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Hà Nội, ngày J1€1 tháng 10 năm 2018
THÔNG BÁO

Phương án tổ chức giao thông, phân luồng giao thông phục vụ thi công ga
ngầm S9 và Dốc hạ ngầm, khu vực C- E (trên phố Kim Mã) thuộc dụ án
đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhốn— ga Hà Nội
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 6431/UBNDĐT ngày 18/12/2017 về việc tổ chức giao thông, phân luồng giao thông, giải phóng
mặt bằng phục vụ thì công ga S9, S10, dốc hạ ngầm, khu vực C- E dốc hạ ngâm và
an Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội đoạn
giếng đứng thuộc
Nhốn- ga Hà Nội và Văn bản số 5881/SGTVT- QLKCHTGT ngày 07/12/2017 của
Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc Tổ chứcgiao thông phục vụ thì công ga S10
Dốc hạ ngâm, khu vực C- E dốc hạ ngầm và giếng đứng
an.
Căn cứ văn bản số lSôô/ĐSĐT—DAI ngày 19/9/2018 của Ban Quản lý đường
sắt đô thị Hà Nội về việc xin cấp rào đuờng phục vụ công tác phân luồng đảm bảo
giao thông thì công ga S9, dốc hạ ngâm khu vực C— E dự án Tuyến đường sắt đô
thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ~ ga Hà Nội Căn cứ đề nghị của Ban
Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội;
Căn cứ vào nội dung đã thống nhất tại cuộc họp liên ngành ngày 01/10/2018
giữa Sở giao thông vận tải Hà Nội (Lãnh đạo Sở, Phòng QL Kết câu hạ tầng giao
thông, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội,
Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội), Công an thành phố Hà
Nội (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt, Trung tâm điều khiển giao
thông Hà Nội) Ủy ban nhân dân quận Ba Đình với, Ban quản lý đường sắt đô thị
Hà và các đơn vị liên quan;
Căn cứ các Công văn số 2000/SGTVT- QLKCHTGT ngày 01/6/2017 và Công
văn số 6821/SGTVT- QLKCHTGT ngày 15/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về
việc Báo cáo UBND Thành phố phương án rào chắn, tổ chức giao thông phục vụ
thì công dốc hạ ngầm khu vực C-E và ga sọ thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm
thành phố Hà Nội đoạn Nhốn— ga Hà Nội;
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Căn cứ hiện trạng hạ tầng giao thông và lưu lượng phương tiện trên các tuyến
đường Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai và các tuyến đường
xung quanh khu vực rào chắn thi công nhà ga 59
Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông, phân
luồng giao thông phục vụ thì công ga ngâm S9 và dốc hạ ngầm khu vực C- E (trên
đường Kim Mã) thuộc
an Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội,
đoạn Nhốn- ga Hà Nội với một số nội dung chính như

dự

sauy

Phạm vi rào chắn, thời gian thì công và phương án phân luồng tổ chức
giao thông:
1. Thi công ga ngầm S9 (trên phố Kim Mã) - giai đoạn I : phục vụ Thi công
1.

tường Vây và tâm bản đinh nhà ga S9
- Phương án rào chắn: Tiến hành rào chắn hai chiều đường Kim Mã (đoạn
Ngã tư Kim Mã— Liễu Giai (đối điện số nhà 501 Kim Mã) đến hết bãi đỗ xe Ngọc
Khánh (đối điện số nhà 407 Kim Mã)).
+ Chiều dài rào chắn. 270m, chiều rộng rào chắn trên đường Kim Mã 21m
:

