết kế, thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng Đường cao 

tốc trong tương lai theo tiêu chí giảm chi phí đầu tư xây dựng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: công tác thiết kế trắc dọc đường ô tô 

cao tốc. 

- Phạm vi nghiên cứu: dự án đường cao tốc Đà Nẵng – 

Quảng Ngãi đoạn km42+000-:- km47+000 (5000m) 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 

Đề tài giải quyết mốt số vấn đề liên quan đến thiết kế trắc 

dọc tuyến đường cao tốc . Đưa ra các giải pháp thiết kế để mang lại 

hiệu quả trong đầu tư xây dựng đường cao tốc  

5. Bố c c của đề tài 

Chương 1: Tổng quan về tình hình phát triển đường cao tốc 

trên thế giới và Việt Nam. 

Chương 2: Một số bất cập trong thiết kế trắc dọc tuyến 

đường cao tốc ở Việt Nam, đánh giá thiết kế trắc dọc đoạn 

Km42+00-km47+00 ĐCT Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 
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Chương 3: Thiết kế trắc dọc đoạn tuyến km42+0.00-:-

km47+0.00 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

 

CHƢƠNG 1 

T NG QU N VỀ T NH H NH PH T TRIỂN ĐƢỜNG C O 

TỐC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT N M 

 

1.1 . Một số khái niệm và định nghĩa 

 “Đường ôtô cao tốc là đường ôtô dành cho xe cơ giới; có dải 

phân cách giữa chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; không 

giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy 

đủ trang thiết bị đảm bảo giao thông liên tục, an toàn, tiện nghi, rút 

ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe vào ra ở những chỗ nhất 

định.”[TCVN5729-2012]. Theo khái niệm này thì tốc độ cao không 

phải là tiêu chí quan trọng của đường ôtô cao tốc mà tiêu chí tách 

riêng hai chiều xe chạy, đảm bảo giao thông liên tục và chỉ cho xe 

ra vào ở những điểm nhất định mới là những tiêu chí cơ bản và 

quan trọng nhất của đường ôtô cao tốc. Cũng theo Tiêu chuẩn nói 

trên thì đối với đường ôtô cao tốc có các cấp thiết kế là 60, 80, 100 

và 120 ứng với tốc độ thiết kế 60, 80, 100 và 120 km/h, và không 

cho phép giao cắt cùng mức với các đường giao thông khác, như 

vậy theo tiêu chuẩn này chú trọng vẫn là chức năng phục vụ vận tải 

của đường , thời gian hành trình, tốc độ hành trình của hệ thống 

vận tải đường cao, có mức độ phục vụ tốt nhất. 

1.2 . Giới thiệu một số tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ô tô cao tốc 

trên thế giới và Việt Nam 

1.2.1 . Theo tiêu chuẩn thiết kế ĐCT của Nhật[11] 

1.2.2 . Theo kích thước thiết kế hình học đường ôtô và đường phố 

của AASHTO[11] 
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1.2.3 .Tiêu chuẩn thiết kế ĐCT của Trung Quốc JTG B01- 

2003[11] 

1.2.4 . Tiêu chuẩn Đường cao tốc của Pháp[11] 

1.2.5 . Tiêu chuẩn ĐCT của cộng hòa liên bang Đức[11] 

1.2.6 . Tiêu chuẩn thiết kế ĐCT của Liên Xô cũ [11] 

1.2.7 . Theo tiêu chuẩn thiết kế-Hệ thống ĐCT của Malaysia[11] 

1.2.8 . Theo tiêu chuẩn thiết kế của Hàn Quốc[11] 

  Quan niệm về đường ôtô cao tốc ở mỗi nước có những sự 

khác biệt nhau ít nhiều nhưng đều có chung một mục tiêu là làm 

đường ôtô cao tốc là để phục vụ vận tải đường dài bằng ôtô sao cho 

thời gian chạy xe được rút ngắn so với chạy xe trên đường ôtô 

thông thường. Yêu cầu kỹthuật “tách riêng hai chiều xe chạy, đảm 

bảo giao thông liên tục và chỉ cho xe ra vào ở những điểm nhất 

định” chính là để đáp ứng mục tiêu rút ngắn thời gian chạy xe đối 

với vận tải đường dài bằng ôtô, loại phương tiện vận tải có nhiều 

lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu vận tải mở với những lợi thế lớn 

tuy nhiên thời gian hành trình thường kéo dài và khó đảm bảo do 

các trở ngại, vật cản, tránh, vượt v.v. trên đường làm cho tốc độ lữ 

hành bị hạn chế.  

