
Tóm lược về Tác động của Biến đổi Khí hậu và Kế hoạch Ứng phó

NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI (Đường bộ)
Thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, bảo 

trì, an toàn và hiệu quả hoạt động của giao thông đường bộ trong suốt quá trình 
khai thác. Ngoài ra, các hoạt động giao thông vận tải có thể làm tăng tính dễ tổn 

thương của môi trường và dân cư địa phương trước biến đổi khí hậu.

Những tác động tiềm ẩn của 
biến đổi khí hậu đối với giao 
thông vận tải

Những hiện tượng cực đoan có khả năng 
làm suy giảm khả năng lưu thông và làm tổn 
hại cơ sở hạ tầng trọng yếu trong hiện tại và 
tương lai
•   Sạt lở đất và lũ bùn lên đường bộ dẫn đến việc 

ngừng vận hành đường bộ cũng như gây ra 
những rủi ro về người và xã hội.

•   Dòng đất đá do sạt lở làm giảm an toàn đường 
bộ, gây thiệt hại tới cơ sở hạ tầng và phủ lấp một 
phần lòng đường, do đó làm giảm khả năng lưu 
thông và hiệu quả hoàn vốn đầu tư.

•   Lũ lụt có thể tạo ra những dòng chảy thoát nước 
nhỏ, đặc biệt tại những khu vực bồi tích, làm phá 
hỏng các công trình vượt sông.

Tại những vùng ven biển, bão tăng và nước biển 
dâng đặt các cơ sở hạ tầng trọng yếu vào tình 
trạng rủi ro 
•   Độ mặn tăng làm gia tăng sự ăn mòn vật liệu, dẫn 

đến nguy cơ hỏng hóc trước thời hạn.
•  Các con đường bị xói mòn do sóng biển đánh vào 

nhiều hơn.
•   Lũ lụt tăng do nước biển tràn lên lòng đường hoặc do 

nước biển xâm nhập vào nước ngầm, dẫn đến ngập 
lụt ngầm dưới bề mặt.

•   Bão tăng và sóng đánh nhiều khiến hệ sinh thái ven 
biển đứng trước nguy cơ rủi ro, phá hỏng vùng đệm tự 
nhiên vốn bảo vệ cơ sở hạ tầng ven biển.

•  Sóng đánh nhiều là nguyên nhân của việc xói mòn và 
sụp đổ của móng và bờ đê.

Các thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa có thể gây ra 
rất nhiều tác động
•  Giảm nguồn cung cấp nước trong quá trình xây dựng 

có thể dẫn đến việc phải sử dụng những loại vật liệu kết 
chặt.

•   Tăng độ ẩm dưới bề mặt có thể dẫn đến việc gia tăng 
sự thâm nhập của nước vào những vị trí lõm, gây sụt vỡ 
đường bộ.

Tích hợp Kế hoạch ứng phó vào Dự án giao thông 
vận tải ở Campuchia

Nhiều vùng tại Campuchia đã trải qua những đợt lũ lụt 
thường xuyên và tình trạng này có thể gia tăng do biến 
đổi khí hậu. Chính phủ Campuchia đã xác định được 
những vùng có khả năng gia tăng lượng mưa do biến 
đổi khí hậu. Một dự án giao thông vận tải của ADB tại 
đây đang kết hợp thêm các biện pháp ứng phó với 
biến đổi khí hậu, bao gồm việc thay đổi các thiết kế 
kỹ thuật, xác định vị trí những vùng dễ bị tổn thương 
và phát triển hệ thống cảnh báo sớm. Bộ Phát triển 
Nông thôn sẽ sử dụng những dữ liệu này để cải thiện 
quy hoạch tổng thể và củng cố công tác quản lý lũ lụt 
thông qua việc phủ xanh bằng những loại cây bản địa 
có khả năng chống chọi với lũ và nhiệt độ.

Nguồn: ADB. 2010. Báo cáo và Kiến nghị của Chủ 
tịch tới Ban Giám đốc Điều hành: Đề xuất khoản vay 
cho Vương quốc Campuchia cho Dự án Cải thiện Giao 
thông Đường bộ Nông thôn. Manila.
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• Hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước giảm khiến 
khả năng chịu lực của đất giảm khi bị bão hòa nước.

• Việc giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống thoát nước 
khiến khả năng chịu lực của đất giảm khi bị bão hòa 
nước.

• Tăng lưu lượng dòng chảy có thể dẫn đến xói mòn và hư 
hỏng đường bộ.



• Dòng đất đá chảy xuống lưu vực sông tăng lên có thể gây 
thiệt hại tới các cầu và các công trình trên sông.

• Tình trạng sa mạc hóa gia tăng có thể dẫn đến hiện 
tượng cát tràn lên mặt đường, làm giảm an toàn đường 
bộ và tăng chi phí bảo trì.

• Tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan có thể khiến khả năng 
chịu tải của đường bộ giảm.

Sức gió tăng có thể gây hại cho cơ sở hạ tầng giao 
thông vận tải theo nhiều cách
• Các biển báo dọc đường có thể không chịu được cấp độ 

gió lớn.
• Cây đổ gây ra nhiều tai nạn và làm tê liệt đường bộ.