. Thời gian rào chắn thi công : bắt đầu từ ngày zonwzms đến 31/4/2019.
- Phương án ghân luồng giao thông :
+ Trên đường Kim Mã: chiều rộng mặt đường bê tông xi măng còn lại (Bề
rộng làn tối thiểu 3 ,Om) đảm bảo cho xe phòng cháy chữa cháy lưu thông trong
trường hợp có sự cố, tổ chức cho các phương tiện giao thông thô sơ và xe máy (xe
mô tô) đi một chiều theo hướng từ ngã tư Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh đi vào
trung tâm Thành phố.
+ Trên đường Kim Mã nhỏ (đoạn từ nút giao Đào Tấn đến hết Bãi đỗ xe
Ngọc Khánh: mở rộng mặt đường (6—7 làn xe) và tổ chức giao thông 02 chiều cho
tất cả các phương tiện.
+ Các tuyến xe `buýt hiện lại đi qua đường Kim Mã (trên) đoạn qua bãi đỗ xe
Ngọc Khánh cũ sẽ điêu chính đi đường Kim Mã nhỏ.
2. Thi công Dốc hạ ngầm khu vực C&E (trên phố Kim Mã)- giai đoạn
phục vụ Thi công lắp đặt tường vây, đào và lắp đặt kết câu khu vực Zone E

1:

Phương án rào chắn,: Tiến hành thì công 11à0 chắn trên đường Kim Mã từ
ngã ba Nguyên Văn Ngọc đên ngã tư Kim Mã — Liêu Giai,
-

chắn

180m, chiều rộng rào chắn trên đường Kim Mã. 17 m
+ Rào toàn bộ phần đường phía bắc (gần khách sạn Daewoo) hưởng từ trung
tâm thành phố đi Cầu Giấy.
+ Rào một phần đường phía Nam (từ đối điện số nhà 523 Kim Mã đến đối
điện số nhà 503 Kim Mã)) theo hướng từ Cầu Giấy đi trung tâm thành phố, phần
đường lưu thông còn lại có chiều rộng 8— 9…
+ Chiều dài rào

~

-

-

Thời gian rào chắn thi công : bắt đầu từ ngày 20/1 oxzms đến

-

Phương án phân luồng giao thông

zomzom.

:

+ Tổ chức cho các phương tiện ô tô đi một chiều trên đường Kim Mã đoạn từ

ngã tư Kim Mã- La Thành (Đền Voi Phục) đến ngã tư Kim Mã- Nguyễn Chí
Thanh Liễu Giai theo hướng từ Đền Voi Phục đi vào trung tâm Thành phố, riêng
xe buýt được phép hoạt động theo cả hai chiều.
+ Tổ chức cho các phương tiện giao thông đi một chiều trên phố Nguyễn Văn
Ngọc đoạn từ ngã ba Nguyên Văn Ngọc- Kim Mã đến ngã ba Nguyễn Văn NgọcĐào Tân theo hướng từ Kim Mã đi Đào

Tấiw

II. Công tác chuẩn bị :
1. Tại khu vực nút giao thông Kim Mã nhỏ- Đào Tấn — Liễu Giai:
+ Bổ sung hoàn thiện hệ thống sơn kẻ, biển báo cho phù hợp với hiện trạng hạ

tầng giao thông sau khi xén mở rộng đường Kim Mã nhỏ Ưu tiên điều chính bố trí
vạch sơn dừng cho các dòng phương tiện và tiếp tục hệ thống vạch sơn dẫn hướng
cho phù hợp với lưu lượng phương tiện sau thời gian thử nghiệm.
+ Thay thế hệ thống cột — đèn tín hiệu giao thông cũ, hỏng, bổ sung cột cần
vươn cho phù hợp với hiện trạng hạ tầng và phục vụ công tác điều khiển giao
thông bằng đèn tín hiệu giao thông khu vực nút.
+ Mở rộng góc cua rẽ phải từ đường Liễu Giai vào Kim Mã nhỏ, bố trí rào
chắn đảm hảo tâm nhìn quan sát của các đông phương tiện.
2. Tại khu vực nút giao thông Kim Mã — Nguyễn Chí Thanh — Liễu Giai:
+ Điều chỉnh bổ sung vi tri vạch sơn, biển báo, pha đèn tín hiệu giao thông
cho phù hợp với nội dung phân luống giao thông và lưu lượng phương tiện tham

gia giao thông.
3, Trên tuyến đường Kim Mã (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đền Ngọc Khánh):

