
PHỤ LỤC SỐ 03:
HƯỚNG DẪN VÀ THÔNG TIN CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG TỈNH

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày /6/2022 của
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình)

I. HƯỚNG DẪN

1. Các từ viết tắt

- ĐT là tên viết tắt của từ đường tỉnh.

- Sở GTVT là tên viết tắt của danh từ Sở Giao thông vận tải.

Trong tài liệu còn sử dụng một số từ viết tắt thông dụng khác.

2. Khổ giới hạn

a. Khổ giới hạn về chiều cao của đường bộ Theo quy định tại khoản 2 Điều
5 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT: “Khổ giới
hạn về chiều cao của đường bộ là 4,75 m đối với đường cao tốc, đường cấp I, II,
III và 4,5 m đối với đường cấp IV trở xuống.”.

b. Khổ giới hạn về chiều rộng của đường bộ Theo quy định tại khoản 3
Điều 5 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ GTVT: “Khổ
giới hạn về chiều rộng của đường bộ là giới hạn chiều rộng làn xe, phụ thuộc
vào cấp kỹ thuật của đường bộ và địa hình xây dựng tuyến đường.”.

3. Cấp đường

a. Theo Tiêu chuẩn đường ô tô - yêu cầu thiết kế, TCVN 4054-2005, các
yếu tố kỹ thuật tối thiểu theo giá trị như bảng sau:

Cấp kỹ thuật, loại
đường

Đường
cao tốc

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V Cấp VI

Tốc độ thiết kế
(Km/h)

             

- Địa hình đồng bằng   120 120 80 60 40 30

- Địa hình núi khó       60 40 30 20

Rộng mặt/nền (m)              

- Địa hình đồng bằng   2x11,25 2x7,5 7,0/12,0 7,0/9,0 5,5/7,5 3,5/6,5

- Địa hình vùng núi       6,0/9,0 5,5/7,5 3,5/6,5 3,5/6,0
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b. Theo Tiêu chuẩn thiết kế đường - TCVN 10380:2014 - Đường Giao
thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế của các cấp đường như sau:

Cấp kỹ thuật
của đường

Tốc độ thiết
kế (Km/h)

Chiều rộng
nền (m)

Chiều rộng
mặt (m)

Chiều rộng lề
(m)

A 30 (20) 6,5 (6,0) 3,5 1,50 (1,25)

B 20 5,0 (4,0) 3,5 (3,0) 0,75 (0,5)

C 15 4,0 (3,0) 3,0 (2,0) -

D - 2,0 1,5 -

Chú thích: Trị số trong ngoặc (6,0)... áp dụng đối với địa hình miền núi, địa hình
đồng bằng đặc biệt khó khăn hoặc bước đầu phân kỳ xây dựng.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG DO CÁC CƠ QUAN
QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy quản lý ĐT.442.

2. Sở Giao thông vận tải quản lý các tuyến ĐT còn lại.