1.3 . Tình hình phát triển đƣờng ôtô cao tốc ở Việt Nam 

 

Hình 1.1. Quy hoạch xây dựng hệ thống cao tốc ở Việt Nam [12] 
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Quy hoạch 39 tuyến với 5.753 km, Ứng với quy hoạch đó 

trong tương lai thì tổng quỹ đất dành cho xây dựng các tuyến 

đường cao tốc theo Quy hoạch dự kiến khoảng 41104 ha, (trong đó 

diện tích đất nông nghiệp ước tính khoảng 24167 ha).[12] 

 

Hình 1.2. Yêu cầu chi phí đầu tư cộng dồn [12] 

1.4 . Giới thiệu tổng quan về thiết kế trắc dọc tuyến của Đƣờng 

cao tốc 

1.4.1 .  hái niệm mặt cắt dọc 

1.4.2 . Các yêu cầu và nguyên tắc thiết trắc dọc tuyến đường ôtô 

cao tốc 

- Đảm bảo tuyến uốn lượn đều đặn; ít thay đổi độ dốc và 

khuyến khích sử dụng độ dốc nhỏ. 

- Khi thiết kế trắc dọc phải phối hợp chặt chẽ với thiết kế 

bình đồ và trắc ngang; Phối hợp giữa các yếu tố của đường cong 

đứng và đường cong nằm, phối hợp gữa thiết kế với các cảnh 

quang 

- Tất cả các đoạn chuyển dốc đều phải được thiết kế đường 

cong đứng  

- Phải đảm bảo cao độ các điểm khống chế theo suốt dọc 

tuyến. 
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- Trong thiết kế trắc dọc đường ôtô cao tốc nếu các đoạn có 

độ dốc mặt cắt ngang mặt đường <1% thì độ dốc dọc thiết kế tối 

thiểu phải là 0.5%  

1.4.3 . Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế trắc dọc 

a. Cao độ khống chế điểm đầu, cuối tuyến 

b. Độ đốc dọc Id(
0
/00) và chiều dài đoạn dốc 

c. Tĩnh không của các công trình trên tuyến 

1.4.4 . Xác định cao độ điểm khống chế địa hình trong thiết kế 

trắc dọc đường cao tốc 

- Trắc dọc qua các điểm khống chế địa hình gồm nhiều loại 

giao cắt khác nhau, tùy vào mỗi loại giao cắt để xác định cao độ 

điểm khống chế khi thiết kế trắc dọc đường cao tốc tại đó. 

- Tất cả các điểm giao cắt này phải khác mức và ưu tiên cho 

đường cao tốc.Về hình thức giao cắt có thể là nút giao liên thông 

hoặc nút giao trực thông. 

- Nút giao cắt liên thông là nút giao khác mức có bố trí các 

nhánh nối để xe có thể chuyển hướng tự do từ hướng chính này đến 

hướng chính khác. Hướng chính là hướng có chức năng quan trọng, 

có lưu lượng giao thông chủ yếu. 

- Nút giao cắt trực thông là nút giao khác mức có một hay 

nhiều công trình đặt trên các cao độ khác nhau để cho các dòng 

giao thông cắt qua không bị cản trở. 

a. Đường cao  tốc giao với ĐCT và các đường giao thông khác. 

Khi giao cắt với đường giao thông khác (ĐCT, QL, ĐT, ĐH, 

ĐX) việc xác định cao độ điểm khống chế trắc dọc phụ thuộc: 

 Loại giao cắt 

 Cấp đường QL, ĐT, ĐH, ĐX 

 Lựa chọn công trình giao cắt 
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 Cao độ mực nước thiết kế 

 Xác định cao độ khống chế trắc dọc phải thỏa mãn cả 4 điều 

kiện trên. 

b. Các điểm ĐCT giao với đường Sắt 

 Loại giao cắt:  nút giao trực thông 

 Loại công trình giao cắt:  cầu, cống chui. 

 Mực nước thiết kế 

 Xác định cao độ khống chế trắc dọc phải thỏa mãn cả 3 điều 

kiện trên. 

c. Các điểm giao với sông , suối, điểm tụ thủy trắc dọc. 

Việc xác định cao độ trắc dọc điểm khống chế với sông, suối 

phụ thuộc vào. 

 Loại công trình vượt qua:  

 Cao độ mực nước thiết kế (H1%):  

 Xác định cao độ khống chế trắc dọc phải thỏa mãn cả 2 điều 

kiện trên. 

d. Các điểm giao với hệ thống kênh mương thủy lợi. 

 Loại công trình giao cắt:  

 Cao độ mực nước thiết kế:  

 cả 2 điều kiện trên. 

e. Các điểm giao với hệ thống đường dân sinh 

Cao độ điểm khống chế trắc dọc này phụ thuộc. 

 Loại giao cắt 

 Công trình giao cắt 

 Cao độ mực nước thiết kế: Xác định cao độ khống chế trắc dọc 

phải thỏa mãn cả 3 điều kiện trên. 

 ẾT  U N CHƢƠNG 1 



8 
 

 Vai trò của thiết kế trắc dọc tuyến trongthiết kế đường ôtô 

cao tốc rất quan trọng nhằm đáp ứng được các chức năng kỹ thuật, 

chức năng khai thác và chức năng mỹ quan.Chức năng mỹ quan ở 

Việt Nam còn chưa được quan tâm nhiều. Cả ba chức năng này 

không thể tách rời với thiết kế trắc dọc tuyến, phải phối hợp chặt 

chẽ giữa thiết kế trắc dọc với thiết kế bình đồ, thiết kế trắc ngang 

sao cho phù hợp với các cảnh quang xung quanh để con đường trở 

thành một công trình tôn lên vẻ đẹp của tự nhiên. 

