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1. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TRONG GTVT: 

1.1 Năng lượng và an ninh 

năng lượng 

Theo cách hiểu chung nhất, 

năng lượng là các nguồn tài 

nguyên, nhiên liệu cung cấp, 

phục vụ cho đời sống, sản 

xuất và các nhu cầu thiết yếu 

của con người. Năng lượng là 

một trong những điều kiện tối 

kiên quyết của sự sống còn và 

phát triển của mỗi con người 

và toàn nhân loại. Điều kiện 

tiên quyết cho sự tồn tại và 

phát triển của bất kì nền văn 

minh nào đều là năng lượng. 

Trong các loại năng lượng, 

dầu mỏ, than đá và khí hóa 

lỏng là ba loại hình năng 

lượng quan trọng nhất, có ảnh 

hưởng đến mọi đời sống của 

con người. Chính tầm quan 

trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia về vấn đề năng 

lượng, các lãnh đạo thế giới, 

sau giai đoạn xảy ra cuộc 

khủng hoảng dầu lửa năm 

1973 – 1974 đã thống nhất 

khái niệm “an ninh dầu lửa”, 

tức là đảm bảo khả năng tự 

cung cấp dầu ở mức cao nhất, 

đồng thời giảm mức nhập 

khẩu dầu và kiểm soát được 

những nguy cơ đi kèm việc 

nhập khẩu. Ngày nay, khái 

niệm an ninh năng lượng 

không đơn thuần là các nguồn 

cung cấp năng lượng (chủ yếu 

là dầu lửa) được đảm bảo như 

những thập kỉ trước đây, mà 

còn được hiểu một cách toàn 

diện, bao quát hơn là phải 

đảm bảo công tác bảo vệ môi 

trường, giá cả hợp lý và khả 

năng ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp phát sinh từ 

các nhân tố kinh tế, chính trị 

bên trong và bên ngoài quốc 

gia. Sự phân bố không đồng 

đều về nguồn năng lượng 

cũng như sự gia tăng mạnh 

mẽ nhu cầu năng lượng làm 

cho vấn đề an ninh năng 

lượng càng trở nên phức tạp.  

Việt Nam cũng đang đứng 

trước thách thức về nguy cơ 

thiếu hụt năng lượng trong 

vòng một thập kỷ tới. Giai đoạn 

2010 - 2020 có thể xuất hiện 

sự mất cân đối giữa khả năng 

cung cấp và nhu cầu sử dụng 

các nguồn năng lượng nội địa 

và Việt Nam chuyển từ nước 

xuất khẩu thành nước nhập 

khẩu năng lượng, mức độ phụ 

thuộc vào năng lượng nhập 

khẩu ngày một tăng. An ninh 

năng lượng trở thành mối quan 

tâm cần được ưu tiên trong 

phát triển đất nước. 

1.2 Suy giảm nhanh chóng 

nguồn năng lượng tái tạo 

Nhu cầu năng lượng tăng 

nhanh càng đẩy nhanh mức 

suy giảm nguồn năng lượng 

tái tạo, nguồn năng lượng 

truyền thống của thế giới được 

dự báo sẽ nhanh chóng bị cạn 

kiệt. Theo văn phòng Tổ chức 

kiểm soát năng lượng Anh 

(EWG), dưới lòng đất hiện còn 

khoảng 1.255 tỉ thùng dầu, đủ 

để cho con người sử dụng 

trong 42 năm. Với tốc độ khai 

thác như hiện nay, thế giới chỉ 

sản xuất được 39 triệu 

thùng/ngày vào năm 2030, so 

với 81 triệu thùng/ngày như 

hiện nay và trong vòng 50 – 60 

năm nữa, nguồn dầu lửa dưới 

lòng đất sẽ hoàn toàn cạn kiệt. 

Còn theo IEA, đến năm 2030, 

thế giới chỉ được cung cấp 

chưa đến 1/3 nhu cầu dầu lửa, 

trữ lượng than đá và khí đốt tự 

nhiên chỉ còn khoảng 909 tỉ 

tấn và sẽ cạn kiệt trong 155 

năm nữa. 

