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Hiện tại ở Việt Nam xe máy 

thường lưu thông cả trên làn 

xe cơ giới và phần lề gia cố 

hoặc đường bên dành cho xe 

đạp và xe thô sơ. Với số lượng 

xe máy ở Việt Nam khoảng 

gần 40 triệu chiếc và ô tô 

khoảng 1,6 triệu xe thì tình 

trạng lưu thông hỗn hợp khi xe 

máy chiếm phần lớn diện tích 

mặt đường là một trong những  

nguyên nhân chính gây mất an 

toàn giao thông, hạn chế tốc 

độ lưu thông. Việc tách riêng 

làn xe máy đối với một số đoạn 

đường có lưu lượng xe máy 

lớn là thực sự cần thiết. Tuy 

nhiên, hiện tại Việt Nam chưa 

có tiêu chuẩn quy định để xác 

định bề rộng của làn xe máy và 

chưa có quy định về làn hỗn 

hợp sử dụng chung cho cả xe 

máy và xe thô sơ. Các ý kiến 

dưới đây tập trung vào việc 

phân tích và đề xuất về bề 

rộng tối thiểu của làn hỗn hợp 

đối với các đoạn tuyến thông 

thường (đoạn ngoài đô thị) và 

bề rộng tối thiểu của làn xe 

phụ đối với đường đô thị. 

1. XÁC ĐỊNH CHIỀU RỘNG 

CỦA LÀN XE ĐẠP VÀ LÀN 

XE MÁY  

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô 

của Việt Nam TCVN 

4054:2005 đã đưa ra các yêu 

cầu đối với việc thiết kế bố trí 

mặt cắt ngang đường ô tô. 

Theo tiêu chuẩn này, “việc bố 

trí các bộ phận gồm phần xe 

chạy, lề, dải phân cách, đường 

bên và các làn xe phụ (làn phụ 

leo dốc, làn chuyển tốc) trên 

mặt cắt ngang đường phải phù 

hợp với yêu cầu tổ chức giao 

thông nhằm bảo đảm mọi 

phương tiện giao thông (ô tô 

các loại, xe máy, xe thô sơ) 

cùng đi lại được an toàn, thuận 

lợi và phát huy được hiệu quả 

khai thác của đường”. 

Tuỳ theo cấp thiết kế của 

đường và tốc độ thiết kế, việc 

bố trí đường bên hay làn dành 

riêng cho xe đạp và xe thô sơ 

phải tuân thủ các qui định ở 

bảng dưới đây của TCVN 

4054-05. 

Bảng 1 - Giải pháp tổ chức giao thông trên mặt cắt ngang đường  

Cấp thiết kế của 
đường 

I II III IV V VI 

Vùng núi   60 40 30 20 Tốc 
độ 

thiết 
kế 

km/h 

Đồng 
bằng và 

đồi 
120 100 80 60 40 30 

Bố trí đường bên Có Có Không Không Không Không 

Bố trí làn dành 
riêng cho xe đạp  

và xe thô sơ 

Xe đạp và xe 
thô sơ bố trí 
trên đường 

bên 

 

- Bố trí trên phần 
lề gia cố 

- Có dải phân 
cách bên bằng 
vạch kẻ  

Không có làn 
riêng;  

xe đạp và xe thô 
sơ đi trên phần lề 

gia cố 

Xe thô 
sơ và xe 

đạp đi 
chung 
trên 

phần xe 
chạy 
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Luật Giao thông Đường bộ quy 
định phương tiện giao thông 
thô sơ đường bộ (sau đây gọi 
là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể 
cả xe đạp máy), xe xích lô, xe 
lăn dùng cho người khuyết tật, 
xe súc vật kéo và các loại xe 
tương tự. Còn phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ 
(sau đây gọi là xe cơ giới) gồm 
xe ô tô; máy kéo; rơ moóc 
hoặc sơ mi rơ moóc được kéo 
bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô 
hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe 
gắn máy (kể cả xe máy điện) 
và các loại xe tương tự.  

Như vậy xe máy được quy 
định là phương tiện giao thông 
cơ giới và được lưu thông trên 
làn xe cơ giới, xe đạp là 
phương tiện giao thông thô sơ 
và được lưu thông trên  đường 
bên hoặc phần lề gia cố đối với 
đường từ cấp I đến cấp V.  

Chiều rộng tối thiểu của làn xe 
cơ giới theo TCVN 4054:2005 
là từ 2,75 ÷ 3,75m tùy thuộc 
vào cấp đường và điều kiện địa 
hình và theo cách hiểu như đã 
trình bày ở trên thì xe máy 
được lưu thông trên làn xe cơ 
giới. Tuy nhiên tình trạng giao 
thông hỗn hợp giữa xe ô tô và 

xe máy thường mất an toàn, 
hạn chế tốc độ lưu thông và là 
một trong những nguyên nhân 
chính gây ra tai nạn giao thông. 

