
GIAO THÔNG CÔNG CỘNG VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN: TÌM KIẾM SỰ HÀI HÒA 

Vấn nạn giao thông đô thị tại Việt Nam có lẽ không chỉ bắt nguồn từ một hệ thống hạ tầng yếu 
kém, vai trò mờ nhạt của phương tiện GTCC (GTCC) mà quan trọng hơn là sự thiếu vắng mối liên hệ 
giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông. Đây cũng chính là trọng tâm nghiên cứu của 
Giáo sư Robert Cervero, Bộ môn Quy hoạch Thành phố & Vùng thuộc trường Thiết kế Môi trường 
của Đại học California – Bekerly. Là học giả hàng đầu Hoa Kỳ về quy hoạch, ông định nghĩa sự phát-
triển-thông-minh (Smartgrowth) là sự tích hợp giữa giao thông và quy hoạch sử dụng đất. 

Cuốn sách The Transit Metropolis: a Global Inquiry(Thành phố 
lớn (thành công về) GTCC: Một truy vấn toàn cầu) của ông xuất 
bản năm 1998 là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm rút ra những 
bài học khắp bốn châu lục về chính sách giao thông. Không có 
một công thức duy nhất để một đô thị trở thành "thành phố 
(của) GTCC" (transit metropolis) nhưng kinh nghiệm thành công 
được tìm thấy phổ biến ở một sự phù hợp giữa mạng lưới giao 
thông và hình thức đô thị (urban form: mật độ, tính thân thiện 
của môi trường đi bộ,…) và chí ít một sự ưu tiên về không gian 
cho GTCC thay vì phương tiện cá nhân. Các nghiên cứu tình 
huống trong cuốn sách giàu tínhliên-học-thuật (interdisciplinary) 
và giải thích tác động của chính trị, công nghệ và địa lý tại mỗi 
thành phố, có khi được quy hoạch hoàn chỉnh hoặc có khi lại 
phát triển hoàn toàn không kiểm soát, tới sự thành công hay thất 
bại của hệ thống GTCC tại đó. Bằng cách giới thiệu những giải 
pháp và lựa chọn khác nhau nhằm đi đến một mô hình “thành 
phố (của) GTCC”, cuốn sách The Transit Metropolis: a Global Inquiry mang đến hy vọng cho các nhà 
chuyên môn và bạn đọc tại những nơi mà GTCC ít hy vọng thành công nhất. 

Xin giới thiệu với các bạn bài dịch Chương I:GTCC và các thành phố lớn – tìm kiếm sự hài hòa của 
tác phẩm quan trọng này, bản lược dịch được đăng trên tạp chí QHDT số 5 phát hành ngày… 

 Hệ thống GTCC đang nỗ lực để cạnh tranh với phương tiện giao thông cá nhân trên toàn thế giới. 
Ở khắp Bắc Mỹ, châu Âu và thậm chí là hầu hết các quốc gia đang phát triển, phương tiện giao thông 
cá nhân tiếp tục gia tăng thị phần trong vận chuyển cơ giới và tạo thêm sức ép cạnh tranh lên GTCC. 
Tại Mỹ, GTCC chỉ chiếm 1,8% thị trường vận chuyển năm 1995, so với năm 1977 là 2,4% và năm 1983 
là 2,2%. Mặc cho hàng chục tỉ USD đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt mới và chi phí vận hành được 
trợ giá đến 75%, hoạt động kinh doanh của GTCC vẫn không mấy khởi sắc, và bằng chứng là, từ chỗ 
chiếm thị phần 4,5% năm 1983, tỉ lệ này giảm xuống chỉ còn 3,5% năm 1995 trên cả nước. 

Sự suy giảm vai trò của GTCC là một hồi chuông cảnh báo cho các nước Châu Âu trước viễn cảnh 
những thành phố lớn như London và Madrid trở nên phụ thuộc vào phương tiện giao thông cá nhân 
giống Los Angeles hay Dallas. Thống kê cho thấy tổng lượt vận chuyển bằng GTCC ở Anh và xứ Wales 
đã giảm từ 33% năm 1971 xuống 14% năm 1991. Sau năm 1980, thị phần GTCC đã giảm mạnh ở Italy, 
Ba Lan, Hungary và Đông Đức cũ; tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Buenos Aires (Argentina), 
Bangkok (Thái Lan) và Manila (Philippines). 

