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TÓM TẮT 
Bài viết trình bày các bước lựa 
chọn vị trí xây dựng bãi đỗ xe 
phục vụ ga đường sắt đô thị 
Mawson Lakes ứng dụng hệ 
thống thông tin địa lý GIS. Ga 
Mawson Lakes nằm ở trung 
tâm đô thị Mawson Lakes, đây 
là khu đô thị thuộc trục phát 
triển theo định hướng giao 
thông cộng cộng (Transit 
Oriented Development) của 
thành phố Adelaide, thủ phủ 
bang Nam Úc. Việc lựa chọn 
bãi đỗ xe sẽ dựa trên 5 tiêu chí 
chính, khu đất đáp ứng đầy đủ 
nhất các tiêu chí sẽ là vị trí tối 
ưu để xây dựng bãi đỗ.  
Từ khóa: Hệ thống thông tin 
địa lý (GIS), bãi đỗ xe, lựa 
chọn vị trí bãi đỗ. 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Bãi đỗ xe phục vụ các trạm 
trung chuyển ngày càng phổ 
biến ở các thành phố lớn. Nó 
tạo điều kiện cho người sử 
dụng phương tiện giao thông 
cá nhân dễ dàng tiếp cận và 
sử dụng hệ thống giao thông 
công cộng đồng thời góp phần 
giảm ách tắc giao thông. Ở rất 
nhiều thành phố có hệ thống 
giao thông công cộng phát 
triển, việc bố trí các bãi đỗ xe 
ở trạm trung chuyển được coi 
là phương pháp đa dạng hóa 
mô hình giao thông khi phát 
triển mạng lưới giao thông 
công cộng đường sắt 
(Mingardo 2013). Việc lựa 
chọn vị trí phù hợp cho bãi đỗ 
xe trung chuyển để thu hút 
hành khách, sẽ có lợi cho cả 
hành khách và thành phố. Lợi 
ích ở đây bao gồm giảm căng 
thẳng cho hành khách, tiết 

kiệm tiền, giảm ách tắc giao 
thông và gia tăng lượng hành 
khách sử dụng giao thông 
công cộng. Đồng thời nâng 
cao giá trị của khu đất xung 
quanh ga. Việc lựa chọn vị trí 
xây dựng bãi đỗ xe sẽ được 
thực hiện nhanh với kết quả có 
độ chính xác và tin cậy cao khi 
ứng dụng hệ thống thông tin 
địa lý (GIS). Bằng cách sử 
dụng các thông số quan trọng 
của bãi đỗ xe như khoảng 
cách đến các khu dân cư, 
trung tâm thương mại, nhà ga 
trung chuyển v.v... GIS sẽ thể 
xây dựng hình ảnh mô phỏng 
và bản đồ, sau đó phân tích 
các dữ liệu để xác định khu 
vực tối ưu cho bãi đỗ. 

2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

Theo quy hoạch chung đã được 
phê duyệt năm 2010 tới năm 
2030, thành phố Adelaide sẽ 
phát triển theo định hướng giao 
thông công cộng với hệ thống 

trung chuyển liên kết hiệu quả, 
(2010 30-YPGA). Mawson 
Lakes được xác định là một đô 
thị phát triển theo định hướng 
giao thông công cộng - nằm trên 
hành lang đường sắt Adelaide-
Gawler nằm ở phía bắc thành 
phố Adelaide. Theo quy hoạch 
chung của Mawson Lakes được 
thể hiện trong hình 1, khu vực 
được phát triển theo các hướng 
lấy ga trung chuyển đường sắt 
làm tâm. Ga trung chuyển này 
hiện đang được hỗ trợ bởi một 
bãi đỗ xe với sức chứa 418 xe ô 
tô phục vụ hành khách. 

Có thể nói Mawson Lakes hội 

tụ đầy đủ các điều kiện của 

một đô thị phát triển theo định 

hướng giao thông công cộng. 

Kết quả khảo sát biển số xe 

thực hiện bởi Sở quy hoạch, 

giao thông và hạ tầng Nam Úc 

năm 2010 cho thấy bãi đỗ xe 

phục vụ ga trung chuyển đã  
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Hình 1: Quy hoạch Mawson Lakes phát triển  
theo định hướng giao thông công cộng 

 
(Nguồn: Delfin- Len Lease , Mawson Lakes, Nam Úc (2010) 
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Hình 3 : Vị trí địa lý khu vực nghiên cứu  

 
Hình 2. Lượng xe đỗ tại bãi trung chuyển trong ngày 

gần đạt tới năng lực phục vụ 
tối đa (324/418 xe tương 
đương với 77.5%). Mặc dù 
vậy, chỉ có 3.6% dân cư ở 
xung quanh ga với bán kính 
600m sử dụng tàu điện thường 
xuyên, hầu hết người đỗ xe ở 
đây là hành khách từ các khu 
ngoại ô xung quanh với 90% 
trong số đó có thời gian đỗ xe 
trung bình (4-8 tiếng) hoặc hơn 
(trên 8 tiếng). Người dân từ 
các khu vực khác lái xe tới đây 
để trung chuyển tới thành phố 
bởi chất lượng dịch vụ giao 
thông công cộng tốt. Với tốc độ 
phát triển nhanh các khu dân 
cư và thương mại ở khu vực 
xung quanh, nhu cầu về bãi đỗ 
xe đỗ sẽ tăng lên nhanh 
chóng. Từ đó phát sinh nhu 
cầu cấp thiết trong việc xây 
dựng mới một bãi đỗ xe phục 
vụ ga trung chuyển. 