Các dự báo đều cho rằng, 

nguồn cung dầu mỏ của thế 

giới chỉ gia tăng thêm trong 

khoảng nửa thập kỉ nữa trước 

khi đạt đỉnh điểm rồi bắt đầu 

giảm, còn nguồn cung khí đốt 

sẽ tiếp tục tăng thêm 1 – 2 

thập kỷ, sau sẽ giảm.  

Lång ghÐp TiÕt kiÖm n¨ng lîng  

ngay tõ kh©u quy ho¹ch, lËp dù ¸n ®Çu t  

c«ng tr×nh giao th«ng  

vÊn ®Ò ®Æt ra vµ cÇn ®îc thùc hiÖn sím 
 
 ThS. NGUYỄN THANH CHÍNH 
 Trung tâm Môi trường 

 Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT 

 



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

 

 Quý 1.2014 Th«ng tin 53  

1.3 Phát thải khi nhà kính và 

ô nhiễm không khí  

Nhu cầu về năng lượng và 

cùng với nó là lượng khí nhà 

kính (CO2) đã và đang tăng 

lên trong suốt 50 năm qua. 

Hiện nay, việc đốt nhiên liệu 

hóa thạch tạo ra khoảng 21,3 tỉ 

tấn carbon dioxide hàng năm. 

Sự tăng lên của lượng khí nhà 

kính này sẽ làm cho khí hậu 

toàn cầu ấm lên và kéo theo 

nhiều vấn đề khác liên quan. 

Toàn thế giới đang đứng trước 

vấn đề cần phải giải quyết là 

làm sao để giảm thiểu khí nhà 

kính sinh ra trong quá trình sử 

dụng và đốt cháy năng lượng 

là một vấn đề vô cùng cấp 

thiết vì sự gia tăng lượng khí 

nhà kính sẽ gây ra sự thay đổi 

khí hậu toàn cầu do trái đất 

nóng lên và làm cho không khí 

trở nên ô nhiễm nặng nề. 

Những kỳ vọng về tăng trưởng 

kinh tế khu vực và sự lệ thuộc 

vào nguồn năng lượng hóa 

thạch, đã cho thấy sự thải khí 

carbon dioxide trên toàn cầu 

sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều 

trong cùng một chu kỳ so với 

những năm 1990. Sự tiêu thụ 

nhiên liệu hóa thạch tăng cao 

đặc biệt là ở những nước 

đang phát triển phải có trách 

nhiệm rất lớn đối với việc tăng 

rất nhanh lượng khí thải 

carbon dioxide bởi vì mức tăng 

trưởng kinh tế và sự gia tăng 

dân số cao hơn nhiều lần so 

với ở các nước công nghiệp 

hóa, mà cùng với nó sẽ là việc 

nâng cao mức sống, cũng như 

nhu cầu về năng lượng sử 

dụng trong quá trình công 

nghiệp hóa. 

Ô nhiễm không khí liên quan 

tới năng lượng đang gây chú ý 

đặc biệt gồm có nitrogen 

oxides, sulfur dioxide, chì, các 

chất thải dạng hạt, các chất 

thải hữu cơ có thể bay hơi… 

bởi vì chúng sẽ bay lên tầng 

ozone và hình thành tầng khói, 

gây mưa acid và nhiều vấn đề 

khác liên quan đến sức khỏe 

con người. Nitrogen oxide sinh 

ra trong quá trình đốt cháy 

trong quá trình vận hành xe 

hơi, máy móc và các nhà máy 

phát điện. Sulfur dioxide sinh 

ra trong quá trình đốt cháy 

nhiên liệu có chứa hàm lượng 

lưu hùynh cao dùng cho phát 

điện hay trong quá trình luyện 

kim, lọc dầu và các quá trình 

công nghiệp khác. Các chất 

thải hữu cơ bay hơi được sinh 

ra từ nhiều nguồn khác nhau 

như từ quá trình vận tải, hóa 

chất, lọc dầu.  