Nguyên nhân của sự suy giảm bắt nguồn từ rất nhiều yếu tố, việc tăng giá vé giao thông cộng 
cộng thiếu điều tiết của chính phủ cũng được xem là một lý do. Ở Italy và một phần Đông Âu, nhiều 
hệ thống hạ tầng kĩ thuật bị rút vốn đầu tư khi đang trong quá trình xây dựng đẩy GTCC vào tình thế 
ngổn ngang. Việc tăng thu nhập, giảm giá thành phương tiện và chi phí đậu đỗ dẫn đến tăng khả 

 



năng sở hữu ô tô và giảm nhu cầu sử dụng phương tiện GTCC. Đời sống phát triển và giá phương tiện 
thấp  sẽ là động lực khiến người dân rời bỏ thành phố để chuyển đến sống ở các vùng phụ cận.  Và 
chính việc phát triển dân cư dàn trải đã gây ra nhiều khó khăn cho GTCC khi vị trí điểm đến và đi 
không tập trung mà tràn lan trên khắp bản đồ. Do đó, xét về độ linh động và phục phụ tận nơi không 
qua  trung chuyển, GTCC vẫn còn nhiều hạn chế so với các phương tiện giao thông cá nhân. (Hình 1) 

 

Hình 1: Sự phát triển đô thị dàn trải và "nhảy cóc" thay vì cuốn chiếu như ở các quận mới của thành 
phố Hồ Chí Minh gây khó khăn cho việc quy hoạch giao thông.  

Tuy nhiên, không phải ở bất cứ nơi nào vấn đề ngoại ô hóa cũng tác động xấu. Một số vùng và 
thành phố đã có chính sách khuyến khích xu hướng này và trang bị thêm phương tiện, từng bước 
giúp GTCC chiếm thị phần lớn hơn trong đô thị trước tình trạng phương tiện cá nhân vẫn ngày càng 
gia tăng trong thực tế. Nhiều khu vực đã có khả năng thích ứng tuyệt vời, và đáng chú ý là,  chúng 
tìm ra được giải pháp cân bằng giữa GTCC và cảnh quan đô thị. 

Điển hình là  Singapore và Copenhagen, hai thành phố này đã thay đổi mô hình đô thị phù hợp 
với hình thức GTCC (chủ yếu là đường sắt) vì nguyên nhân khan hiếm đất đai, bảo tồn các không gian 
mở bên cạnh việc khuyến khích phát triển đô thị và giao thông bền vững. Các cao ốc văn phòng, nhà 
ở và cửa hàng quanh tập trung quanh khu vực nhà ga, tạo thành những cộng đồng có chất lượng 
sống tốt và thân thiện với người đi bộ. (Hình 2) 

Ngược lại, một vài nơi khác lại cho phép xây dựng mật độ thấp, định hướng thị trường bị chi phối 
bởi đất đai, khả năng thích ứng với GTCC và công nghệ để phục vụ tốt hơn cho các vùng phụ cận mở 
rộng. Điển hình là Karksruhe, Đức và Adelaide, Australia, hai thành phố này đã đưa ra những hình 
thức GTCC rất linh động, bước đầu cạnh tranh được với khả năng phục vụ tới từng căn nhà của 
phương tiện giao thông cá nhân. 



 

Hình 2: Từ năm 1947, chiến lược phát triển đô thị mới theo mô hình "5 ngón tay" dọc theo các tuyến 
đường sắt để giải quyết bài toán giao thông của Copenhagen đã trở thành mẫu mực cho thế giới.  

Ottawa, Canada, và Curitiba, Brazil lại dung hòa cả 2 giải pháp trên:  thay đổi cảnh quan đô thị để 
trở thành  một thành phố khuyến khích GTCC,  đồng thời thay đổi GTCC để đưa hành khách tới gần 
hơn nơi cần đến, hạn chế tối đa việc chờ đợi và đẩy nhanh quá trình trung chuyển. Những thành phố 
này đã tìm ra mối liên hệ khả thi giữa GTCC và hình thức đô thị, từng bước tạo tiền đề để hình  thành 
một đại đô thị giao thông. 