Để tổ chức giao thông nhằm 
bảo đảm mọi phương tiện giao 
thông (ô tô các loại, xe máy, xe 
thô sơ) cùng đi lại được an 
toàn, thuận lợi và phát huy 
được hiệu quả khai thác của 
đường thì việc tách riêng làn 
xe máy cho một số đoạn tuyến 
có lưu lượng xe máy lớn là cần 
thiết. Tuy nhiên việc tách riêng 
làn xe máy với bề rộng như làn 
xe cơ giới sẽ tốn kém và gây 
lãng phí. Vì vậy đối với các 
đoạn tuyến ngoài đô thị có lưu 
lượng xe máy lớn, đề nghị tách 
xe máy và xe thô sơ đi chung 
trên phần lề gia cố. Đối với các 
đoạn tuyến trong đô thị, cho 
phép xe ô tô dừng cùng xe 
máy và xe thô sơ lưu thông 
trên làn xe phụ. 

Chiều rộng mặt đường xe đạp 
(b) của một hướng theo TCVN 
4054:2005 được xác định bằng 
công thức: 

b = 1 x n + 0,5 (tính bằng mét) 

trong đó: n là số làn xe đạp 
theo một hướng.  

Như vậy chiều rộng của 1 làn 
xe đạp theo một hướng là 
1,50m và của 2 làn xe đạp 
theo một hướng là 2,50m v.v… 
Chiều rộng tối thiểu của 1 làn 
xe đạp bằng 1,50m cũng được 
quy định trong các tiêu chuẩn 
thiết kế của Mỹ và các nước 
châu Âu. 

TCVN 4054:2005 cũng như 
các tiêu chuẩn của Mỹ và châu 
Âu không quy định chiều rộng 
tối thiểu của 1 làn xe máy. Ở 
các nước Đông Nam Á, các 
nhà nghiên cứu tại Trung tâm 
Nghiên cứu An toàn giao thông 
đường bộ của Trường Đại học 
Putra Malaysia đã có bài viết 
“Xác định chiều rộng an toàn 
và thuận tiện cho làn dành 
riêng cho xe máy” đăng trên 
Tạp chí của Hiệp hội Nghiên 
cứu Giao thông vận tải Đông 
Nam Á [3]. Các nghiên cứu 
này có thể tóm tắt như sau: 

- Đối với các nước Đông Nam 

Á, xe máy đa số là dưới 

150cm3 và không gian hoạt 

động yêu cầu của 1 xe máy 

loại này là 1,30m và khoảng 

cách giữa 2 người đi xe máy 

gần nhau là 1,30m 

 
 

  

Hình 1 – Bề rộng của làn xe máy theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu  

An toàn giao thông đường bộ của Trường Đại học Putra Malaysia 
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Hình 2 – Xác định khoảng cách an toàn, hiệu quả của làn xe máy  

 

Bảng 2 - Chiều rộng tối thiểu của một làn xe máy 

Vận tốc (km/h) 20 40 60 80 100 

Chiều rộng (cm) 100 120 140 160 180 

 

- Để cho 2 xe máy có thể vượt 

nhau với tốc độ thấp thì bề 

rộng của làn dành riêng cho xe 

máy phải lớn hơn 1,80m (chưa 

xét đến các điều kiện an toàn). 

- Với lưu lượng xe máy là 1200 

xe/1h/1 làn và tốc độ xe máy 

trung bình là 60km/h thì bề 

rộng 1 làn xe máy nằm trong 

khoảng từ 1,40m ÷ 1,70m. 

- Với tốc độ xe máy là 70km/h 

thì bề rộng an toàn cho 2 làn 

xe máy trong trường hợp tách 

riêng là 3,81m. 

Trong đó: 

- X1 là khoảng cách an toàn 

giữa mép rãnh thu đến tâm 

của người lái xe 1. X1=1,19m 

- X2 là khoảng cách an toàn 

đến tâm của người lái xe 2. 

X2=1,44m 

- X3 là khoảng cách an toàn từ 

lan can phòng hộ đến tâm 

người lái xe 2. X3=1,18m 

Đề tài “Nghiên cứu sử dụng 

hợp lý dải phân cách của 

đường phố ở một số đô thị 

miền Trung Việt Nam” trong 

Tuyển tập Báo cáo tại Hội nghị 

sinh viên Nghiên cứu Khoa học 

lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng 

năm 2010 đã đưa ra chiều 

rộng tối thiểu của một làn xe 

máy tùy thuộc vào tốc độ chạy 

xe như trình bày trong Bảng 2. 

2. ĐỀ XUẤT 

2.1 Bề rộng tối thiểu của làn 

hỗn hợp đối với đoạn ngoài 

đô thị 

- Có thể tách riêng làn xe máy 

và xe thô sơ (làn xe hỗn hợp) 

đặt trên lề gia cố đối với đoạn 

ngoài đô thị bằng giải phân 

cách bên là vạch sơn kẻ liên 

tục theo QCVN 

41:2012/BGTVT. 

