
Hầm đường bộ: Lại thêm lãng phí lớn về giao thông 

 

Hầm dành cho người đi bộ trong đô thị đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng 

nhưng rất ít người sử dụng, lỗi này thuộc ngành giao thông.  

Những năm qua Hà Nội đã đầu tư hàng chục đường  hầm dành cho người đi bộ 

nhằm hạn chế tình trạng xung đột giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thế nhưng 

có đường hầm phải đóng cửa do liên quan đến một số dự án mở rộng đường (hầm Ngã tư Vọng), 

hầm đường bộ tại Ngã tư Sở rất ít người đi lại, và nhiều trong số 17  hầm đường bộ nằm dưới 

đường vành đai 3 hầu như không được  sử dụng v.v 

Vắng như... hầm đường bộ. 

Người Đô Thị Online đã  trao đổi với ông Phạm Thế Minh (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư 

ký Tổng Hội xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải)  về thực trạng 

này. 

Nơi thừa, nơi thiếu 

Thưa ông, chủ trương của thành phố đầu tư xây dựng hệ thống cầu vượt, hầm dành 

cho người đi bộ là đúng và phù hợp với xu hướng phát triển  của giao thông các đô thị 
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hiện đại. Nhưng tại sao ở Hà Nội, hệ thống công trình này lại không hiệu quả như mong 

đợi? 

Nhìn chung ở các thành phố lớn trên thế giới việc xây dựng hàng loạt hầm đường bộ và 

cầu vượt dành cho người đi bộ là nhằm giảm  xung đột giao thông và hạn chế ùn tắc trên 

mặt đất. Đồng thời nó cũng đảm bảo an toàn cho những người đi bộ qua đường. Nhưng ở 

nước ta nó kém hiệu quả, theo tôi do một số nguyên nhân sau. 

Trước hết là từ  lỗi  thiết kế, chúng ta bỏ nhiều tiền ra làm hầm đường bộ nhưng lại không 

tính tới nhu cầu sử dụng ở từng vị trí cụ thể. Bởi lẽ ra khi thiết kế đặt đường hầm ở đâu 

phải theo quy hoạch dự tính quy mô hình thành  dân số và mức độ hoạt động ở đó, chứ 

cứ  chỉ bố trí máy móc vài cây số  phải có một cái hầm đường bộ, thì không có ý nghĩa gì. 

Tức là  ngành giao thông khi lựa chọn các vị trí làm hầm đường bộ vẫn theo chủ quan của 

mình, chứ chưa hẳn đã tham khảo quy hoạch phát triển đô thị của ngành xây dựng (cụm 

dân cư sẽ được bố trí như thế nào, cũng như chưa điều tra kỹ nhu cầu đi lại của người 

dân...) nên dễ dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu hầm đường bộ . 

Tôi lấy ví dụ như trên trục đường Phạm Hùng (Hà Nội) rất dài nhưng  chỉ có vài cái hầm 

đường bộ. Nên khi người dân phải đi bộ quá xa để xuống hầm mất nhiều thời gian, thì họ 

sẽ cứ băng qua đường trên mặt đất, dù rất nguy hiểm. 

Hay việc bố trí hầm đường bộ gần khu vực Trung tâm hội nghị Quốc gia  lại  không thực 

sự phù hợp vì phần lớn  người ta  đến đó bằng ô tô, chứ có đi bộ đến đâu? Trong khi đó thì 

khu vực bến xe Mỹ Đình,  Keangnam... nhu cầu đi lại của người dân hai bên đường rất lớn 

thì  không bố trí xây làm hầm đường bộ v.v.  Tức là  ở các vị trí này  hầm  đường bộ 

không  phục vụ được  việc kết nối giữa các khu dân cư  với nhau và nhu cầu qua lại của 

họ  giữa hai bên đường trên mặt đất. 

Chưa biết khai thác thêm chức năng 

Theo ông ngoài việc bất hợp lý ở các vị trí đặt cầu, hầm đường bộ, còn có nguyên nhân 

nào khác ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng của những công trình có vốn đầu tư hàng 

trăm tỷ này?  

Công tác quản lý, khai thác các công trình này cũng không tốt. Nhiều hầm đường bộ  mất 

vệ sinh, mất an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn nên người dân cũng ngại sử dụng,  hiệu 

quả khai thác thấp là điều tất yếu. 

Hãy nhìn ra nhiều nước để thấy trong các không gian hầm đường bộ ở đô thị còn bao 

chứa nhiều không gian hoạt động khác, như: nhà hàng, siêu thị, cửa hàng ăn uống, thậm 



chí những nghệ sĩ đường phố cũng biểu diễn ngay trong đó, ở Singapore còn có cả những 

không gian của các trường đại học kết nối với hầm đường bộ… Tức là hầm đường bộ của 

họ không phải chỉ dùng cho mỗi việc đi bộ, mà còn gồm các chức năng thương mại, dịch 

vụ, giáo dục, văn hóa, giải trí... rất phong phú. 