Đặc điểm chung của những khu vực này là - sự thích ứng – một hành động tự cứu lấy chính mình 
của các thành phố trong bối cảnh thế giới đang cạn kiệt tài nguyên, thường xuyên hạn hẹp ngân 
sách  và luôn thay đổi tiêu chuẩn văn hóa, phong cách sống, công nghệ cũng như các giá trị cá nhân. 
Trong lĩnh vực tư nhân, những nhà kinh doanh không thích ứng kịp xu hướng này sẽ khó đáp ứng 
được yêu cầu của hành khách và mất đi năng lực cạnh tranh. Hơn thế nữa, GTCC đang được tổ chức 
theo những tiêu chuẩn chung. Xu hướng ngoại ô hóa, nâng cao năng lực viễn thông và tổ chức giao 
thông theo dây chuyền đòi hỏi các bộ ngành giao thông phải thay đổi cách thức cấu trúc và cung 
cấp dịch vụ, đồng thời cũng yêu cầu những chuyên gia xây dựng và quy hoạch phải phối hợp chặt 
chẽ với nhau trong quá trình thiết kế. Một đô thị được cho là có khả năng thích ứng nếu tạo được môi 
trường tốt nhất để GTCC đủ sức cạnh tranh với phương tiện giao thông cá nhân trong thời đại mới. 

Những thành phố lớn theo định hướng chức năng giao thông bền vững là một môi trường rất linh 
động và GTCC luôn có một vai trò xứng đáng thay vì chỉ là một giải pháp mang tính tình thế. Do đó, 



khi việc đi lại tự do vẫn khá thoải mái, các đô thị giao thông là nơi lý tưởng bởi tính minh bạch trong 
mối quan hệ giữa sử dụng đất và giao thông, chúng tồn tại một cách hòa hợp, tác động qua lại và hỗ 
trợ nhau cùng phát triển. 

Trong những năm gần đây, mô hình Phát triển (đô thị) hỗ trợ GTCC (1) (Transit-Oriented 
Development) và Trào lưu Đô thị Mới (2) (New Urbanism) nhằm vào cấp độ đơn vị ở và các cộng đồng 
dân cư đang gây được nhiều chú ý (Hình 3). Những thiết kế ở tỉ lệ con người (human-scale) nhằm 
khuyến khích đi bộ và thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng là cảm hứng cho những đề xuất về TODs và 
Chủ nghĩa đô thị mới. Tuy vậy, những thiết kế thật sự tạo ra được không gian khuyến khích sử dụng 
phương tiện GTCC vẫn còn hạn chế, và các “hòn đảo” TOD giữa những vùng ngoại ô bao la theo định 
hướng đường cao tốc sẽ chỉ tạo ra những thay đổi nhỏ về hành vi giao thông cơ bản thay vì chất 
lượng sống tổng hợp trong vùng. Điểm mấu chốt để thúc đẩy mô hình TOD là đảm bảo tính phối 
hợp của nó với đô thị. Mặc dù quy hoạch sử dụng đất  và thiết kế đô thị là những vấn đề mang tính 
địa phương, thế nhưng những tác động của chúng lên giao thông lại có tính chất  vùng. 

 

Hình 3: Khu vực ga tàu điện Del Mar ở Pasadena, ngoại ô Los Angeles được thiết kế theo mô hình Phát-
triển-hỗ-trợ-GTCC kết hợp với những nguyên lý của Trào lưu Đô thị Mới nhằm tạo ra một khu phức hợp 
mật độ cao và sôi động ngay tại và xung quanh nhà ga.  

 

BỐN MÔ HÌNH “THÀNH PHỐ GTCC” 

1.Những thành phố thích ứng (Adaptive cities):  là những thành phố phát triển hỗ trợ GTCC, hệ 
thống đường sắt có vai trò định hướng đô thị đến những mục đích xã hội cao hơn như bảo tồn 



không gian mở và tạo ra quỹ nhà ở xã hội cho các khu dân cư phục vụ đường sắt. Các khu vực ngoại ô 
có chức năng sử dụng đất hỗn hợp hay các thành phố mới đều tập trung xung quanh  nhà ga. 
Stockholm, Copenhagen, Tokyo và Singapore là những ví dụ điển hình (Hình 4). 

 

Hình 4: Tokyo, nơi mà tất cả các trung tâm đô thị đều nằm xung quanh các nhà ga đa-phương-tiện 
(multimodal) chính như Tokyo, Shinjuku. Trong hình là khu Shinjuku với những tòa văn phòng cao tầng 
nằm về phía Tây nhà ga.  

 
2. Hệ thống GTCC thích ứng (Adaptive transit): Đây là mô hình phát triển dân cư mật độ thấp 

và dàn trải. Phương tiện GTCC và công nghệ mới được ứng dụng tối đa nhằm phục vụ tốt nhất cho 
các vùng phụ cận. Những ví dụ điển hình: ứng dụng công nghệ (hệ thống rãnh kép ở Karlsruhe, Đức), 
cải tiến phương tiện (xe buýt chạy trên đường ray (track-guided buses) ở Adelaide, Australia) (Hình 5), 
và phương tiện giao thông kích thước nhỏ  (colectivos ở thành phố Mexico). 