Sự thay đổi khí hậu là vấn đề 

quan tâm lớn nhất của toàn 

cầu có liên quan rất lớn đến 

việc sản xuất cũng như tiêu 

thụ năng lượng. Hội nghị của 

Liên Hợp Quốc về Sự thay đổi 

Khí hậu (UNFCCC) họp tại 

Kyoto tháng 12 năm 1997 đã 

đưa ra một thỏa thuận chung 

về khí hậu nhằm ngăn ngừa 

việc biến đổi khí hậu, gọi tắt là 

Nghị định thư Kyoto. Mục tiêu 

của Kyoto 1997 đó là làm giảm 

các khí thải độc hại như CO2, 

methane, nitrous oxide, 

hydrofluorocarbons, 

perfluorocarbons và sulfur 

hexafluoride.  

Việt Nam được đánh giá là một 

trong 5 quốc gia chịu ảnh 

hưởng nặng nề nhất do biến 

đổi khí hậu, đã tham gia Nghị 

định thư Kyoto nhưng do là 

nước đang phát triển, chúng ta 

không bị bắt buộc giảm thải khí 

nhà kính, xong chúng ta cũng 

chủ trương tham gia và đẩy 

mạnh các dự án theo Cơ chế 

phát triển sạch (CDM). 

1.4 Giao thông vận tải, đặc 

biệt giao thông đường bộ vẫn 

là đối tượng tiêu thụ nhiều 

năng lượng hóa thạch và 

mức sử dụng ngày càng tăng 

Hoạt động vận tải, một thành 

phần quan trọng phát triển kinh 

tế và phúc lợi của con người, 

đang gia tăng trên toàn thế 

giới, trong đó có Việt Nam – 

một nền kinh tế đang phát phát 

triển, cả về hạ tầng giao thông, 

phương tiện và cả về vận tải. 

Chỉ tính riêng về đường cao 

tốc và đường quốc lộ, hiện Việt 

Nam có 18.744 km, chiếm 

7,26% trong tổng số 258.200 

km đường các loại góp phần 

đưa mật độ đường bộ tăng 

nhanh trong 10 năm trở lại đây 

từ 0,66 km/km2 tới 0,77 

km/km2; Trong thời gian này, 

vận tải đường bộ chiếm tỷ 

trọng lớn nhất so với các 

phương thức vận tải khác và 

ngày càng tăng từ 82,4% lên 

91,4% về vận chuyển hành 

khách và từ 65,7% lên 70,6%  

về vận chuyển hàng hóa. 

Hoạt động giao thông vận tải 

chủ yếu dựa vào một nguồn 

nhiên liệu hóa thạch. Dầu khí 

là nguồn cung cấp 95% tổng 

năng lượng cho hoạt động 

giao thông trên thế giới, trong 

đó, đường bộ chiếm tới 80%. 

Giao thông vận tải chịu trách 

nhiệm về 23% khí thải nhà 

kính trên thế giới, trong đó ¾ 

có nguồn gốc từ vận tải đường 

bộ. Sử dụng năng lượng và 

phát thải khí nhà kính (GHG) 

trong giao thông liên tục tăng. 

Ở châu Âu, vào năm 2007, 

việc sử dụng năng lương trong 

công nghiệp và sinh hoạt hộ 

gia đình đã giảm so với năm 

1990, nhưng năng lượng sử 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Cacbon_%C4%91i%C3%B4x%C3%ADt
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dụng trong vận tải đã tăng 

32%, chiếm gần một phần ba 

tổng lượng năng lượng tiêu 

thụ. Trong đó, giao thông 

đường bộ tiêu thụ khoảng 80% 

(European Commission, 2010). 