 

CHƢƠNG 2 

MỘT SỐ BẤT C P TRONG THIẾT  Ế TRẮC DỌC 

ĐƢỜNG C O TỐC Ở VIỆT N M- Đ NH GI  THIẾT  Ế 

TRẮC DỌC ĐOẠN KM42+000-KM47+000 ĐƢỜNG  

C O TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI 
 

2.1 . Một số bất cập trong thiết kế đƣờng ô tô cao tốc ở Việt 

Nam 

2.1.1 . Trắc dọc thường đắp cao qua địa hình đồng bằng. 

  Thiết kế trắc dọc tuyến qua địa hình đồng bằng thường bị 

khống chế bởi tĩnh không: chiều đứng của các công trình dân sinh 

ngang đường (cầu cạn, cống chui)[1]. Khống chế cao độ mực nước 

thiết kế (H%) dẫn tới cao độ đường đỏ khá cao so với cao độ tự 

nhiên. Chiều cao đắp trung bình 5m-7m .  

+ Chiều cao đắp đất cao làm nền đường không ổn định đặc 

biệt là trong việc xử lý lún đầu cầu , cống. 

+ Việc xử lý lún sẽ khó khăn hơn nếu đi qua đoạn tuyến có 

xử lý đất yếu 
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+ Cao độ đường đỏ được đẩy lên cao sẽ làm ảnh hưởng đến 

phạm vi thu hồi đất giải phóng mặt bằng. 

+ Khối lượng đất đắp lớn gây tốn chi phí và gây ảnh hưởng 

xấu đến điều kiện tự nhiên, môi trường khu vực nơi có tuyến đi 

qua. 

2.1.2 .  hả năng chia cắt cộng đồng dân cư 2 bên đường nơi 

tuyến 

đi qua. 

-Đặc điểm giao cắt trong đường ôtô cao tốc là khác mức và trực 

thông hoặc liên thông qua các nút giao có kiểm soát lối vào dẫn tới: 

Chia cắt cộng đồng 2 bên đường, làm thay đổi tập quán đi lại và 

sinh hoạt của người dân. Chia cắt cộng đồng làm giảm khả năng 

tiếp cận tới các công trình và dịch vụ công ích. 

2.2.3.  Điều chỉnh thiết kế trắc dọc nhiều lần. 

- Hệ thống cầu vượt, đường ngang,đường gom không phù 

hợp với quy hoạch và điều kiện khai thác thực tế tại địa phương 

dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế nhiều lần, làm phát sinh chi phí 

khảo sát thiết kế và thời gian thi công, thời gian bàn giao và khai 

thác tuyến gây tốn kém gây nhiều bứa xúc trong xã hội. 

- Chậm tiến độ thi công do thường xuyên bị cản trở và ảnh 

hưởng đến các hạng mục thi công khác,  

-  Phát sinh khối lượng thi công do thay đổi phương án và 

cao độ thiết kế kèm theo thay đổi khối lượng và tổng mức đầu tư. 

2.2 . Đánh giá thiết kế trắc dọcđoạn Km42+000- km47+000 

tuyến đƣờng cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi. 

2.2.1 . Giới thiệu chung về tuyến thiết kế 

2.2.2 . Các điểm khống chế địa hình 

a. Điểm khống chế thiết kế cầu 

b. Điểm khống chể cống hộp, cống chui 



10 
 

c. Điểm khống chế cống tròn 

 

2.2.3 . Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thiết kế 

a. Phân tích các điểm khống chế trắc dọc cầu: 

Bảng 2.4. Các điều kiện giao cắt tại đường  DH8 (km42+723) 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 

Hạng mục Đường/ Giá trị Ghi chú 

Đường 

quy 

hoạch 

cấp đường IV  

vị trí đường ngang Km42+723 OP11 

Tĩnh không 
Chiều cao 4.5m  

Chiều  rộng 8.0 m  

Đường 

hiện hữu 
Tĩnh không 

Chiều cao - 
ĐH8 

Chiều rộng 3.5m 

Tính toán thủy văn    

Hạng mục Đường/Giá trị Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1%) 15.18m  

Khoảng tĩnh không 0.5 m  

 Cầu CB11: (Cannal Bridge) Km43+655. 