 

Hình 5: Thành phố Adelaide, miền Tây nước Úc, sở hữu hệ thống xe buýt chạy trên đường ray dài nhất 
thế giới, phù hợp với đặc điểm mật độ thấp và phát triển nhảy cóc của thành phố.  

 
3. Những thành phố có lõi đô thị vững chắc ( Strong-core cities): Zurich và Melbourne đã 

thành công trong việc kết hợp giữa phát triển đô thị và giao thông trong trung tâm thành phố chật 
hẹp. Các dịch vụ GTCC tập trung xung quanh hệ thống tàu điện và xe lửa công cộng, toa xe lửa được 
thiết kế hòa hợp với cảnh quan đường phố hiện hữu, người đi bộ và đi xe đạp. Cả hai thành phố đã 



gặt hái được những thành công nổi trội  trong việc cải tiến đồng thời khu vực đô thị hiện hữu và hệ 
thống tàu điện truyền thống (Hình 6). 

 

Hình 6: Thành phố Melborne. miền Đông-Nam Úc châu, được được coi là đô thị có lõi vững chắc. Cấu 
trúc này giúp hệ thống GTCC dễ dàng thu hút và phục vụ được số đông "nhân viên cổ trắng" làm việc 
trong trung tâm.  

 
4. Kết hợp (Hybrids)- thành phố thích ứng và hệ thống GTCC thích ứng: Ottawa, Curitiba và 

Munich được xem là những thành phố kết hợp tốt nhất với giải pháp cân bằng giữa việc tập trung 
phát triển dọc theo hành lang giao thông chính và thay đổi GTCC để phục vụ hiệu quả cho các khu 
vực phụ cận. Sự phối hợp giữa tuyến đường sắt chủ lực, các nhánh tàu điện và xe buýt truyền thống ở 
thành phố Munich – dưới sự điều tiết của các cơ quan chức năng giao thông – đã tăng thêm sức 
mạnh cho đô thị trung tâm và  tạo ra các trục phát triển cho khu vực ngoại ô. Cả Ottawa và Curitiba 
đều đưa ra mô hình GTCC dựa vào hệ thống xe buýt và đặt mục tiêu phát triển thương mại vùng 
xung quanh các trạm xe buýt quan trọng. Sự kết hợp giữa xe buýt và khu phức hợp này đã giúp cả 2 
đô thị gia tăng lượng hành khách sử dụng phương tiện GTCC một cách đáng kể. 



 

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG VÀ CÔNG NGHỆ  
Cụm từ “ GTCC” được chọn để mô tả khái quát về các loại hình phương tiện GTCC cơ bản -  từ xe 

tải nhỏ và xe buýt mi ni nhiều trạm và lộ trình cho đến những tuyến xe lửa hiện đại chạy theo tuyến 
cố định. GTCC được xem là “giải pháp” ở Mỹ và Canada; tuy  nhiên, ở nhiều nơi khác, đó lại là phương 
tiện quen thuộc thường ngày. Nếu ở nhiều nước Bắc Mỹ, dịch vụ này chỉ hoạt động ở lĩnh vực công, 
thì ở hầu hết những nơi khác, chúng được mở rộng ra cả thị trường tư nhân . Định nghĩa loại hình 
GTCC có thể dựa vào các loại hình phương tiện giao thông, khả năng chuyên chở hành khách và môi 
trường hoạt động.  

 

Paratransit: Phương tiện vận chuyển linh động 

Phương tiện hoạt động nhỏ nhất là Paratransit với một 
chuỗi các xe tải nhỏ và các loại xe buýt linh hoạt, đảm bảo 
năng lực vận chuyển tốt hơn phương tiện giao thông cá 
nhân và xe buýt truyền thống (Hình 7). Thuộc sở hữu tư 
nhân, Paratransit có xu hướng linh động, đáp ứng được thị 
trường, phục vụ nhiều đối tượng, nhiều địa điểm và thậm 
chí có thể đến tận nơi để đón trả khách với mức giá rẻ hơn 
taxi nhiều lần. Đặt lợi nhuận lên hàng đầu, những nhà kinh 
doanh loại hình này luôn tìm cách mở rộng thị trường, 
chính khả năng thích ứng tốt và tính linh động đã mang 
đến thành công cho Paratransit. Không bị hạn chế luật lệ 
nghiêm ngặt,  những tài xế xe buýt bình dân thỉnh thoảng 
có thể thay đổi một chút lộ trình, đưa hành khách đến tận 
nơi và có thêm một khoản thu lợi nhỏ. Bên cạnh việc phù 
hợp với “ tỉ lệ con người”,  các xe buýt cỡ nhỏ còn tốn ít 
thời gian hơn cho việc đón trả khách, tăng số chuyến, ít 
dừng, cơ động hơn trong các giờ cao điểm, và các nghiên 
cứu cho thấy, hành khách cảm thấy an toàn hơn nếu như 

