
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :784/SGTVT-QLHT 

V/v tải trọng và khổ giới hạn của 

cầu, đường bộ trên hệ thống quốc 

lộ và cao tốc 

  Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2021. 

 

Kính gửi : Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Căn cứ văn bản số 2994/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 14/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu, đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao ủy 

thác quản lý 05 tuyến quốc lộ (27, 55, 28B, 27C, 20 đoạn đèo Mimosa) và tuyến 

đường cao tốc Liên Khương – chân đèo Prenn được giao nhiệm vụ quản lý nhà 

nước. Sau khi tiến hành rà soát, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cáo cáo như sau: 

1. Các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý: 

a. Đường bộ: 

- Đối với các tuyến quốc lộ Quốc lộ 27 đoạn Km83 - Km174, QL.55 đoạn 

Km205+140 - Km229+140 và QL.28B đoạn Km51 - Km69+174: cho đến thời điể 

hiện tại các tuyến nêu trên chưa được nâng cấp, cải tạo nên không điều chỉnh công 

bố về tải trọng và khổ giới hạn. 

- Tuyến quốc lộ 27C đoạn từ Km 65+543-Km120+900 (được nâng lên thành 

quốc lộ năm 2015): Tải trọng trục tính toán theo tiêu chuẩn (100kN), khổ giới hạn 

theo chiều ngang từ 6-8m, không giới hạn chiều cao. 

- Tuyến quốc lộ 20 đoạn đèo Mimosa từ Km0-Km10+796900 (được nâng lên 

thành quốc lộ năm 2020): Tải trọng trục tính toán theo tiêu chuẩn (100kN), khổ 

giới hạn theo chiều ngang 8m, không giới hạn chiều cao. 

b. Cầu: 

- Đối với các tuyến quốc lộ Quốc lộ 27, 55, 28B: Không điều chỉnh, trong đó 

có 02 cầu (Cầu Liên Hung – Quốc lộ 27 và cầu Đa Trăng – Quốc lộ 55) đã được 

kiểm định năm 2017 nhưng không điều chỉnh tải trọng cầu do cầu vẫn đảm bảo 

khai thác. 

- Tuyến quốc lộ 27C: bao gồm 9 cầu được thiết kế với tải trọng đoàn xe H30 

– XB80. 

- Tuyến quốc lộ 20 đoạn đèo Mimosa; Không có cầu. 

2. Tuyến cao tốc Liên Khương – chân đèo Prenn: 

a. Đường bộ:  

Tuyến đường cao tốc được thiết kế với tải trọng trục tính toán theo tiêu chuẩn 

(100kN), khổ giới hạn theo chiều ngang 15m, không giới hạn chiều cao. 



b. Cầu: Trên tuyến có 03 cầu được thiết kế với tải trọng đoàn xe H30 – XB80 

(có bảng chi tiết đính kèm). 

Trên đây là báo cáo rà soát tải trọng và khổ giới hạn của cầu và đường bộ các 

tuyến quốc lộ được ủy thác và cao tốc của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, kính 

đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở “b/c”; 

- Lưu: VT, QLHT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
.  
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