Bảng 2.5. Các điều kiện giao cắt tại đường km43+655 (cầu CB11) 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 

Hạng mục Đường/ Giá trị  Ghi chú 

Đường 

quy 

hoạch 

Cấp đường B B GTNT 

Vị trí đường ngang 
Km43+

648.6 

Km42+

661.3 
 

Tĩnh 

không 

Chiều cao 3m 3m  

Chiều rộng 4m 4m  

Đường 

hiện hữu 

Tĩnh 

không 

Chiều cao -m -m đường 

đất 2.5m Chiều rộng -m -m 

Yêu cầu Thủy văn     

Hạng mục Đường/ Giá trị Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1%) 14.54 m  

Khoảng tĩnh không 0.5 m  
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 Cầu ORB11: Km44+440,  

Bảng 2.6. Các điều kiện giao cắt tại km44+440 (cầu ORB11) 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 

Hạng mục Đường/ Giá trị Ghi chú 

Đường 

quy 

hoạch 

cấp đường IV  

vị trí đường ngang - ORB11 

Tĩnh 

không 

Chiều cao -  

Chiều rộng -  

Đường 

hiện hữu 

Tĩnh 

không 

Chiều cao - 
 

Chiều rộng - 

Tính toán thủy văn   

Hạng mục Đường/ Giá trị Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1%) 14.22m  

Khoảng  tĩnh không 0.5 m  

Chiều dài tối thiểu 
42.9m  

42.9m  

 Cầu ORB12: km45+438  

Bảng 2.7. Các điều kiện giao cắt tại đường km45+438 (cầu 

ORB12) 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 

Hạng mục Đường/Giá trị Ghi chú 

Đường  

quy hoạch 

cấp đường IV   

Vị trí đường ngang - ORB12 

Tĩnh 

không 

Chiều  cao  -   

Chiều rộng -   

Đường 

hiện hữu 

Tĩnh 

không 

Chiều  cao  - 
  

Chiều rộng - 

Tính toán thủy văn    

Hạng mục Đường/Giá trị Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1%) 13.53m   

Khoảng tĩnh không 0.5 m   

Chiều dài tối thiểu 
26.4m Vượt  

26.4m Bố trí 
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 Cầu CB12: Km45+540  

Bảng 2.8.  Các điều kiện giao cắt tại đường km45+540 (cầu CB12) 

 ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 
Ghi chú 

Hạng mục Cấp Đường/ Giá trị 

Đường 

 Quy 

hoạch  

Cấp đường [7] A A GTNT 

 vị trí đường ngang 

Km45

+ 

534.15 

Km45+ 

545.85 
 

Tĩnh 

không 

Chiều cao 3.5 m 3.5 m  

Chiều rộng 5  m 5 m  

Đường  

hiện hữu 

Tĩnh 

không 

Chiều cao -m -m đường 

đất Chiều rộng -m -m 

Yêu cầu Thủy văn    

Hạng mục Đường/ Giá trị Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1% 13.17 m  

Khoảng tĩnh không 0.5 m  

 Cầu ORB13: Km45+885 

Bảng 2.9. Các điều kiện giao cắt tại km45+885 (cầu ORB13) 

ĐIỀU KIỆN ĐƯỜNG NGANG 

Hạng mục 
Đường/Giá 

trị 

 Ghi 

chú 

Đường quy 

hoạch 

cấp đường   

vị trí đường ngang - ORB13 

Tĩnh không 
Chiều cao -  

Chiều rộng -  

Đường hiện 

hữu 
Tĩnh không 

Chiều  cao - 
 

Chiều rộng - 

Tính toán thủy văn   

Hạng mục 
Đường/Giá 

trị 
Ghi chú 

Cao độ mực nước thiết kế (1%) 13.51m  

Khoảng tĩnh không 0.5 m  

Chiều dài tối thiểu 
50.3m Vượt  

50.3m Bố trí 
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b. Phân tích các điểm khống chế cống chui 

Bảng 2.10. Phân tích các điểm khống chế cống chui dân sinh 

TT Lý trình 
Đánh giá sự cần thiết 

các công trình trên tuyến 
TKKT 

1 Km42+195 

+Giao cắt : trực thông. 

+Đường dân sinh 2m đường đất, 

chủ yếu phục vụ cho khoảng 150 

hộ dân thôn Quý Thạnh 1 xã 

Bình Quý với khoảng 80% phục 

vụ đi lại sản xuất lúa nước 

(không nằm trong quy hoạch địa 

phương) trả lại lối đi dân sinh. 

+ Cao độ tính toán mực nước 

thiết kế:  

H1% = 15.830m 

Không  

bố trí  

2 Km42+400 

+ Giao cắt : trực thông  

+ Vị trí đường vào nghĩa trang 

xã và khó thay đổi do ảnh hưởng 

của phong tục địa phương. 