họ được ngồi gần người lái hơn. 

Ở nhiều quốc gia đang phát triển, xe buýt bình dân và xe buýt cỡ nhỏ là các phương tiện chính 
trong mạng lưới GTCC. Hệ thống cơ bản gồm một chuỗi phương tiện giao thông hoạt động phối hợp 
và những điều luật quản lý linh động cho phép sai lệch nhất định để phù hợp với nhu cầu hành 
khách, tình trạng giao thông và từng thời điểm trong ngày. Những tài xế xe buýt bình dân có thể 
dừng tạm thời ở hầu hết các điểm trên lộ trình. Mỗi hệ thống paratransit, cho dù là Matatus ở Nairobi, 
xe buýt Carros por puesto ở Caracas, hay  xe đò ở Manila, đều có những điểm khác biệt: Thả khách 
bằng cửa trước hay cửa sau, thuộc sở hữu các tập đoàn hay hoạt động cá thể, được trang bị ghế đệm 
cao cấp hay chỗ ngồi chỉ là những băng gỗ dài.. Những chiếc xe đò nhỏ ở Manila ( tái chế từ xe jeep 

 

Ảnh bên : Hình 7 - Tuk-tuk ở Thái 
Lan hay xe lam ở Việt Nam có thể tham 
gia vào hệ thống giao thông công 
cộng với chi phí thấp và tính linh động 
cao.  



trong quân đội với 12 hành khách mỗi chuyến) chuyên chở được 60% lượng người vào mùa cao điểm 
trong vùng.  

Mặc dù bị cấm ở hầu hết các quốc gia giàu có trên thế giới, một số ít thành phố ở Mỹ ngày nay vẫn 
cho phép xe buýt nhỏ và xe buýt bình dân tư nhân hoạt động, miễn là chúng đáp ứng được  yêu cầu 
tối thiểu về mức độ an toàn. So với các thành phố khác tại Mỹ, Newyork có số lượng xe tải tư nhân lớn 
nhất với khoảng 3000 -5000 chiếc (loại 14 đến 20 chỗ ngồi), hoạt động trên những tuyến đường và 
lịch trình không cố định, đưa hành khách đến trạm tàu điện và giữ vai trò kết nối đến Manhattan. 
Paratransit phát triển mạnh ở Miami, phục vụ chủ yếu cho người nhập cư từ Cuba và Tây Ấn vốn ưa 
chuộng loại hình jitney-vans quen thuộc hơn là xe buýt. Ngày nay, hầu hết các thành phố ở Mỹ cho 
phép xe tốc hành tư nhân được hoạt động trong các sân bay. 

Các nghiên cứu đồng loạt chỉ ra rằng dù là ở Mỹ hay Đông Nam Á, xe buýt bình dân và xe buýt 
mini đều mang lại những nguồn lợi đáng kể về kinh tế và tài chính trong cả lĩnh vực nhà nước và tư 
nhân. Cụ thể là, chúng hoạt động hết công suất và hiệu quả hơn so với các loại hình GTCC truyền 
thống và không cần đến trợ cấp của nhà nước. Tuy nhiên, nếu lượng hành khách vượt quá ngưỡng 
cho phép (khoảng 4000 lượt khách mỗi giờ) thì những lợi thế kinh tế của paratransit bắt đầu giảm 
mạnh và bộc lộ hạn chế trong việc chuyên chở một lượng hành khách lớn. Ở cả nước phát triển và 
đang phát triển, paratransit hoạt động hiệu quả nhất trong vai trò hỗ trợ và bổ sung hơn là thay thay 
thế. 