Kịch bản phát triển tương tự 

cũng được phản ánh trong 

phát thải khí nhà kính có 

nguồn gốc từ hoạt động giao 

thông đường bộ với mức tăng 

35% trong khoảng thời gian 

tương tự (European 

Commission, 2010). Tại Việt 

Nam, xu hướng này cũng đã 

được nhận biết một cách rõ 

rệt.  

2. LỒNG GHÉP TIẾT KIỆM 

NĂNG LƯỢNG NGAY TỪ 

KHÂU QUY HOẠCH,LẬP DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 

GIAO THÔNG GÓP PHẦN 

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 

NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA  

Hoạt động vận tải dự kiến sẽ 

vẫn tăng trưởng mạnh mẽ 

trong vài thập kỷ tới. Trừ khi có 

một sự thay đổi lớn  về mô 

hình sử dụng năng lượng, với 

cách sử dụng như hiện nay, 

nguồn năng lượng hóa thạch 

sẽ nhanh chóng cạn kiệt và 

mức phát thải khí nhà kính sẽ 

cao mức hiện tại khoảng 80% 

vào năm 2030. Đây là lý do 

buộc các quốc gia, các tổ chức 

trên thế giới phải xem xét lại 

hành vi sử dụng năng lượng 

của mình và đề ra chính sách 

sử dụng năng lượng có hiệu 

quả. Là đối tượng tiêu thụ một 

lượng lớn nhiên liệu hóa thạch 

giao thông vận tải phải là đối 

tượng ưu tiên thực hiện các 

biện pháp tiết kiệm và sử dụng 

có hiệu quả năng lượng. 

Chiến lược phát triển GTVT 

đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 Việt Nam được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 35/2009/QĐ-

TTg ngày 3/3/2009 nêu rõ: 

"Phát triển vận tải theo hướng 

hiện đại, chặt lượng cao với 

chi phí họp lý, an toàn, hạn chế 

ô nhiễm môi trường và tiết 

kiệm năng lượng; ứng dụng 

công nghệ vận tải tiên tiến, đặc 

biệt là vận tải đa phương thức 

và logistics..." 

Ngày 20/11/2007, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 177/2007/QĐ-TTg phê 

duyệt Đề án phát triển nhiên 

liệu sinh học đến năm 2015, 

tầm nhìn đến năm 2020 với 

các mục tiêu là phát triển nhiên 

liệu sinh học, một dạng năng 

lượng mới, tái tạo được thay 

thế một phần nhiên liệu hóa 

thạch truyền thống, góp phần 

bảo đảm an ninh năng lượng 

và BVMT.  

Chiến lược phát triển giao 

thông vận tải Việt Nam đến 

năm 2020 là quản lý ứng dụng 

công nghệ trong GTVT theo 

hướng nâng cao hiệu quả sử 

dụng năng lượng. Cụ thể, xây 

dựng các nội dung lồng ghép 

tiết kiệm năng lượng trong các 

dự án quy hoạch phát triển, thi 

công công trình GTVT; Phát 

triển hệ thống vận tải nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng 

năng lượng và bảo vệ môi 

trường; Triển khai các đề án 

phối hợp các phương thức vận 

tải nhằm tiết kiệm năng lượng, 

thân thiện với môi trường; 

Khai thác hợp lý hệ thống vận 

tải đường sắt, đường thủy; Áp 

dụng tiêu chuẩn suất tiêu hao 

nhiên liệu tối thiểu đối với một 

số loại phương tiện GTVT; 

Ứng dụng công nghệ mới, 

năng lượng mới trong GTVT  

nhằm tiết kiệm năng lượng, 

giảm phát thải ra môi trường. 

Đây là những nội dung nhằm 

thể chế hóa các yêu cầu ghi 

trong các điều của bộ Luật Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả.  

