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1. GIỚI THIỆU CHUNG: 

Quy hoạch giao thông công 

cộng bang New South Wales 

(NSW) là nội dung chính, 

xuyên suốt trong dự án quy 

hoạch giao thông của bang 

(NSW Long Term Transport 

Master Plan) đã được phê 

duyệt tháng 12 năm 2012 với 

thời gian thực hiện là một năm. 

Quy hoạch này là cơ sở giúp 

chính quyền bang đưa ra các 

quyết định nhằm xây dựng một 

hệ thống giao thông tích hợp, 

hiện đại mục tiêu phục vụ hành 

khách và đặt quyền lợi hành 

khách lên hàng đầu. Quy 

hoạch này đóng hai vai trò cơ 

bản: (1) Xác định những thách 

thức mà hệ thống giao thông ở 

NSW cần giải quyết để hỗ trợ 

hoạt động kinh tế và xã hội của 

bang trong vòng 20 năm tới. 

Đưa ra thứ tự hành động ưu 

tiên để gải quyết những thách 

thức cấp bách nhất. (2) Xác 

định chuỗi các kế hoạch và 

phối hợp hành động (cải cách, 

cải tiến dịch vụ và đầu tư) để 

giải quyết các thách thức. 

Cung cấp bản đồ về sự phát 

triển dịch vụ và cơ sở hạ tầng 

trong tương lai.  

2. CÁC MỤC TIÊU CHÍNH 

8 mục tiêu chính là kim chỉ 
nam trong công tác quy hoạch 
giao thông bang NSW: 
- Nâng cao chất lượng dịch 

vụ: Đặt hành khách là trung 

tâm của công tác quy 

hoạch giao thông, cải thiện 

chất lượng chuyến đi, đưa 

ra nhiều lựa chọn hơn cho 

hành khách và cung cấp 

các dịch vụ tích hợp đáp 

ứng trực tiếp nhu cầu đi lại. 

- Cải thiện môi trường sống: 

Tăng cường kết nối giữa 

các khu vực, cung cấp các 

dịch vụ hỗ trợ nhằm gia 

tăng cơ hội việc làm ở các 

trung tâm sát khu dân cư, 

và tạo điều kiện đi lại dễ 

dàng ở trong thành phố và 

các trung tâm. 

- Hỗ trợ phát triển kinh tế và 

các hoạt động sản xuất: 

cung cấp một hệ thống 

giao thông đáp ứng trực 

tiếp các nhu cầu của khách 

hàng, hiệu quả hơn, gia 

tăng hiệu quả vận chuyển 

hàng hóa và cải thiện sự 

kết nối cũng như khả năng 

tiếp cận giữa người với 

người và với các cơ hội 

(việc làm…), giữa người 

với hàng hóa và dịch vụ. 

 

 
 

Hình 1. Quy hoạch giao thông NSW trong mối quan hệ với các quy hoạch khác. 
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- Hỗ trợ phát triển vùng: tăng 

cường khả năng tiếp cận 

việc làm, dịch vụ và con 

người, cải thiện kết nối vận 

chuyển hàng hóa tới nơi 

tiêu thụ (chợ..). 

- Tăng cường an ninh và an 

toàn giao thông: các yêu 

cầu giải quyết nguyên nhân 

và hiểm họa tai nạn giao 

thông và các sự cố an ninh 

được đặt lên hàng đầu. 

- Giảm bất lợi xã hội: cải 

thiện khả năng tiếp cận 

hàng hóa, dịch vụ, cơ hội 

việc làm và học tập của 

người dân.  

- Tăng cường phát triển bền 

vững: bằng cách duy trì và 

tối ưu hóa việc sử dụng 

mạng lưới giao thông, giảm 

bớt tình trạng tắc nghẽn, 

tăng tỷ trọng đi lại theo 

phương thức bền vững 

như giao thông công cộng, 

đi bộ và đi xe đạp, nhằm 

sử dụng năng lượng hiệu 

quả hơn nữa. 

- Tăng cường và thúc đẩy 

quá trình quy hoạch giao 

thông: cải thiện quá trình 

quy hoạch giao thông tích 

hợp, cùng với quy hoạch 

sử dụng đất; xác định các 

khu vực cần nghiên cứu kỹ 

hơn trước khi đưa ra các 

chính sách; và liên tục cải 

thiện công tác quản trị, điều 

hành hệ thống giao thông. 