 

Xe buýt công cộng 

Xe buýt đô thị có nhiều hình dáng và kích thước, nhưng chiếm đa số là loại bánh hơi  45-55 chỗ 
ngồi chạy theo tuyến và lịch trình cố định. Nhiên liệu hoạt động chính của xe buýt là dầu diezel, mặc 
dù trong các đô thị như Mexico và Toronto cũng xuất hiện loại hình được tiếp năng lượng từ dây điện 
trên không. Vì sử dụng chung không gian đường phố với các phương tiện khác nên xe buýt có xu 
hướng rẻ và thích ứng hơn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, trên mỗi kilomet di chuyển, loại hình 
này lại kém hiệu quả về năng lượng và tỏa ra nhiều khí thải hơn tàu điện. Do đó, để tránh tác động 
xấu đến môi trường và hình ảnh đô thị, các thành phố đang tìm cách để chuyển đổi một phần 
phương tiện này sang giao thông đường sắt. 

Tại các nước đang phát triển, xe buýt đóng vai trò rất quan trọng. Ở Ấn Độ, chúng chiếm giữ hơn 
40% thị phần giao thông.  Tuy nhiên, vì nguy cơ bị tắc nghẽn giao thông cao hơn, xe buýt cũng nổi 
tiếng chậm chạp ở các đô thị lớn như Thượng Hải (Trung Quốc) nơi mà với những quãng đường ngắn 
hơn 14 km, xe đạp mới là phương tiện lý tưởng nhất để di chuyển trong thành phố. Để khuyến khích 
xe buýt công cộng, một loạt các chế độ ưu đãi được đưa ra như thiết kế cho chúng làn đường dành 
riêng và quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Chính sách này được áp dụng ở Bangkok, Thái Lan, 
một đô thị mà vào giờ cao điểm, tốc độ trung bình giảm xuống chỉ còn 10km/ giờ. Tại Ottawa và 
Curitiba, các làn đường riêng cho phép xe buýt tăng thêm lợi thế khi cạnh tranh  tốc độ với xe lửa 
truyền thống trên phân khúc vận tải hàng hóa (Hình 8). Xe buýt chạy trên đường ray (O-bahns) được 
sử dụng ở nhiều thành phố như Essen, Đức; Adelaide, Úc; và hai thành phố của Anh là Leeds và 
Ipswich. Nhờ tốc độ cao hơn, nên những tuyến xe buýt có thể chuyên chở khoảng 20.000 người mỗi 
giờ, gấp đôi loại thông thường chạy trên đường bộ . 



 

Hình 8: Một góc thành phố Curitiba dọc theo tuyến xe buýt tốc hành nổi tiếng.  

 



Hệ thống xe điện và tàu điện 

Loại hình xe lửa lâu đời  và chậm nhất là tàu điện ở Mỹ (streetcars – Hình 9) và Anh (tramways). 
Chúng giữ vai trò chính trong vận chuyển hàng hóa thời kì đầu, nhưng khi các đô thị bắt đầu phát 
triển, hệ thống này vẫn không thay đổi để thích nghi nên tự đánh mất ưu thế của mình trong giao 
thông đô thị. Tuy nhiên, với tốc độ khá chậm và kích thước “tỉ lệ đường phố”, xe điện lại đang bắt đầu 
được phục chế tại một số thành phố Châu Âu, trên cơ sở hài hòa với không gian kiến trúc truyền 
thống ở trung tâm thành phố với mục tiêu khuyến khích đi bộ và cấm xe cơ giới. 

 

Hình 9: Hệ thống xe điện ở Toronto là một trong những hệ thống lâu đời nhất mà vẫn còn hoạt động.  

 

Phiên bản hiện đại ngày nay của xe điện chính là tàu điện (Light Rail Transit - LRT) (Hình 10), một 
loại hình giao thông phổ biến và phát triển hỗ trợ hệ thống đường sắt cao tốc, đặc biệt là trong các 
đô thị trung bình có dân số dưới 3 triệu người.  So với xe điện, LRT được hỗ trợ rất nhiều từ công nghệ 
hiện đại và hệ thống điều khiển tự động. Tàu điện được đánh giá là an toàn hơn đường sắt vì năng 
lượng được lấy từ dây nối phía trên thay vì một đường ray thứ 3 ở giữa. Việc không xây hàng rào ngăn 
cách đường ray vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp hệ thống LRT hòa hợp với các loại hình giao thông 
khác trong thành phố. 

Ngày nay, có hơn 100 đường tàu điện và hệ thống  LRT trên toàn thế giới (chủ yếu ở Châu Âu và 
Bắc Mỹ), số lượng này vẫn đang được tăng thêm. Chúng không gây ra nhiều tiếng ồn,  không phô 
trương và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cảnh quan đô thị. Thêm nữa, vì được vận hành bằng 
điện và không phụ thuộc vào nhiên liệu, LRT hoạt động độc lập hơn xe buýt. 