+Cao độ H1% =15.270m 

(3x3)m 

3 Km43+312 

+Giao cắt: trực thông 

+Vị trí toàn bộ cánh đồng lúa 

của dân bị chia cắt kết hợp với 

đường gom dân sinh từ 

km43+312 đến km43+655 (trái 

tuyến) 

+Phục vụ sản suất lúa và hoa 

màu của nhân dân với khoảng 

250 hộ dân, 180 hecta lúa, 20 

hecta hoa màu khác nằm trong 

vùng chia cắt bỏi đường cao tốc, 

đường sắt Bắc - Nam và khu dân 

cư, phương tiện đi lại chủ yếu là 

xe đạp, xe máy và máy nông 

nghiệp  

+Cao độ H1% =14.540m 

(3x3)m 
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TT Lý trình 
Đánh giá sự cần thiết 

các công trình trên tuyến 
TKKT 

4 Km44+175 

+Giao cắt: khác mức, trực thông  

+Vị trí cánh đồng canh tác hoa 

màu: đậu, lạc …và các đồi keo 

của dân cư 

+Kết nối với đường dân sinh từ 

km44+655-:-km44+175 phục vụ 

kết nối đường địa phương. Các 

phương tiện chủ yếu là xe đạp, 

xe máy, máy nông nghiệp và xe 

ô tô vận chuyển thu hoạch vườn 

keo của dân 

+Cao độ H1% =14.840m 

(3x3)m 

5 Km45+260 

+Gia cố cắt: khác mức, trực thông.  

+Vị trí đường cao tốc chia cắt 2 

cụm dân cư, trả lại hiện trạng 

đường Giao thông nông thôn, 

phục vụ sản xuất và vận chuyển 

nông sản cho dân cư 2 bên 

+Cao độ H1% =13.530m 

 (3x3)m 

c. Phân tích các điểm khống chế trắc cống hộp thoát nước 

Bảng 2.11  Phân tích các điểm khống chế cống hộp thoát nước. 

Stt Lý trình  
Đánh giá sự cần thiết  

các công trình trên tuyến 
TKKT 

1 Km42+189 

+Vị trí kênh thủy lợi phục vụ tưới 

cho vùng hạ lưu 

+Cao độ H1% =15.380m 

2(1.5x1.5) 

2 Km42+557 

+ Cống lưu vực thoát lũ với tần suất 

1% 

+ Cao độ H1% =15.270m 

 3(3x3) 

3 Km43+440 
+ Cống lưu vực thoát lũ 

+ Cao độ H1% =14.540m 
(2x2)m 

4 Km45+746 

+ Cống lưu vực thoát lũ với tần suất 

1% 

+ Cao độ H1% =13.530m 

 (3x3)m 
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d. Phân tích các điểm khống chế trắc cống hộp thoát nước 

Bảng 2.12. Phân tích các điểm khống chế cống tròn thoát nước 

Stt Lý trình  
Đánh giá sự cần thiết các công trình 

trên tuyến 
TKKT 

1 
Km42+05

6 

+ Hoàn trả mương  cấp nước địa 

phương  
D1500 

2 
Km42+94

0 

+Hoàn trả hệ thống mương phục vụ 

sản xuất của dân. Đảm bảo tưới tiêu 

cho vùng hạ lưu 

- 

3 
Km43+06

6 
+Thoát nước lưu vực và cấp nước D1500 

4 
Km43+91

6 
+Thoát nước lưu vực D1500 

5 
Km44+08

0 

+Hoàn trả mương cấp nước địa 

phương  
D1500 

6 
Km44+78

4 

+Thoát nước lưu vực hoàn trả hệ 

thông thủy lợi địa phương 
D1500 

7 
Km45+00

5 
+Hoàn trả hệ thống cấp nước thủy lợi D1500 

8 
Km45+16

9 
+Điểm tụ thủy, thoát nước lưu vực D1500 

9 
Km45+36

5 

+Hoàn trả mương cấp nước thủy 

lợi,khu vực hạ lưu là lưu vực trồng lúa 

của dân, kênh mương hiện hữu cung 

cấp nước tưới cho khoảng 2.5 hecta 

đất trồng đậu và ngô của dân địa 

phương.Cống phát sinh xuất phát từ 

nhu cầu cấp thiết của dân và đảm bảo 

cấp nước theo thỏa thuận với đơn vị 

thủy lợi. 

 

10 
Km45+80

0 

+Hoàn trả mương cấp nước địa 

phương  
D1500 

 ẾT  U N CHƢƠNG 2 

Việc lựa chọn thiết công trình ngang đường (cầu hay cống 
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chui) tại các vị trí giao cắt trên đường cao tốc và đường ngang dân 

sinh, mương thủy lợi sẽ ảnh hưởng quyết định đến giải pháp thiết 

kế trắc dọc tuyến. 

Khi thiết kế công trình ngang đường phải có số liệu điều tra tất 

cả các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội dân cư xung quanh. 

Cách bố trí hệ thống đường ngang, đường gom, cầu vượt, cống 

chui phải bố trí hợp lý, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến đời 

sống sinh hoạt của dân cư trong vùng nơi có tuyến đi qua. Các giải 

pháp công trình ngang đường phải phù hợp điều kiện tự nhiên, các 

hệ thống đường hiện hữu và phù hợp với quy hoạch của địa 

phương, mang lại tiện ích tốt nhất cho người sử dụng. 