3. PHƯƠNG PHÁP  

Nghiên cứu này áp dụng các 
ứng dụng hệ thống thông tin 
địa lý để đưa ra quyết định lựa 
chọn vị trí bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe 
được lựa chọn dựa trên việc 
phân tích các đặc điểm không 
gian và các thuộc tính quan 
trọng khác của khu vực nghiên 
cứu gồm: tính hấp dẫn của 
từng địa điểm, khả năng tiếp 
cận, tính khả thi, độ dốc cao độ 
san nền...Các công cụ mô hình 
hóa phân tích kỹ thuật trong 
GIS sẽ được sử dụng để xác 
định các vị trí hợp lý. Sau đó vị 
trí phù hợp nhất cho bãi đỗ xe 
phục vụ ga trung chuyển 
đường sắt sẽ được định hình 
dựa trên các thông tin phụ trợ 
liên quan như các hình ảnh vệ 

tinh, ý kiến chuyên gia và các 
nghiên cứu có liên quan khác. 

4. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ CÁC 
TIÊU CHÍ   
Hình 3 thể hiện vị trí địa lý của 
khu vực nghiên cứu. Mawson 
Lakes là một đô thị vệ tinh, 
cách thành phố Adelaide 
khoảng 12km. Khu vực phát 
triển mạnh về giáo dục (gồm 
các trường tiểu học, trung học 
cơ sở và phân viện trường đại 
học Nam Úc), giải trí, dịch vụ 
bán lẻ, dân cư, thương mại. 
Mawson lakes liên kết với 
thành phố bởi các trục đường 
chính Main North Road, 
Salibury và đường Port 
Wakefield. Thời gian đi đến 
trung tâm thành phố là khoảng 
30 phút bằng ô tô. Trạm chung 
chuyển Mawson Lakes nằm 
trên tuyến đường sắt Gawlwer 
nối trung tâm thành phố với thị 
trấn Gawler. Tần suất phục vụ 
trung bình là 15 phút/chuyến 
mỗi hướng, tần suất lớn hơn 
vào giờ cao điểm, vào ngày 

cuối tuần và ban đêm thì rút 
xuống còn 30 phút/chuyến. Có 
rất nhiều tuyến xe buýt kết nối 
tại trạm trung chuyển này tới 
các quận thương mại trung 
tâm như Salisbury, Elizabeth 
và Modbury và tới thành phố. 
Dựa trên quy hoạch chung của 
thành phố đến năm 2030 đã 
được phê duyệt, quy mô của 
bãi đỗ xe mới được tính toán là 
10,000m2 với sức chứa 500 ô 
tô. Các chỉ tiêu yêu cầu về lựa 
chọn bãi đỗ xe trung chuyển 
gồm các yếu tố sau: 
(1) Trong phạm vi bán kính 

600m, tâm là trạm trung 
chuyển đường sắt; 

(2) Ngoài khu bảo tồn, khu dự  
trữ; 

(3) Khu vực chưa xây dựng có 
diện tích nhỏ nhất là 
10.000m2 (sức chứa 500 ô 
tô) 

(4) Độ dốc <=4% 
(5) Cao độ lớn hơn cao độ 

ngập lụt (>=4,5m) 
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Sơ đồ dưới đây sẽ minh họa các bước lựa chọn vị trí bãi đỗ xe theo các tiêu chí đã đưa ra ở trên

 

 
Hình 3. Sơ đồ thực hiện 

 

Đầu tiên, vị trí của ga  trung 

chuyển Mawson Lakes được 

xác định trên bản đồ. Bãi đỗ xe 

mới sẽ nằm trong vùng màu đỏ 

- bán kính 600m với tâm là ga 

tàu điện. Trong đó, 600m là 

khoảng cách xa nhất mà người 

dân chấp nhận đi bộ tới ga tàu 

điện. Khu vực màu đỏ được 

đặt thành layer tên là  Buff_600 

 
Hình 4. Vùng đệm bán kính 600m 

quanh ga Mawson Lakes trên bản 

đồ sử dụng đất 

Sau đó dựa trên bản đồ sử 

dụng đất của khu vực để lọc ra 

các khu vực có diện tích bằng 

hoặc lớn hơn 10.000m2
, không 

nằm trong khu vực dự trữ phát 

triển, các khu vực này được 

lưu thành một layer mới tên là 

Vacant_outofReserve_>=1000

0. Các khu vực của layer này 

nằm trong phạm vi Buff_600 

được tách riêng thành 

Buff_Vacant_Reserve. 

