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TÓM T�T. V�i m�c �ích là hoàn thi�n h�n h� th�ng giao thông công c�ng (GTCC) c�a thành ph� Biên Hòa, �áp �ng kh� 
n�ng ph�c v� nhu c�u �i l�i c�a nhân dân v�i ch�t l��ng ph�c v� t�t, gi�m tai n�n và ch�ng ùn t�c giao thông, phù h�p v�i 
mô hình phát tri�n b�n v�ng giao thông v�n t�i trong t��ng lai. Nghiên c�u n�y kh�i qu�t m�t cách c� b�n v� mô hình phát 
tri�n �ô th� g�n k�t gi�a giao thông công c�ng v�i s� d�ng ��t. K�t h�p v�i vi�c kh�o sát, �i�u tra, �� xu�t mô h�nh tuy�n tàu 
�i�n m�t ray k�t n�i t� thành ph� Biên Hòa ��n tuy�n Metro s� 1 trong t��ng lai 

T� KHÓA. tàu �i�n, �ô th� v�i ��nh h��ng giao thông công c�ng, phát tri�n �ô th� 

ABSTRACT. The development of this monorail system will serve the purpose of improving the public transportation system, 
meeting the travel demand with high quality service, reducing traffic jams and traffic accidents, in line with the sustainable 
development of the transportation system in the future. The aims of the research are to take an overview of the transit- oriented 
development, assess the status of the public transportation; make a survey in combination with investigation to make proposal 
for the development of the monorail connecting from Bien Hoa City to Ho Chi Minh Metro line 1 in the future.  
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1. GI�I THI�U 

�ô th� hóa song hành v�i quá trình công nghi�p hóa � 
n��c ta �ang t�ng ngày làm ��i thay di�n m�o ��t n��c, cung 
c�p nh�ng công n�ng �ô th� �a d�ng, �áp �ng nhu c�u ngày 
càng cao c�a cu�c s�ng hi�n ��i. Nh�ng, � m�t bình di�n 
khác, làn sóng �ô th� hóa t� phát trên di�n r�ng c�ng làm n�y 
sinh nhi�u b�t c�p và �� l�i nh�ng h�u qu� n�ng n� v� m�t 
xã h�i, quy ho�ch, ki�n trúc, s�n xu�t, h� sinh thái …, gây 
nên nhi�u áp l�c ��i v�i s� phát tri�n c�a ��t n��c. S� phát 
tri�n ng��c trên khi�n h� th�ng �ô th� � Vi�t Nam ngày càng 
l� rõ nh�ng y�u kém, �i li�n v�i các h� qu� nh�: ki�n trúc 
thi�u ��ng b�, giao thông t�c ngh�n, n��c th�i sinh ho�t, di 
dân t� do và các v�n �� xã h�i nan gi�i khác. Quy ho�ch ngày 
càng xa r�i m�c �ích g�c v�n ph�i ph�c v� nhu c�u và thói 
quen c�a ��i b� ph�n dân c�. V�n n�n giao thông �ô th� t�i 
Vi�t Nam có l� không ch� b�t ngu�n t� m�t h� th�ng h� t�ng 
y�u kém, vai trò m� nh�t c�a ph��ng ti�n GTCC (GTCC) 
mà quan tr�ng h�n là s� thi�u v�ng m�i liên h� gi�a quy 
ho�ch s� d�ng ��t và quy ho�ch giao thông. TP Biên Hòa 
c�a t�nh ��ng Nai c�ng không n�m ngoài ti�n trình phát tri�n 
c�ng nh� t�n t�i nh�ng v��ng m�c chung c�a các �ô th� Vi�t 
Nam. 

