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Tóm tắt: 
 

Hiện nay chúng ta thiếu các tiêu chí để giúp nhà quản lý, kỹ sư tư vấn lựa chọn giải pháp cầu vượt 

bộ hành trong đô thị. Trên cơ sở tiếp cận các nghiên cứu đã có của các tác giả trong nước và trên 

thế giới, cùng với các kết quả khảo sát thực tế các công trình cầu vượt ở Hà Nội và Thành phố Hồ 

Chí Minh, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu đề xuất các tiêu chí lựa chọn giải pháp xây dựng cầu 

vượt cho người đi bộ (NĐB) trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Các tiêu chí cần thiết cho 

việc lựa chọn giải pháp cầu bộ hành trong đô thị gồm 04 nhóm tiêu chí: an toàn giao thông, kỹ 

thuật, kiến trúc - quy hoạch và tiêu chí kinh tế. Các tác giả đã áp dụng kết quả nghiên cứu vào khảo 

sát các vị trí tập trung đông NĐB qua đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đã chỉ ra 4/7 vị trí 

thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn giải pháp cầu vượt bộ hành.  

           Từ khóa: Cầu vượt dành cho người đi bộ; Người đi bộ; Giao thông đô thị; Dòng xe; Tiêu 
chí; Chỉ tiêu.             

Abstract:     
 

At present, we lack criteria which help managers, engineers, consultants to select pedestrian 

overpasses in urban areas. Based on previous researches at home and in the world, along with the 

results from surveys on projects in Ha Noi and Ho Chi Minh City, the research team has conducted a 

study and proposed a number of criteria for choosing pedestrian overpasses in urban traffic conditions 

in Viet Nam. The criteria are classified into four categories: traffic safety, technology, architecture - 

planning and economy. The researchers have applied research results to the investigation of some 

areas crowded with pedestrians in Da Nang and indicated that 4 out of 7 areas satisfy the criteria for 

overpass selection.            
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