Các hoạt động của ngành Giao 
thông Vận tải có thể tăng Tính dễ tổn 
thương đối với Biến đổi Khí hậu của 
Môi trưởng và Cộng đồng Địa phương
• Các hệ thống lưu thông có thể tạo điều kiện cho việc di 

dời, gia tăng dân số và các hoạt động kinh tế trong những 
khu vực khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

• Việc lát đường làm giảm sự hấp thụ nước trên diện cục 
bộ, tăng cường dòng chảy và sự di chuyển của trầm tích 
vào những hệ sinh thái liền kề và có thể giảm khả năng 
quản lý lũ lụt của hệ sinh thái.

• Vị trí của cơ sở hạ tầng giao thông vận tải có thể cản trở 
việc di chuyển của các loài do biến đổi khí hậu trong các 
hệ sinh thái.

Các giải pháp ứng phó
Một loạt các giải pháp ứng phó “cứng” và “mềm” có thể 
tăng cường khả năng chịu đựng của các cở sở hạ tầng 
trọng yếu đối với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Các giải pháp ứng phó “cứng” bao gồm:
• Đổi mới cấu trúc để đảm bảo khả năng bảo vệ thích hợp.
• Thiết kế lại hoặc di dời cơ sở hạ tầng giao thông đường 

bộ.
• Bảo vệ hành lang đường bộ với các cấu trúc kỹ thuật như 

đê và kè.
• Tăng cường khả năng thoát nước để chịu được mưa 

cường độ lớn và chống xói mòn tốt hơn.
• Chú ý nhiều hơn đến sự thay đổi nhiệt độ như một yếu tố 

trong việc lựa chọn đối với xi măng nhựa đường và nhũ 
tương nhựa đường để đảm bảo tính vững chắc cho vỉa 
hè.

• Nâng cao kỹ thuật bảo vệ bờ biển mà không gây hại cho 
môi trường sống xung quanh.

Các giải pháp ừng phó “mềm” bao gồm:
• Tiến hành đánh giá tính dễ tổn thương và các tác động 

của biến đổi khí hậu để đưa vào kế hoạch tổng thể của 
ngành giao thông nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng, giảm thiểu 
việc tạo ra các tổn thương và đảm bảo đạt được các mục 
tiêu về khả năng lưu thông.

• Cải hiện quy hoạch không gian được tích hợp trên cơ sở 
điều chỉnh đường bộ để đảm bảo các hệ sinh thái quan 

Những nguồn dữ liệu cần thiết từ Đối tác Kiến 
thức Giao thông Toàn cầu 

Các nhà quản lý giao thông vận tải sử dụng các tư 
vấn, chiến lược kiểm soát và điều chỉnh để giảm thiểu 
các tác động của môi trường đối với đường bộ. Mỗi 
chiến lược này đòi hỏi những thông tin chi tiết cụ thể, 
thường là trong khoảng thời gian cụ thể. Đối tác Kiến 
thức Giao thông Toàn cầu hỗ trợ việc cung cấp và phổ 
biến những thông tin liên quan. Ví dụ: thông tin về khí 
quyển và các chỉ số vật lý khác có thể được tích hợp 
với các hệ thống giao thông thông minh, như hệ thống 
tự động kiểm soát giao thông và hệ thống tư vấn cho 
khách du lịch để giải quyết các vấn đề về giao thông. 
Những thông tin này bao gồm những dữ liệu về mực 
nước và tốc độ gió, thông tin do hệ thống cảnh báo 
sớm cung cấp, bản đồ các vị trí lũ lụt đối với các cơn 
bão và những thông tin về các vấn đề an toàn liên 
quan.

Nguồn: Đối tác Kiến thức Giao thông Toàn cầu, có tại 
website www.gtkp.com
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trọng lân cận - duy trì và bảo vệ những vùng 
đệm với tác dụng chống lũ, hạn hán, động đất 
và các hiện tượng cực đoan khác.

• Đảm bảo đường dẫn đến các bệnh viện, các 
trung tâm sơ tán và tạo thuận lợi cho việc phân 
phối vật tư y tế, đặc biệt trong trường hợp khẩn 
cấp.

• Áp dụng các biện pháp môi trường để giúp bảo tồn 
động – thực vật, bao gồm việc bảo vệ và củng cố 
hành lang di cư cho phép các loài có thể di cư để 
tránh tác hại của biến đổi khí hậu.

• Cải thiện các hệ thống cảnh báo sớm và xác định 
các vị trí thiên tai đối với lũ, bão và các rủi ro địa kỹ 
thuật.

Trên thực tế không tồn tại một biện pháp ứng phó duy 
nhất và tốt nhất trên toàn cầu. Các giải pháp cần được 
thẩm định dựa trên một bộ tiêu chí đã xác định trước, có 
thể bao gồm tính khả thi về kỹ thuật, chi phí và lợi ích, 
hoặc hiệu quả chi phí. Những tiêu chí này lần lượt được 
xác định dựa trên các điều kiện địa lý địa phương và đặc 
điểm kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư sử dụng hệ 
thống giao thông.
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