Một thành phần quan trọng để 

đạt được 8 mục tiêu trên chính 

là giao thông công cộng. Để 

giao thông công cộng là một 

lựa chọn hấp dẫn, có khả năng 

thu hút nhiều hơn nữa lượng 

hành khách sử dụng loại hình 

dịch vụ này, các yếu tố đóng 

vai trò chủ chốt được thể hiện 

ở bảng 1. 

Do đó, mạng lưới giao thông 
công cộng của NSW sẽ được 
quy hoạch theo hướng hiện đại 
hóa, tích hợp hiệu quả các 
phương tiện, mở rộng và phát 
triển, và quản lý hiệu quả, cụ 
thể: 

 Tích hợp: Cung cấp một hệ 

thống giao thông liền mạch 

cho hành khách. 

Hành khách thường dựa 
vào sự kết hợp giữa các 
loại hình giao thông công 
cộng. Họ muốn có các 
chuyến đi đơn giản và 
thuận tiện từ đầu đến cuối, 
dịch vụ bán vé điện tử 
thuận tiện, thời gian biểu 
phù hợp, các trạm trung 
chuyển hiện đại, thông tin 
chính xác và các thiết bị 
đầu cuối hoạt động tốt. Để 

đáp ứng được những điều 
trên, cần phát triển chính 
sách,  quy hoạch mạng 
lưới tích hợp và phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất 
và quy hoạch giao thông. 

 Hiện đại hóa: Cải thiện hiệu 
quả, độ tin cậy của mạng 
lưới hiện tại. 
Để sử dụng tốt nhất hệ 
thống giao thông hiện tại và 
cải thiện chúng một cách 
hiệu quả, mạng lưới và 
đoàn xe cần được hiện đại 
hóa để tăng tính linh động 
và độ tin cậy. Công nghệ 
mới sẽ giúp cải thiện hoạt 
động của mạng lưới hiện 
tại. 

 Phát triển: Mở rộng mạng 
lưới hiện tại để đáp ứng 
các nhu cầu thay đổi, được 
định hướng bởi thay đổi về 
sử dụng đất và gia tăng 
dân số. 
Trong một số trường hợp, 
để đáp ứng nhu cầu hành 
khách, cần phát triển , mở 
rộng mạng lưới đến các 
khu vực mới và cung cấp 
các dịch vụ mới. Điều này 
có thể đòi hỏi phải đầu tư 
mới về hạ tầng và các dự 
án giao thông. 

Bảng 1. Các yếu tố quyết định khả năng thu hút hành khách của giao thông công cộng. 

Thời gian  Thời gian đi lại 
 Tần suất 
 Độ tin cậy 
 Thuận tiện 

Hệ thống và hiệu quả  Thông tin và công nghệ 
 Hệ thống vé 
 Khả năng trung chuyển 

Tính an toàn  An toàn 
 Dễ dàng tiếp cận 
 Đội ngũ nhân viên thân thiện, lịch sự 

Thoải mái  Môi trường vệ sinh, không gian, nhiệt 
độ 

 Hành khách khác 
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 Quản lý: Vận chuyển người 

và hàng hóa một cách hiệu 

quả, giảm giảm tác động 

của giao thông đối với môi 

trường, giữ an toàn hành 

khách và bảo vệ tài sản. 

Không phải tất cả các sáng 
kiến trong quy hoạch này 
đều là cung cấp các dịch 
vụ mới hoặc xây dựng mới 
hạ tầng giao thông - rất 
nhiều ý là tập trung vào 
giao thông tác động thế 
nào đến cộng đồng và môi 
trường, đảm bảo hệ thống 
an toàn và an toàn cho 
khách hàng. 