 
Hoặc trở thành nơi... ngủ trưa. Ảnh minh hoạ: Tri Thức Trẻ 

Việc tích hợp các chức năng đó mang lại nhiều lợi ích cho cư dân đô thị lẫn chính quyền 

do cũng trong lần thi công hầm đường bộ (gây ảnh hưởng giao thông trên bộ) nhưng người 

ta làm được nhiều việc cùng lúc; có chính sách cho tư nhân tham gia (bán trước không 

gian  kinh doanh dưới mặt đất) nên giảm giá thành công trình; không cần phải nuôi bộ máy 

bảo vệ làm vệ sinh, chiếu sáng... vì đã có các chủ có cửa hàng tự lo; tận dụng được các ưu 

thế nhiệt độ mát mùa hè ấm mùa đông dưới lòng đất và nhất là  các không gian dưới mặt 

đất thường ít bị ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi... 

Tóm lại  đi sau lẽ ra có thể học hỏi được từ các đô thị đã có hầm đường bộ từ rất sớm, 

nhưng chúng ta vẫn chưa học được, vẫn chưa gắn kết chặt chẽ giao thông với phát triển đô 

thị.   

Một nguyên nhân nữa cũng khiến hệ thống hầm đường bộ, cầu vượt dành cho người đi bộ 

chưa thực sự phát huy hiệu quả là do ý thức, thói quen của người dân. Các mặt phố đô thị 
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của nước ta thường  là mặt phố thương mại nên người dân có thói quen mua bán dọc đường, 

tiện đâu dừng đó. Ngay cả việc đi bộ sang đường cũng vậy, tiện chỗ nào sang đường chỗ 

đó. Ngay cả khi cầu vượt đi bộ chỉ cách có vài mét, họ vẫn không lên cầu mà đi bộ ngay 

dưới gầm cầu vượt... Trong khi đó, việc tuyên truyền,  xử lý người đi bộ vi phạm chưa 

nghiêm khắc, nên người dân vẫn duy trì thói quen sinh hoạt tùy tiện. 

Hà Nội đã chi hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng trên 30 hầm và cầu vượt dành cho 

người đi bộ. Làm thế nào để thu hút người dân sử dụng những công trình này, thưa 

ông?  

Theo tôi, đối với những công trình đã xây dựng chúng ta phải tìm cách khắc phục, vì làm 

ra mà  không có giá trị sử dụng, không đem lại hiệu quả là lãng phí nguồn ngân sách có 

được từ thuế dân đóng (trong khi vấn nạn  ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông  lại không 

được giải quyết). Bởi vậy ngành giao thông cần sớm  có cuộc khảo sát về hiệu suất sử 

dụng  tại chính vị trí các cầu vượt, hầm đường bộ hiện nay. 

Sau đó lấy ý kiến dân cư ở ở đó để biết  tại sao hiệu suất sử dụng thấp, nhu cầu thực sự của 

họ là gì? Rồi từ đó  tham vấn ý kiến các chuyên gia có kinh nghiệm về thiết kế giao thông 

để tìm những giải pháp  điều chỉnh cho phù hợp. Làm như vậy may ra chúng ta mới 

có  thể  khắc phục được phần nào những sai lầm  đã xảy ra từ khâu thiết kế. 

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi. 

 

Thạc sỹ Vũ Anh Tuấn - Giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường ĐHGTVT 

Hà Nội): Hiện nhiều công trình hầm đường bộ, cầu vượt dành cho người đi bộ hiệu quả sử dụng 

kém là do chưa tính đến khả năng tiếp cận các công trình của nhiều đối tượng, đặc biệt là người 

khuyết tật. Một số hầm đường bộ  bố trí tại những vị trí người dân không có nhu cầu qua đường 

gây ra sự lãng phí.  

PGS-TS Nguyễn Hồng Tiến - Nguyên Vụ trưởng Vụ hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng): Ở nước 

ngoài hầm đường bộ thường kết nối với các trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi bố trí 

dưới các tòa nhà cao tầng. Hoặc kết nối với các bãi đỗ xe, nhà ga, công trình ngầm. Hầm đường 

bộ ở nước ta là những công trình giao thông riêng rẽ, chưa có sự kết nối với các tòa nhà và chỉ 

phục vụ chức năng giao thông là chủ yếu. Nếu các hầm đường bộ trên đường vành đai 3 có sự kết 

nối với các tòa nhà cao tầng, khu dân cư hai bên đường sẽ phát huy được hiệu quả đầu tư. 

Với sự xuất hiện một số khu đô thị, khu dân cư, một số vị trí hầm đường bộ trên đường vành đai 

3 đã dần trở nên hợp lý hơn. Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn tại các hầm đường bộ này 

vẫn chưa đảm bảo. 



Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó trưởng Phòng kết cấu hạ tầng (Sở GTVT Hà Nội): Hệ thống 

hầm đường bộ, cầu vượt dành cho người đi bộ chưa thực sự phát huy hiệu quả và do ý thức, thói 

quen của người tham gia giao thông. Người đi bộ phải đến  các vị trí đó và sang đường mới đảm 

bảo hợp lý. 

Hiện Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với các ngành tiếp tục rà soát, bổ sung và điểu chỉnh quy 

hoạch hệ thống cầu, hầm đường bộ để đảm bảo sự đồng bộ và đem lại sự thuận tiện cho người dân. 

Hải Hà thực hiện 
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