+ Di chuyển toàn bộ công trình nổi trên phạm vi đuờng tạm bê tông xi măng
đảm bảo êm thuận, thoát nước mặt đường và an toàn cho các phương tiện tham gia
giao thông và người dân trong khu vực.
+ Bổ sung rào xích sắt và biển cảnh báo tại các vị trí đầu ngõ lên xuống từ
đường Kim Mã.
4 Tuyến đường Kim Mã nhỏ (đoạn từ Liễu Giai đền Ngọc Khánh):
+ Đóng dải phân cách giữa nhằm hạn chế xung đột, ùn tắc giao thông trên
tuyển Bổ sung đầy đủ hệ thống sơn kẻ, biển báo dẫn hướng cho các phương tiện

+ Bố trí 01 điểm quay đầu (khu vực đối diện cơ quan Tổ chức y tế WHO)
nhằm phục vụ cho các phương tiện trên đường Kim Mã, Vạn Bảo đi Ngọc Khánh.
Bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn và cấm phương tiện quay đầu tại vị
trí điểm mở dải phân cách theo hướng từ Đào Tấn đi Ngọc Khánh.
5 .Tuyến đường Kim Mã (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Nguyễn Văn Ngọc):
+ Xén dải phân cách giữa trên đường Kim Mã (đối diện cổng ra vào Khách
sạn DAEWOO) để phục vụ cho các phương tiện chuyển làn đượcem thuận và an

toàn

+ Thu gọn rào chắn đảm bảo góc cua, rào chắn_bố trí đảm bảo tầm nhìn an
toàn cho các phương tiện lưu thông qua nút giao Nguyên Văn Ngọc ~ Kim Mã.

…. Tổ chức thực hiện :
1. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và đơn vị nhà thầu thi công:
- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy dù công tác
chuân bị, hoàn thiện hệ thông các biển báo giao thông, biến hướng dẫn giao thông
theo phương án phân luồng nói trên và phải được hoàn thiện trước khi rào chắn thì
q

%

công. Phối hợp với liên ngành triển khai cấm đuờng thứ để quan trắc và điều chỉnh
kịp thời khi có phát sinh đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất
nguy cơ ùn tắc giao thông.
- Tổ chức thông bảo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân
dân và người điều khiển phương tiện giao thông được biết chấp hành. Chủ động
phối hợp với UBND quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực
chịu sự ảnh hưởng do thi công dựan, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn ga 59,
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để họ chủ động có kế hoạch và đồng thuận.
- Phối hợp với các đơn vị quản lý các công trình ngầm nối, hạ tầng giao thông
liên quan (cây xanh, chiếu sáng, đèn tín hiệu, biến bảo,… .) để bàn giao, di chuyển
theo đúng quy định trước khi triền khai rào chắn, thi công.
- Phối hợp với Trung tâm đèn (thuộc Công an Thành phố) để phối hợp điều
chỉnh đèn tại nút ngã tư Liễu Giai- Đào Tấn, nút ngã tư Daewoo đáp ứng kịp thời
phù hợp với tổ chức giao thông; phối hợp bản giao nút đến ngã tư Kim MãNguyễn Chí Thanh- Liễu Giai trong quá trình thi công.
- Phải có phương'an đảm bảo chất lượng thi công, an toàn giao thông, an toàn
lao động; trước và trong khi thi công phải có đầy đủ hệ thống biển báo, biến hướng
dẫn giao thông, rào chăn, đèn chiếu sáng ban đêm, đèn cảnh báo giao thông, thu
dọn phế liệu xây dụng kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khi thi
công,… .bố trí lực lượng 24/24 để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người
và phương tiện tham gia giao thông.
- Trong quá trình thì công, phương tiện, vật tư, thiết bị phải có vị trí tập kết an
toàn trong khu vực thì công Đất thải phải được vận chuyển ngay đến nơi quy định để
đảm bảo vệ sinh môi trường Các phương tiện phục vụ thì công (xe chở vật liệu, phế
thải.. ) phai đăng ký xin giây phép của cáp có thẩm quyền mới được phép vào khu vực
thi công.