 
3. CÁC BƢỚC THỰC HIỆN  

Bước 1: Tích hợp quy hoạch 
sử dụng đất với quy hoạch 
giao thông 
Công tác quy hoạch giao thông 
được thực hiện với sự phối 
hợp chặt chẽ của Phòng Quy 
hoạch và Hạ tầng của bang.  
Quy hoạch sử dụng đất bang 
NSW (do Phòng Quy hoạch và 
Hạ tầng thực hiện) là cơ sở để 
hướng dẫn và tạo điều kiện 
phát triển bền vững ở NSW. 
Quy hoạch này nhằm quản lý 
chặt chẽ việc mở rộng các khu 
dân cư, thương mại, đảm bảo 
trang thiết bị cũng như điều 
kiện sống ở các thành phố, thị 
trấn, ngoại ô, và các khu ở… 
Phương pháp tiếp cận chính 
của Phòng Quy hoạch và Hạ 
tầng là hệ thống phân cấp và 
phân loại các trung tâm đô thị 
dựa theo chức năng. Qua đó 
để hỗ trợ phát triển các trung 
tâm chiến lược và các khu vực 
mà có hệ thống giao thông 
chất lượng tốt, tạo thành các 
điểm hấp dẫn phát triển kinh tế 
và phát triển việc làm.  
Hệ thống phân cấp cũng cho 
biết trung tâm nào và khu vực 
nào cần được tiếp cận tốt hơn 
về mặt giao thông, từ đó đưa 
ra các quy hoạch phù hợp. 

Hình 2. Quan hệ giữa SDĐ, hành 
lang giao thông và mạng lưới GT 

Bƣớc 2: Xác định hành lang 
nhu cầu 
Bước tiếp theo là dựa trên quy 
hoạch sử dụng đất (vị trí, loại 
hình dân cư và tăng trưởng 
việc làm) để dự báo nhu cầu đi 
lại, các hành lang giao thông. 
Các hành lang này kết nối các 
trung tâm thương mại, sân 
bay, cảng biển hoặc các trung 
tâm khu dân cư. Đồng thời, 
chúng được kết nối với nhau 
bởi các điểm trung chuyển, nơi 

hành khách và hàng hàng hóa 

bắt đầu hoặc kết thúc chuyến 
đi, chuyển sang loại hình giao 
thông khác hoặc chuyển sang 
phương tiện khác của cùng 
loại hình giao thông.  
Hướng tiếp cận này được áp 
dụng trên phạm vi toàn bang 
NSW. Trong đó bản đồ dự báo 
hành lang giao thông cho riêng 
Sydney đã được phát triển như 
hình 3 dưới đây. Bản đồ này 
minh họa các hành lang nhu 
cầu được xác định từ quy 
hoạch sử dụng đất, với nhu 
cầu đi lại của hành khách 
được thể hiện với 46 hành lang 
kết nối với trung tâm Sydney. 

Bƣớc 3: Xác định các loại 
hình giao thông dựa trên mạng 
lưới 
Khi các hành lang nhu cầu đã 
được xác định, bước tiếp theo 
là đánh giá nhu cầu cụ thể của 
từng hành lang để lựa chọn 
cấp dịch vụ giao thông công 
cộng phù hợp, đủ để đáp ứng 
nhu cầu, tránh lãng phí.  Để 
làm việc này, các tài liệu và 
tiêu chuẩn/quy chuẩn về giao 
thông sẽ được sử dụng, bao 
gồm: 

 

Hình 3. Các hành lang nhu cầu giao thông chính kết nối với Sydney 
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- Một mạng lưới quá cảnh 

chiến lược trong đó chỉ rõ 

các tiêu chuẩn của dịch vụ 

giao thông công cộng, và 

mối quan hệ giữa mạng 

lưới giao thông công cộng 

với hệ thống đường xá ở 

dọc các hành lang giao 

thông. 

- Hệ thống phân cấp về quy 

hoạch đường để xác định 

tiêu chuẩn đường xá của 

bang NSW, bao gồm cả 

các yêu cầu thiết kế cho 

khách bộ hành và người đi 

xe đạp.  

- Hệ thống phân cấp các 

điểm trung chuyển, qua đó 

dự báo tương tác giữa 

mạng lưới giao thông công 

cộng và mạng lưới đường 

thông qua các công trình 

phụ trợ như hệ thống các 

bãi đỗ xe trung chuyển. 

- Hệ thống phân cấp các 

tuyến đường đô thị  nhằm 

ưu tiên các công trình trên 

mạng lưới đường của bang 

và xác định các tuyến 

đường quang trọng nhất về 

mặt kinh tế. 

 

 
Hình 4. Sơ đồ mạng lưới GTCC được hình thành bởi 3 loại hình vận chuyển chính. 