Đoạn tuyến Km42+000-Km46+000 đường cao tốc Đà Nẵng 

Quảng Ngãi đã  được thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên khi triển khai thi 

công trên công trường phải bổ sung các cống chui, cống tròn thoát 

nước và điều chỉnh đường đỏ thiết kế mà nguyên nhân chính là 

thiếu các số liệu điều tra chi tiết từng địa điểm.  

 

CHƢƠNG 3 

THIẾT  Ế TRẮC DỌC ĐOẠN TUYẾN KM42+000 -:- 

KM47+000 ĐƢỜNG C O TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI 

 

3.1 .Xác định thông kỹ thuật tuyến 

3.1.1 .Tiêu chuẩn thiết kế đường 

3.1.2 .Phân cấp đường và tốc độ thiết kế 

  Đoạn tuyến đường nằm hoàn toàn trên địa hình đồng bằng. 

Cấp đường thiết kế là cấp 120, Vận tốc thiết kế là 120Km/h được 

áp dụng cho toàn bộ tuyến 
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3.1.3 .Tĩnh không ngang và đứng yêu cầu. 

3.1.4 .Tiêu chí thiết kế hình học cho đoạn tuyến 

3.1.5 .Mặt cắt ngang và kết cấu áo đường đoạn tuyến 

a. Chiều dày mặt đường đoạn nền thông thường  

b. Chiều dày mặt đường trên đoạn đất yếu, đào đá 

c. Mặt cắt ngang điển hìnhđoạn tuyến thiết kế 

3.2 .Thiết kế trắc dọc đoạn  m42+00 - Km47+000 

3.2.1 .Thu thập số liệu thiết kế trắc dọc 

3.2.2 .Các điểm khống chế trắc dọc chính 

a. Mực nước cao thiết kế (DHWL) 

-Trong khuôn khổ đề tài này học viên sử dụng các kết quả khảo 

sát và tính toán thủy văn của thiết kế kỹ thuật dự án. 

b. Cao độ khống chế các công trình ngang đường 

* Cầu:  

Bảng 3.2. Cao độ khống chế vị trí các cầu 

T

T 
Lý trình 

Giải Pháp 

Thiết kế 

Cao độ khống 

chế trắc dọc 

 Km42+723 Cầu OP11 1@21m + 21.354m 

2 Km43+655 

Cống chui 2(4x3)m tại km 

43+648.60 và km43+661.30 

cống hộp  2(1.5x1.5)m 

  

3 Km44+440 cầu ORB11 +16.610m 

4 Km45+438 cầu ORB12 +16.110m 

5 Km45+540 

Cống chui 2(5x3.5)m tại km 

45+534.15 và km45+545.85 

cống hộp  2(1.5x1.5)m 

 

6 Km45+885 cầu ORB13 +16.09m 

* Cống chui dân sinh. 
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Bảng 3.3. Cao độ khống chế cống chui dân sinh 

TT Lý trình  Giải Pháp Thiết kế 
Cao độ khống chế 

trắc dọc tuyến 

1 Km42+195 Cống chui(3x3)m +18.220m 

2 Km42+400 Cống chui(3x3)m +19.950m 

4 Km43+312 Cống chui(3x3)m +18.030m 

5 
Km43+648.6 

Km42+661.3 
Cống chui(2x2)m +18.540m 

6 Km44+175 Cống chui(3x3)m +17.490m 

7 Km45+260 Cống chui (3x3)m +16.850m 

* Cống hộp thoát nước. 

Bảng 3.4: Cao độ khống chế  cống hộp thoát nước. 

STT Lý trình 
Giải Pháp  

thiết kế 

Cao độ khống  

chế trắc dọc tuyến 

1 Km42+189 2(1.5x1.5) +15.83m 

3 Km42+557 3(3x3)m +18.190m 

5 Km43+440 (2x2)m +16.020m 

8 Km45+746 (3x3)m +16.645m 

*Cống tròn.  

Bảng 3.5. Cao độ các điểm khống chế cống tròn 

TT Lý trình góc Giải pháp thiết kế 

1 Km42+056 90
o
 Cống tròn D1500 

2 Km42+940 90
o
 Cống tròn D1500 

3 Km43+066 90
o
 Cống tròn D1500 

4 Km43+916 90
o
 Cống tròn D1500 

5 Km44+080 90
o
 Cống tròn D1500 

6 Km44+784 90
o
 Cống tròn D1500 

7 Km45+005 90
o
 Cống tròn D1500 

8 Km45+169 90
o
 Cống tròn D1500 

9 Km45+365 90
o
 Cống tròn D1500 

10 Km45+800 90
o
 Cống tròn D1500 
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c. Hệ thống đường gom, đường ngang dân sinh. 