Với những chuyến tàu điện 4 toa cách nhau 3 phút, LRT có thểm vận chuyển khoảng 11.000 lượt 
khách mỗi giờ, và khi tối đa có thể lên đến 20.000 lượt. Hệ thống tàu điện cao cấp (ALRT)- như tàu 
điện trên cao ở Vancouver, Toronto, và Docklands ở London được vận hành bằng động cơ cảm ứng 
tuyến tính, có thể vận chuyển 25000 hành khách/ giờ/ 1 chiều, đó là lý do tại sao phương tiện này còn 
có một tên gọi khác là  “hệ thống vận chuyển tức thời “ (ICTS).  

 



Đường sắt cao tốc và tuyến metro 

Tại những thành phố lớn trên thế giới, phương tiện có năng lực vận chuyển lớn nhất là hệ thống 
đường sắt cao tốc hay còn gọi là Metro. Metro hoạt động rất hiệu quả ở các khu vực mật độ dân cư 
dày đặc bằng một mối quan hệ cộng sinh. Nếu không có đường sắt cao tốc, bán đảo Manhattan ở 
Newyork và đảo Victoria ở Hồng Kông không thể tập trung dân cư đông đúc như hiện nay, và ngược 
lại, nếu không có những đô thị sầm uất, tuyến metro cũng không thể phát huy được ưu thế. Hiện nay, 
hơn 90% lượt vận chuyển trong mùa cao điểm đi và đến thủ đô Luân Đông bằng GTCC, chủ yếu là 
tàu điện ngầm; tuy nhiên, ở những nơi khác thì mức cao điểm chỉ khoảng 25%. 

Trên toàn thế giới, có khoảng 80 hệ thống Metro, 27 tuyến ở Châu  Âu, 17 tuyến ở các quốc gia Xô 
Viết cũ, 12 tuyến ở Bắc Mỹ, 7 tuyến ở Châu Mỹ La Tinh, và 1 tuyến duy nhất ở Châu Phi. Nhiều tuyến 
hoạt động rất thành công, như ở Moscow và ở Tokyo, mỗi hệ thống có thể vận chuyển được khoảng 
2,6 đến 2,8 tỉ hành khách một năm, nhiều gấp 2 lần Luân Đôn hay Pa ri mặc dù quy mô của chúng chỉ 
bằng một nửa. Những tuyến metro hoạt động hiệu quả nhất trên thế giới, tính trên từng km di 
chuyển, xếp theo thứ tự là Sao Paulo, Moscow, Tokyo, St Petersburg, Osaka, Hồng Kông, và Mêxico. 
Hầu hết các tuyến Metro ở Tây Âu, Canada, và Mỹ chỉ chuyên chở khoảng 1/3 đến ¼ lượng người 
trong các thành phố vì rất nhiều người dân sở hữu xe hơi cá nhân. 

Ngày nay, nhiều tuyến metro mới đang được xây dựng. Nguồn vốn mà ngân hàng thế giới đã hỗ 
trợ các dự án đường sắt cao tốc đã dừng lại hoàn toàn vào năm 1980 và cho đến những năm gần đây  
mới bắt đầu được khởi động lại. Ngân hàng vẫn còn do dự trong lĩnh vực đầu tư này dù rất nhiều 
thành phố lớn bị tê liệt bởi tình trạng tắc nghẽn giao thông, bởi những phân tích cho rằng các dự án 
này là một hình thức sử dụng vốn thiếu hiệu quả trong khi nhiệm vụ cơ bản của ngân hàng là giảm 
đói nghèo và thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Chuyên chở được 50.000 hành khách mỗi giờ/chiều, giao thông đường sắt đảm bảo tốc độ và tính 
kết nối cao trong thành phố cũng như giữa thành phố và ngoại thành. Tại khu vực nội thị, tuyến 
metro thường chạy ngầm dưới mặt đất, ra khỏi khu trung tâm thì chạy trên cao và đoạn chuyển tiếp 
nằm trên mặt đất.  Khoảng cách giữa các nhà ga đường sắt khoảng từ 2 đến 3 km,  lớn hơn nhiều so 
với các trạm LRT ngoại trừ trong khu vực nội thị. Hầu hết hệ thống đường sắt cao tốc chạy bằng điện 
được cung cấp từ đường ray số 3, và mỗi toa đều có động cơ riêng. Chọn giải pháp sử dụng nguồn 
điện cao thế, các nhà ga đường sắt cao tốc được bố trí sân ga trên cao và hàng rào cách ly đường ray. 