 
Hình 5. Vị trí của layer 

Buff_Vacant_Reserve 

 

Layer này đáp ứng ba yêu cầu 

đầu tiên trên tổng số năm yêu 

cầu đã liệt kê ở trên. Cùng lúc, 

độ dốc  của khu vực nghiên 

cứu đươc tính toán dựa trên 

cao độ hiện trạng. Layer 

Terrain_suit được suy ra từ sự 

kết hợp của 2 tiêu chí về độ 

dốc thích hợp cho bãi đỗ xe và 

cao độ yêu cầu dựa trên tần 

suất ngập lụt. Layer Solution 

chính là các vị trí đáp ứng cả 5 

tiêu chí về lựa chọn bãi đỗ xe 

ở trên. 

 
Hình 6. Các vị trí thích hợp xây 

dựng bãi đỗ xe mới ở Mawson 

Lakes 

Lựa  chọn cuối cùng  

Kết quả nghiên cứu này có 

điểm yếu là được thực hiện ở 

trên bản đồ sử dụng đất của 

Mawson Lakes năm 2006, từ 

đó đến nay đã có nhiều thay 

 

Mawson Lakes 

Đất trống, ngoài khu vực 
bảo tồn với diện tích lớn 
hơn hoặc bằng 10.000m2 
(tiêu chí 2, 3) 

 

Vacant_outofReserve_>=10000 

Tạo vùng đáp ứng cả 3 tiêu chí:1,2,3 
(Lệnh Clip)  

ML_rail Interchange 

Buff_600m 

Elevation Slope 

Xây dựng địa hình với độ 
dốc được tính toán dựa 
trên cao độ hiện trạng  

Tạo vùng  

bán kính 600m 

(tiêu chí 1) 

Raster 

Terraint_suitability Buff_Vacant_Reserve 

 Các khu vực đáp ứng cả 5 tiêu chí 

(Lệnh Clip 

Solution 

Site_Selection 

Bản đồ từ Google Earth 

Kết quả khảo sát bến xe 

Khu vực có độ dốc và cao 
độ phù hợp. (tiêu chí 4,5) 
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Hình 7.  Tham khảo hình ảnh chụp từ vệ tinh ở khu vực nghiên cứu 
vào 31/6/2010 

 

Hình 8. Vị trí phù hợp nhất để xây dựng bãi đỗ xe 

 
Hình 9. Điều tra đỗ xe dựa trên biển số xe 

 

đổi trong khu vực. Nhiều tòa 

nhà mới được xây dựng, các 

khu dân cư mới lần lượt mọc 

lên. Ví dụ ở khu vực tây bắc và 

phía nam của đường tàu điện 

mật độ xây dựng hiện tại khá 

cao, không có khu đất nào có 

diện tích 10.000m2 đáp ứng 

các yêu cầu xây dựng bãi đỗ . 

Trong khi khu vực cạnh ga 

đường sắt đô thị nằm bên trái 

của đường Elder Smith đã có 1 

bến xe. Do vậy, khu vực hợp lý 

để xây dựng bến xe mới nằm 

bên phải của đường Elder 

Smith. 

Hơn nữa vị trí đỗ này cũng sẽ 

rất thuận tiện cho các phương 

tiện cá nhân đến từ các khu 

vực ngoại ô phía tây bắc, đây 

là nơi xuất phát của phần lớn 

các khách hàng thường xuyên 

của dịch vụ đường sắt đô thị. 

Điều này được minh họa cụ 

thể trong hình 10 dưới đây, 

vùng màu xanh là những cụm 

dân cư có hơn 50 ô tô đỗ ở bãi 

đỗ xe gần ga tàu trong các 

ngày làm việc (khảo sát được 

thực hiện bởi Sở quy hoạch, 

giao thông và hạ tầng Nam Úc 

năm 2010). 

 

KẾT LUẬN 

Bài viết trình bày việc ứng 

dụng GIS trong lựa chọn vị trí 

phù hợp cho bãi đỗ xe trung 

chuyển ở khu vực đô thị 

Mawson Lakes.- là đô thị vệ 

tinh nằm trên hành lang phát 

triển TOD của Thành phố 

Adelaide. GIS là phần mềm rất 

linh hoạt và hiểu quả: Có thể 

dễ dàng thay đổi thông số đầu 

vào ở một bước bất kỳ mà 

không làm ảnh hưởng tới các 

kết quả trước đó. Kết quả đầu 

ra có độ chính xác cao, tin cậy. 

Vị trí bãi đỗ lựa chọn 

Mật độ xây 

dựng cao 

Bãi đỗ xe hiện tại 
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Nghiên cứu này có thể dung 

làm cơ sở tham khảo cho các 

kỹ sư tư vấn giao thông và các 

nhà hoạch định chính sách 

trong công tác quy hoạch, lựa 

chọn bãi đỗ xe ở các thành 

phố lớn ở Việt Nam như Hà 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... 

Khi mà các tuyến đường sắt 

đang được triển khai xây dựng 

và kỳ vọng sau khi xây dựng 

xong các tuyến đường sắt này 

sẽ giải được bài toán ách tắc 

giao thông nghiêm trọng hiện 

nay.  
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