Bảng 3.6. Tổng hợp hệ thống đường ngang – đường gom dân sinh 

TT Lý trình Vị trí Giải pháp thiết kế 

1 
Km42+211.6-:-

km42+400 

Trái + 

Phải 
Bnền= 3.0m GTNT loại C 

2 
Km42+723-:-

km42+940  

Trái + 

Phải 
Bnền= 3.0m GTNT loại C 

3 
Km42+723 

-:-km43+140  
Phải Bnền= 3.0m GTNT loại C 

4 
Km43+110 

-:-km43+312  
Phải Bnền= 3.0m GTNT loại C 

5 
Km43+140-:-

km43+655 

Phải+

Trái 
Bnền= 3.0m GTNT loại C 

6 
Km43+655-:-

km44+175 
Phải Bnền= 3.0m GTNT loại C 

7 
Km43+860-:-

km44+175 
Trái Bnền= 3.0m GTNT loại C 

8 
Km44+802-:-

km44+286 

Trái+ 

phải 
Bnền= 3.0m GTNT loại C 

d. Tổng hợp các ý kiến tham luận các cơ quan và dân cư 

3.2.3 . Thiết kế trắc dọc bằng phần mềm ADS -Civil 

 Nhập dữ liệu bình đồ từ file ntd. 

 

Hình 3.2. Nhập dữ liệu khảo sát vào phần mềm ADS- Civil 
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 Nhập số liệu tuyến . 

 

Hình 3.4. Thiết kế trắc dọc bằng phần mềm ADS- Civil 

* Trắc dọc và trắc ngang tuyến và bình đồ. 

* Kết quả thiết kế. (xem phần bản vẽ đính kèm) 

3.3 . Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật 

3.3.1 . Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản. 

Bảng 3.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản 

Các chi tiết thiết kế  hình học cho 

tuyến chính 

Loại/ giá trị Đánh giá 

Tiêu 

chuẩn 

PA 

thiết kế 
ok Not 

1 Phân cấp đường cao tốc 120 
cấp 

120 
-  

2 Địa hình 
Bằng 

Phẳng 

Bằng 

 Phẳng 
-  

3 Tốc độ thiết kế 120 120 -  

7 

T
rắ

c 
d

ọ
c 

Độ dốc dọc         

      Độ dốc dọc lớn nhất         

         Độ dốc lên lớn nhất (%) 4 0.90 *   

         Độ dốc xuống lớn nhất 

(%) 5.5 0.90 *   

         Chiều dài tới hạn cho độ 

dốc lớn nhất 4% 600 -     

 Độ dốc dọc nhỏ nhất         
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    Độ dốc tối thiều cho nền 

đào (%) 0.5 -     

    Độ dốc dọc cho đoạn 

chuyển tiếp có Isc<1% 0.5 -     

    Chiều dài độ dốc dọc tối 

thiểu 300 454.60 *   

Đường cong đứng          

Chiều dài tối thiểu của đường 

cong đứng (m) 100 150 *   

Bán kính tối thiểu của đường 

cong lồi (m)         

Bán kính tối thiểu tuyệt đối 

(m) 12 000 17 000 *   

Bán kính tối thiểu mong muốn 

(m) 17 000 20 00 *   

 Bán kính mong muốn (m) 20 000 20 000 *   

 Bán kính tối thiểu của đường 

cong lõm (m)         

Bán kính tối thiểu tuyệt đối 

(m) 5000 6000 *   

 Bán kính tối thiểu mong muốn 

(m) 6000 6000 *   

 Bán kính mong muốn (m) 12 000 12 000 *   

8 
Tĩnh không bên (m) 

B xe 

chạy 
B xe chạy *  

Chiều cao tĩnh không (m) 4.75 4.75 *  

3.3.2 . Dốc dọc và chiều dài. 

Bảng 3.8. Chỉ tiêu dốc dọc và chiều dài 

T

T 
LÝ TRÌNH 

Chiều 

Dài 

(m) 

Độ  

dốc 

(%) 

Tiêu chuẩn 

[1] 
Đánh giá 

Chiều 

dài 

(m) 

dốc 

dọc 

(%) 

Chiều 

dài 

Độ 

dốc 

dọc 

1 
Km42+030-

km42+670 
640 0.8 300 3 Đạt Đạt 

2 km42+670-:- 530 -0.9 300 3 Đạt Đạt 
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km43+200 

3 
Km43+200-:-

km43+654.56 
454.56 0.39 300 3 Đạt Đạt 

4 
Km43+654.56-:-

km44+825.42 
1170.8 -0.3 300 3 Đạt Đạt 

5 
Km44+825.42-:-

km45+540.52 
715.1 0.42 300 3 Đạt Đạt 

6 
Km45+540.52-:-

km46+00 
459.48 -0.35 300 3 Đạt Đạt 

3.4 .So sánh chi phí đầu tƣ xây dựng dựa trên mức chệnh lệch 

giữa các phƣơng án đánh giá 

3.4.1 . Thu Thập bill thầu theo thiết kế kỹ thuật của dự án [7][8] 

3.4.2 . Phân tích đơn giá cho các phương án trắc dọc thiết kế 

3.4.3 . So sánh về mặt kinh tế của phương án thiết kế trắc dọc so 

với thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt 

Bảng 3.10. So sánh giá trị kinh tế phương án thiết kế so với TKKT 

TT Hạng m c ĐVT 

 hối lƣợng Chênh lệch 

TKKT 

(PA1) 