TCVN 4054:2005 cũng quy 

định có thể sử dụng giải phân 

cách bên bằng lan can phòng 

hộ mềm (tôn lượn sóng). Tuy 

nhiên giải phân cách này có 

nhiều nhược điểm: dễ gây tai 

nạn giao thông và không thuận 

lợi cho các trường hợp dừng 

xe khẩn cấp… nên một số 

tuyến đường bộ như Quốc lộ 

5, Quốc lộ 51 hoặc đoạn Mai 

Dịch – Nam Thăng Long đã 

phải dỡ bỏ giải phân cách bên 

dạng này. 

- Chiều rộng của làn xe hỗn 

hợp cần đảm bảo đủ không 

gian cho 2 xe máy 

(2x1,30m=2,60m) hoặc 1 xe 

máy và 1 xe đạp 

(1,3m+1,0m=2,30m) lưu thông 

với tốc độ thấp (<50km/h) và 

đảm bảo dải an toàn bên cách 

mép làn xe ô tô ngoài cùng ít 

nhất là 0,25m. Như vậy chiều 

rộng này nằm trong khoảng từ 

2,80m (2,3m+0,50m) đến 

3,10m (2,6m+0,5m). Kiến nghị 

bề rộng tối thiểu của làn xe 

hỗn hợp là 3,0m.  

Rãnh thu nước 

Người lái xe 1 Người lái xe 2 

Lan can phòng hộ 

CHIỀU RỘNG LÁI XE AN TOÀN 
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2.2 Bề rộng tối thiểu của làn 

xe phụ đối với đoạn trong đô 

thị 

Tiêu chuẩn thiết kế đường đô 

thị TCXDVN 104:2007 xác định 

các làn xe phụ là các làn xe có 

chức năng khác nhau, có thể 

được bố trí ở gần các làn xe 

chính như: làn rẽ phải, làn rẽ 

trái, làn tăng tốc, làn giảm tốc, 

làn trộn xe, làn tránh xe, làn 

dừng xe buýt, làn đỗ xe... trong 

tiêu chuẩn này quy định: 

- Chỗ dừng xe có làn phụ, 

dạng cách ly: mặt đường được 

mở rộng, chỗ dừng xe có chiều 

rộng tối thiểu là 4m. 

- Đối với trường hợp đỗ xe 

song song, chiều rộng làn đỗ 

xe tối thiểu nên là 2,5m, không 

nên lớn quá 3,5m. 

- Các đường phố nội bộ trong 

các khu chức năng nếu chỉ có 

1 làn thì bề rộng làn phải lấy tối 

thiểu 4.0m không kể phần rãnh 

thoát nước. 

Giải quyết về thiết kế hình học 

đường ô tô và đường phố của 

AASHTO - “A Policy on 

Geometric Design of Highways 

and Streets“ khuyến cáo: 

Chiều rộng tối thiểu của 1 làn 

dừng xe là 2,4m; mong muốn 

là từ 3,0m đến 3,6m (10 feet ÷ 

12 feet). 

Nghiên cứu của Wayne Pein 

[4] đã chỉ ra rằng chỉ dẫn của 

AASHTO là nguy hiểm, không 

an toàn. Khi ô tô đỗ và mở cửa 

thì đã chiếm chỗ khoảng 3,0m 

(10 feet) và chỉ còn 0,6m (2 

feet) cho hoạt động của xe đạp 

mà bề rộng của xe đạp thông 

thường cũng khoảng 0,6m 

Chiều rộng của làn xe phụ tối 

thiểu phải đủ cho 1 xe ô tô đỗ 

và để đảm bảo an toàn (khi xe 

mở cửa) là 3,0m và đủ cho 1 

làn xe đạp rộng 1,5m (chiều 

rộng này cũng đủ cho 1 làn xe 

máy). Kiến nghị chiều rộng tối 

thiểu của làn xe phụ là 4,5m 

(chưa kể chiều rộng của rãnh 

đan và vạch dẫn hướng 

khoảng 0.5m). Trong trường 

hợp đã mở làn xe phụ có bề 

rộng B≥4,50m thì cũng nên 

dùng dải phân cách thay cho 

vạch sơn để tách riêng làn cơ 

giới và làn xe phụ. 

Với các đề xuất nêu trên, việc 

thiết kế tách riêng làn xe hỗn 

hợp đối với các đoạn tuyến 

thông thường và làn xe phụ đối 

với các đoạn tuyến trong đô thị 

về cơ bản là phù hợp với các 

điều kiện kinh tế, xã hội và đặc 

điểm giao thông ở Việt Nam; 

bố trí mặt cắt ngang hợp lý, 

không gây lãng phí và tăng độ 

an toàn trong giao thông 

đường bộ. 
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Hình 3 – Làn xe phụ đối với đường đô thị 

Khoảng trống 
còn lại chỉ 
khoảng 0,6m 

(2 feet) 

 