Phải thi công theo đúng tiến độ cho phép và quy chế đã quy định theo phương
thức làm dâu gọn đấy.
—

- Khu vực công trường phải có phương án đảm bảo các yêu cầu về phòng
chông cháy nô theo các quy định hiện hành.
'

Lập kế hoạch triển khai cụ thể, liên hệ với các lục lượng chức năng (Cảnh
sát giao thông, Thanh tra giao thông,chính quyền địa phương,. .) và các đơn vị liên
quan để thống nhất phối hợp, hạn chế tối đa`un tắc giao thông
- Liên hệ với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội, Tổng
công ty vận tải Hà Nội để phối hợp trong việc điều chuyển các tuyến xe buýt theo
phươngan đã được liên ngành thống nhất.
- Sau thời gian theo dõi tổ chức giao thông từ 5 đến 10 ngày, tình hình giao
thông ổn định thì sẽ thống nhất và trien khai thi công. Trong trưỉmg hợp có phát
sinh, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cùng các cơ quan liên quan sẽ phối hợp,
điều chính xù lý kịp thời cho phù
hợpW
-

2. Phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông: có trách nhiệm kiểm tra phương
an,tiển độ rào chắn của
an và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, giám ùn
tắc giao thông trên toàn tuyến.
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3. Thanh

tra Sở Giao thông vận tải: có trách nhiệm phối hợp

với Phòng
Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự- CATP, Công an, chính quyên địa phương, chủ
đầu tư và nhà thầu bố trí lực lượng chốt trục hướng dẫn phân luông giao thông kết hợp
giải quyết các vi phạm trên các tuyến đường trong khu vực. Tổ chức kiểm tra công
trường thi công rào chắn phục vụ thì công, xử lý các vi phạm về thi công theo đúng

quy định.

4. Ban Duy tu Hạ tầng giao

thông: có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư

giám sát công tác bản giao hệ thông hạ tảng giao thông trên tuyến đường và rà soát hẹ
thống biển bán, sơn kẻ, đèn tin hiện giao thông phục vụ giao thông cho phù hợp với
phương án rào chắn và phân luồng giao thông trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh,
Kim Mã, Liễu Giai, Đào Tấn, Nguyễn Văn Ngọc và các tuyến đường khác trong khu
VỰC.

5. Thung tâm QLĐH Giao thông đô
có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu
thị:
tư tổ chức điều chỉnh luồng tuyến và vị trí điểm dừng xe buýt cho phù hợp với phương
án rào chắn, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhu câu đi xe buýt của
người dân trong khu vực.
6. Văn phòng Ban ATGT: tổ chức thông báo nội dung thông báo, hướng dẫn

phân luồng giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là thông bảo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về phương án tổ
chức giao thông, phân luồng giao thông phục vụ thì công ga ngầm S9 và dốc hạ
ngầm khu vực C- E (trên đường Kim Mã) thuộc
an Tuyến đường sắt đô thị thí
điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn— ga Hà Nội thuộc dự án Tuyến đường sắt đô
thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn- ga Hà Nội. Đề nghị các cơ quan, đơn
vị liên quan phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông
khu vực và đáp'ưng tiến độ của
an

dự

dự

Nưìnhân:
-

Thường trực Thành Úy (để b/c);

W./

KT. GIÁM ĐỐC

. Thường trực UBND (để b/c);

UBND TP Hà Nội (để b/c);
Đ/c Nguyễn Thế Hùng› P.CT UBND TP
(để b/c);
- Đ/c GĐ Sở (để b/c);
- Ban QL DS ĐT HàÃNội (để th/h);
- Côn an Thành pho;
UBTẵD
›
quân Ba Đình;
-Phòng CSGT ĐB ĐS- CA TP (để phlh);
Tổng Công ty vận tải Hà Nội;
- Như mục II];
- Công ty CP GTGT Hà Nội (để ph/h);
- Các đơn vi liên quan (để ph/h);
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu VP, QL KCHTGT
mm.…
-

-

—
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