V�n n�n giao thông �ô th� t�i Vi�t Nam không ch� b�t 
ngu�n t� m�t h� th�ng h� t�ng y�u kém, vai trò m� nh�t c�a 
h� th�ng giao thông công c�ng (GTCC) mà quan tr�ng h�n 
là s� thi�u v�ng m�i liên h� gi�a quy ho�ch giao thông và 
quy ho�ch s� d�ng ��t. Phát tri�n v�n t�i hành khách công 
c�ng là gi�i pháp h�u hi�u nh�m h�n ch� ùn t�c giao thông, 
�áp �ng nhu c�u �i l�i và ��m b�o phát tri�n �ô th� b�n v�ng. 
H� th�ng giao thông �ô th� hoàn ch�nh còn có �nh h��ng l�n 
t�i s� d�ng ��t, các ho�t ��ng kinh t� xã h�i và môi tr��ng 
�ô th�. Chi phí xây d�ng các tuy�n ���ng �ô th� r�t t�n kém 
nên c�n t�i �a hóa l�i ích t� h� th�ng này thông qua vi�c phát 
tri�n �ô th� g�n k�t.  

Mô hình TOD (Transit Oriented Development) t� lâu �ã 
���c nhi�u �ô th� áp d�ng �� phát tri�n �ô th�, g�n k�t gi�a 
GTCC v�i s� d�ng ��t và �ã mang l�i nhi�u thành công. �ó 
là l�y ��nh h��ng phát tri�n h� th�ng giao thông làm n�n t�ng 
cho vi�c quy ho�ch và quá trình phát tri�n �ô th�. Có r�t nhi�u 
thành ph� sau chi�n tranh th� gi�i th� hai �ã phát tri�n theo 
h��ng này nh� các thành ph� � Nh�t, Thu� �i�n, Pháp và c� 
Hà Lan, �an M�ch...Nh�n th�y �ây là m�t v�n �� m�i và TP 
Biên Hòa c�ng �ang trong quá trình tr�i qua nh� trên nên 
nhóm tác gi�i ti�n hành nghiên c�u �� tài “Phát tri�n �ô th� 
v�i ��nh h��ng giao thông công c�ng (TOD) �ng d�ng cho 
thành Ph� Biên Hòa trong t��ng lai”. V�i m�c �ích gi�i 
quy�t v�n �� m�t �� dân c� b�ng cách khuy�ch tán ng��i 
dân ra kh�i thành ph�, t�o �i�u ki�n �� nâng c�p và phát tri�n 
h� th�ng giao thông công c�ng khu v�c nh�: h� th�ng xe 
buýt, h� th�ng tàu �i�n ng�m và tàu �i�n trên cao… �áp �ng 
nh� c�u phát tri�n b�n v�ng c�a �ô th�. 

2. TH�C TR�NG VI�C PHÁT TRI�N �Ô TH� T�I 
��NG NAI NÓI CHUNG VÀ THÀNH PH� BIÊN HÒA 
NÓI RIÊNG 

Trong nh�ng n�m qua quá trình �ô th� hóa t�i ��ng Nai 
phát tri�n ngày m�t m�nh m� khi có nhi�u lao ��ng t�i làm 
vi�c t�i các khu công nghi�p t�p trung. B�ng ch�ng cho th�y 
t�c �� t�ng tr��ng dân s� nhanh chóng và m� r�ng không 
gian �ô th� t�i Biên Hòa, Long Khánh, Tr�ng Bom, Nh�n 
Tr�ch, n�i có các khu công nghi�p l�n ho�t ��ng các hi�u 
qu�. Tuy nhiên �ô th� hóa nhanh kéo theo nhi�u h� l�y v� 
v�n �� môi tr��ng, nhà �, phúc l�i xã h�i �ang t�o áp l�c lên 
l�nh v�c phát tri�n �ô th�. ��c bi�t là giao thông �ô th�, hi�n 
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t��ng t�c ngh�n giao thông �ã tr� thành n�i b�c xúc không 
ch� ��i v�i ng��i dân khi hàng ngày ph�i �i l�i, mà còn t�n 
thêm nhi�u công s�c, th�i gian c�a các c� quan qu�n lý Nhà 
n��c ph�i �� h�p bàn tìm gi�i pháp tháo g�...  