Là một trong những ngành tiêu 

thụ năng lượng lớn mà chủ 

yếu là nhiên liệu hóa thạch 

(xăng, dầu), thời gian qua Bộ 

GTVT đã triển khai nhiều hoạt 

động như thực hiện các biện 

pháp giảm ùn tắc giao thông; 

Phát triển vận tải khách công 

cộng tại các đô thị; Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ mới, 

nhiên liệu mới, nhiên liệu thay 

thế trong GTVT; Phổ biến kỹ 

năng lái xe sinh thái tiết kiệm 

nhiên liệu...  

Tiết kiệm năng lượng trong 

GTVT không chỉ đến từ các 

giải pháp đối với phương tiện 

giao thông mà còn đến từ hoạt 

động quy hoạch, thiết kế, xây 

dựng kết cấu công trình giao 

thông. Việc tối ưu hóa mạng 

lưới đường bộ, đường sắt, 

đường thủy, hàng không, phối 

hợp hài hòa, đồng bộ giữa các 

phương thức vận tải; thiết kế 

các công trình có tính đến chi 

phí trong vận doanh, tích hợp 

các nội dung về sử dụng đất 

trong quy hoạch giao thông 

làm giảm nhu cầu đi lại, xây 

dựng điều chỉnh hợp lý các 

định mức kinh tế kỹ thuật trong 

quá trình sản xuất, điều chỉnh 

các yếu tố hình học của 

đường và mặt đường, tái sử 

dụng và tái chế các loại vật 

liệu nhằm hạn chế chi phí khai 

thác tài nguyên … bên cạch 

các biện pháp quản lý và kiểm 

soát các dòng năng lượng 

trong các giai đoạn của dự án 

sẽ đem lại hiệu quả tiết kiệm 

năng lượng rất lớn trong suốt 

vòng đời của con đường.  
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Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt 

Nam chưa có các nghiên cứu 

mang tính tổng thể và đồng bộ 

về vấn đề này. Yêu cầu đặt ra 

là phải xây dựng các hướng 

dẫn thực hiện giải pháp sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và 

có hiệu quả trong các hoạt 

động từ khâu lập quy hoạch 

đến thiết kế, thi công các kết 

cấu hạ tầng của từng phương 

thức giao thông, bao gồm: 

đường bộ, đường sắt, cảng 

biển, đường thủy nội địa và 

hàng không. 

Sử dụng hiệu quả năng lượng 

đang trở thành vấn đề quan 

trọng, không thể thiếu trong 

hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, xây dựng hạ tầng, đặc 

biệt trong giao thông vận tải. 

Vì vậy, việc nghiên cứu và 

thực hiện các biện pháp quản 

lý, sử dụng năng lượng hiệu 

quả trong lĩnh vực giao thông 

vận tải sẽ góp phần quan trọng 

vào việc đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia, giảm 

phát thải khí nhà kính gây biến 

đổi khí hậu trên phạm vi toàn 

cầu và giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường không khí. 

Năm 2011, với sự ra đời của 

Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả đã tạo ra cơ 

sở pháp lý cho việc triển khai 

việc sử dụng tiết kiệm và hiệu 

quả năng lượng đồng bộ trên 

tất cả các ngành. Để góp phần 

thực hiện các biện pháp tiết 

kiệm năng lượng trong ngành 

giao thông đường bộ có hiệu 

quả, việc xây dựng Sổ tay 

hướng dẫn lồng ghép lồng 

ghép sử dụng năng lượng tiết 

kiệm hiệu quả ngay từ khâu 

lập quy hoạch, lập dự án đầu 

tư là rất cần thiết. Bộ GTVT đã 

và đang triển khai nghiên cứu 

các giải pháp SNTH trong đó 

bao gồm “hướng dẫn lồng 

ghép lồng ghép sử dụng năng 

lượng tiết kiệm hiệu quả trong 

hoạt động lập quy hoạch, lập 

dự án đầu tư công trình giao 

thông đường bộ” một Đề án 

nhỏ trong khuôn khổ Đề án lớn 

“Tiết kiệm năng lượng của Bộ 

Giao thông vận tải”, thuộc 

“Chương trình mục tiêu quốc 

gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả”. 

 

 

 

 

 