 

Tuyến đường sắt liên vùng và đường sắt ngoại ô 

 Trong thời đại chạy đua tốc độ và khoảng cách địa lý như hiện nay, hệ thống đường sắt liên vùng 
và đường sắt ngoại ô đang ở vị trí dẫn đầu. Ở Đức và trung tâm Châu Âu, những tuyến đường sắt kết 
nối nông thôn và thành thị được mở rộng và có tên gọi là S-barn. Ngày nay, loại hình đường sắt liên 
vùng có mặt ở cả 5 lục địa, hơn 100 thành phố trên hơn 100 quốc gia và dẫn đầu là Nhật Bản. Năm 
1994, khả năng vận chuyển của tuyến đường sắt liên vùng Tokyo cao gấp 6 lần hệ thống lớn thứ 2 
trên thế giới tại thành phố Bombay, và ngày nay, đường sắt liên vùng ở Newyork chỉ có khả năng 
chuyên chở bằng 2% so với thủ đô của đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, Newyork, cũng như nhiều 
đô thị Bắc Mỹ, đang ưu tiên xây dựng đường sắt liên vùng hơn những loại hình đường sắt khác ở hơn 



21 thành phố tại Mỹ và Canada. Tác động này sẽ tăng chiều dài đường sắt liên vùng lên đến con số 
8000 kilomet, nhiều gấp 5 lần LRT và gấp 7 lần đường sắt cao tốc. 

Tuyến metro kết nối khu vực ngoại thành đến vùng biên của trung tâm đô thị vùng. Chúng tập 
trung tại các trung tâm đô thị lớn hoặc các cụm đô thị như trục Richmond-Boston ở Đông Bắc Mỹ. Hệ 
thống đường sắt được trang bị bằng máy móc hạng nặng (đầu máy kéo), các nhà ga quy mô lớn 
(cách nhau từ 5 đến 10 km) và tốc độ đủ sức cạnh tranh với đường cao tốc xa lộ hay đường ô tô. Bên 
cạnh đó, GTCC cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng, mang đến cảm giác thoải mái, rộng rãi cho 
hành khách khi sử dụng dịch vụ. Mỗi lộ trình dài 40 -80 km và dẫn đến các nhà ga trung tâm đô thị.  Ở 
khu vực ngoại thành, bãi đậu xe thường được bố trí xung quanh trạm để hành khách dễ dàng tiếp 
cận bằng xe hơi. Ngoại trừ Newyork (dọc theo hành lang tuyến Metro phía Bắc đến 
Connecticut),những thành phố khác chưa quan tâm đến mối quan hệ giữa sử dụng đất và giao thông 
quanh khu vực nhà ga, và sau hết, hoạt động của tuyến đường sắt cao tốc thúc đẩy phát triển dân cư 
mật độ thấp cho những người khá giả sống ở vùng ngoại ô và làm việc trong các trung tâm đô thị. 
Hơn tất cả những phương tiện GTCC khác, giao thông đường sắt liên vùng sẽ là giải pháp hữu hiệu 
nhất để xóa bỏ hình ảnh những dòng người chen chúc trong giờ cao điểm bằng phương tiện cá nhân 
trên đường phố. 

 

Chú thích:  

(1) Khái niệm Transit-oriented development được một số bài viết trước đây ở trong nước dịch là 
mô hình “Phát triển định hướng trung chuyển”. 

(2) New Urbanism – Trào lưu Đô thị mới là một phong trào trong quy hoạch kêu gọi việc xây dựng 
mới hoặc cải tạo các đô thị hiện hữu tại Hoa Kỳ nhằm tạo ra những không gian sống thân thiện và 
bền vững đối với con người chủ yếu thông qua công cụ thiết kế đô thị với rất nhiều nguyên tắc của 
đô thị thời kỳ cận đại (thế kỷ 19). Do đó New Urbanism còn được gọi là Chủ nghĩa Tân cổ điển 
(neotraditional) trong quy hoạch đô thị. 

 Tìm hiểu thêm tại đây: http://www.cnu.org/Intro_to_new_urbanism 

Phan Trần Kiều Trang (biên dịch từ Chương I cuốn The Transit Metropolis: a Global Inquiry của 
giáo sư Robert Cervero) - Minh họa ảnh và lời bình: Nguyễn Đỗ Dũng 

 