 

Trong đó, mạng lưới GTCC được phân cấp theo cấp độ dịch vụ và đặc điểm như bảng sau: 
 

Bảng 2. Phân cấp mạng lưới giao thông công cộng theo cấp độ và đặc điểm dịch vụ 

Đặc điểm 
dịch vụ 

Mạng VCKL lớn Mạng trung gian Mạng địa phƣơng 

Loại dịch vụ  Nhanh, tốc hành Tốc hành ở giờ cao 
điểm 

Phục vụ tại tất cả các điểm 
dừng  

Tần suất  Tần suất rất cao vào giờ 
cao điểm  

Tần suất cao vào giờ 
cao điểm  

Tần suất tương đối thấp do 
mức độ bao phủ rộng  

Dịch vụ  Cả ngày  Cả ngày  Có thể không phục vụ một 
số giờ trong ngày  

Mức độ ưu 
tiên  

Hầu hết có chỉ giới 
đường đỏ riêng  

Kết hợp  Trên dòng giao thông hỗn 
hợp  

Tốc độ  25-60km/h, và 70km/h 
trên các tuyến express  

15-25km/h  <20km/h  

Mạng lưới 
bao phủ  

Chủ yếu trên các trục 
đường chính, mật độ 
giao thông cao  

Chủ yếu trên các trục 
đường chính  

Trên khu vực đô thị lớn  

Năng lực vận 
chuyển  

Cao  Trung bình  Thấp hơn  

Khoảng cách 
ga  

Tối thiểu 800m cho xe 
buýt, với ĐS thì lớn hơn  

Trung bình 400-800m  Khoảng cách ngắn để tăng 
khả năng tiếp cận  
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Tiếp cận 
ga/bến  

Khoảng cách tiếp cận 
lớn. Vai trò của các bãi 
đỗ xe trung chuyển là rất 
quan trọng  

Khoảng cách tiếp cận 
nhỏ hơn. Chủ yếu là đi 
bộ hoặc đi xe buýt địa 
phương đến  

Đi bộ  

 
Hình 5. Các chức năng của trạm chung truyển 

 
Bƣớc 4: Hướng tới một hệ 
thống kết nối tích hợp 
Trong quy hoạch giao thông 
công cộng, cần phải điều hòa 
giữa các yếu tố độ thẳng của 
tuyến và tốc độ trung bình 
chuyến đi, giữa tần suất dịch 
vụ và số bến đỗ dọc tuyến. 
Các vấn đề này sẽ được giải 
quyết thông qua việc sử dụng 
các trạm trung chuyển. 
Tính khả thi của tổng thể mạng 
lưới rất quan trong. Mạng lưới 
cần thiết kế phân cấp rõ ràng 

và nhất quán. Các trạm chung 
truyển cần thiết kế theo hướng 
đơn giản, dễ tiếp cận đối với 
hành khách. Để hệ thống giao 
thông công cộng có thể phục 
vụ tối đa các nhu cầu khác 
nhau của hành khách, các loại 
hình giao thông công cộng 
khác nhau cần được kết nối 
phù hợp, và tích hợp ở các 
trạm trung chuyển.  
Cùng với việc phân cấp mạng 
lưới giao thông công cộng, 
việc quy hoạch hệ thống giao 

thông trong tương lai cần phải 
cân bằng giữa tối đa hóa số 
chuyến đi trực tiếp và và các 
chuyến đi chuyển tiếp phương 
tiện giao thông cùng loại hoặc 
khác loại. Công tác này sẽ dựa 
trên 2 nguyên tắc quy hoạch 
mạng lưới quan trọng: 
- Trung chuyển quy mô lớn 

hơn, cơ hội đi lại được mở 
rộng hơn; 

- Một mạng lưới được kết 
nối tốt sẽ phục vụ hành 
khách tốt hơn. 

 
Hình 6. Chiến lược giao thông công cộng Sydney năm 2031 

quy hoạch và nâng cấp 

Từ đó đưa ra các bản đồ quy 
hoạch chiến lược giao thông 
đến năm 2031 như sau: 
- Bản đồ quy hoạch chiến 

lược mạng lưới giao thông 
công cộng (xem hình 6) 

- Bản đồ quy hoạch mạng 
lưới đường sắt đô thị (xem 
hình 7) 
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Hình 7. Lưu lượng hành khách trên các tuyến đường sắt dự báo đến năm 2031 
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