P  thiết kế 

(PA 2) 

 hối  ƣợng  

(3)=(2)-(1) 

1 Đắp đất K95 m3 627296.00 586849.86 - 40446.14 

2 Đắp đất K98 m3 26923.00 29994.52 3071.52 

3 Đào đất m3 0.00 0.00 0.00 

4 KCAD m2 97000.00 97000.00 0.00 

5 
Diệntích 

GPMB 
m2 243000.00 238227.20 -14772.80 

6 Hạng mục kết cấu 

6.1 Cầu m 207 153 -54.00 

6.2 
Cống chui dân 

sinh 
m 108.50 205.50 97.00 

6.3 Cống tròn m 275.00 392.00 117.00 

6.4 
Cống hộp 

thoát nước 
m 231.00 385.00 154.00 

7 Tổng giá trị 

xây lắp 

đồng 367,678,249,

193 

321,605,276,

734 

-

46,072,972,4

60 

3.4.4 . Nhận xét phương thiết kế 

* Về các yếu tố kỹ thuật 

* Khối lượng và giá trị 
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 ẾT  U N CHƢƠNG 3 

1. Học viên đã phân tích những tồn tại trong thiết kế trắc dọc 

đoạn tuyến km42+000-km47+000 của tuyến đường cao tốc Đà 

Nẵng – Quảng Ngãi, từ đó đề xuất bổ sung, thay đổi một số hạng 

mục công trình: có sự phối hợp tốt giữa thiết kế trắc dọc, trắc 

ngang và bình đồ giữa đường cao tốc và các hệ thống đường ngang, 

đường gom trong đoạn tuyến nghiên cứu (km42+000-km47+000) 

2. Để có một tuyến đường thiết kế tốt, người thiết kế phải 

tiến hành khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện địa hình, địa chất, địa chất 

thủy văn, các công trình hiện hữu và các quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội trong tương lai làm cơ sở khoa học và thực tiễn trong thiết 

kế trắc dọc. Đây là một bài toán kinh tế kỹ thuật của một dự án đầu 

tư xây dựng đường. 

 

 ẾT  U N VÀ  IẾN NGH  

1.  ết luận 

Qua việc phân tích đánh giá một đoạn tuyến thiết 

kếkm42+000-:- km47+000 của đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng 

Ngãi học viên có một số kết luận sau: 

-Định hướng cho việc đưa ra các giải pháp thiết kế trắc dọc hợp 

lý trong việc xây dựng các dự án đường ô tô cao tốc ngoài việc yếu 

tố kỹ thuật còn phải có bước khảo sát kỹ lưỡng thông qua thống kê 

và tham vấn cộng đồng, phải phân tích chi tiết đến từng hạng mục 

cụ thể để đồ án không những đạt được đảm bảo yếu tố kỹ thuật mà 

còn là một tác phẩm hoàn chỉnh phù hợp với sự phát triển bền vững 

trong tương lai 

-Sự thành công của một dự án đường cao tốc: bắt đầu từ lúc 

triển khai, quá trình xây dựng đúng tiến độ và khai thác có hiệu quả 
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nó bắt nguồn từ độ hoàn chỉnh của đồ án thiết kế. Thiết trắc dọc 

tuyến giữ một vai trò quan trọng vì những phát sinh trong quá trình 

thi công có ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của một dự án và nó sẽ 

quyết định đến thành bại của dự án đó kể cả lĩnh vực kỹ thuật và 

kinh tế, hiệu quả đầu tư. 

2.  iến nghị 

- Trong thiết kế: 

Phải đánh giá đúng, đủ tầm quan trọng của các hạng mục, 

công trình ngang đường các hệ thống đường ngang đường gom sao 

cho phù hợp với tổng thể của đoạn tuyến và tính hợp lý đến mức 

tối đa cho khu vực mà đường ô tô cao tốc đi qua bởi không những 

nó ảnh hưởng đến chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến thiết kế mà ảnh 

hưởng rất lớn đến quá trình đầu tư cũng như sự bền vững của công 

trình phù hợp với quy hoạch trong tương lai và mang lại sự tiện ích 

cho người sử dụng đường. 

-Thẩm tra thẩm định: 

Khi thẩm định một đồ án thiết kế đường bắt buộc phải có 

các số liệu đánh giá rủi ro phát sinh để đưa vào việc so sánh lựa 

chọn phương án do: 

  Chậm trễ do tiến độ thi công chậm mà yếu tố lớn nhất chính là 

chậm GPMB do việc thiết kế thiếu hợp lý 

 Các phát sinh các cống cầu, thay đổi thiết kế trong quá trình 

thực hiện dự án mà nguyên nhân đến từ việc thiêt kế thiếu hợp lý sẽ 

kéo dài thời gian thi công gây tổn thất về kinh tế khi thực hiện các 

hợp đồng với các đối tác quốc tế cũng là một điều cần tính đến 

trong thiết kế công trình. 