T�nh ��ng Nai hi�n có 11 �ô th�, trong �ó: Có 1 �ô th� 
lo�i I (thành ph� Biên Hoà); Có 1 �ô th� lo�i IV; Có 9 �ô th� 

lo�i V. Riêng thành ph� m�i Nh�n Tr�ch, �ã ���c Th� t��ng 
Chính ph� cho phép thành l�p t�i Quy�t ��nh 284/2006/Q�-
TTg ngày 21/12/2006, ��n nay v�n ch�a hình thành t�o nên 
không gian �ô th� th�c s�. 

B�ng 1. Hi�n tr�ng các �ô th� t�i ��ng Nai 

 

Do các tác ��ng c�a t�c �� phát tri�n kinh t� công nghi�p 
và d�ch v�, t�c �� �ô th� hoá t�i ��ng Nai ngày m�t t�ng 
nhanh, v�i nh�p �� t�ng c� h�c là 1,6%. T� l� �ô th� hóa là 
33,67%. M�t t� l� cao so v�i  m�c bình quân c�a c� n��c. 

   

Hình 1.  ��nh h��ng phát tri�n giao thông Biên Hòa ��n n�m 
2030 (Ngu�n Phòng QL�T TP. Biên Hòa) 

Di�n m�o Thành ph� Biên Hòa hi�n nay ch�a x�ng t�m 
v�i m�t trung tâm �ô th� l�n vùng kinh t� tr�ng �i�m phía 
Nam. Nhi�u khu dân c� c� c� s� h� t�ng không ��ng b� và 
ch�m phát tri�n, do thi�u ngu�n l�c ��u t� m�c dù thành ph� 
Biên Hòa �ã có hàng tr�m quy ho�ch, d� án ���c duy�t. �� 
án �i�u ch�nh quy ho�ch chung TP.Biên Hòa ��n n�m 2030, 
t�m nhìn n�m 2050 �ã ���c UBND t�nh phê duy�t t� n�m 
2014. Tuy nhiên, trong quá trình th�c hi�n �ã phát sinh nhi�u 
b�t c�p v� ch�c n�ng s� d�ng ��t t�i nh�ng v� trí ��c thù, 
nh�: khu v�c �ã ���c khai thác �á, ho�c trên n�n hi�n tr�ng 
dân c� �ông �úc; chi phí ��n bù gi�i t�a l�n; ph��ng án khai 
thác kinh doanh, s� d�ng ��t không hi�u qu�, khó kêu g�i 
��u t�; m�t s� tuy�n ���ng giao thông có l� gi�i nh�, không 
��m b�o l�u l��ng giao thông, không ��ng b� l� gi�i làm 
phát sinh thêm nút giao c�t, gia t�ng áp l�c giao thông. M�t 
khác, hi�n nay thành ph� �ã kêu g�i ��u t� m�t s� tuy�n 
���ng quan tr�ng theo hình th�c BT (h�p ��ng xây d�ng - 
chuy�n giao); ti�n hành khai thác qu� ��t �� t�o ngu�n v�n 
tái ��u t� h� t�ng và nâng cao hi�u qu� s� d�ng nh�m phát 

tri�n kinh t� - xã h�i. M�i nh�t theo �� án �i�u ch�nh c�c b� 
quy ho�ch chung t� l� 1/10.000 TP. Biên Hòa t� nay ��n n�m 
2030 thành ph� s� có 5 v� trí c�n �i�u ch�nh � m�t s� khu 
v�c thu�c các ph��ng, xã: B�u Hòa, Tân V�n, Long Bình 
Tân, An Hòa và Hi�p Hòa. Vi�c �i�u ch�nh này s� giúp thành 
ph� phát tri�n nhanh h�n nh� thu hút ��u t�, khai thác hi�u 
qu� qu� ��t � m�t s� khu v�c có ti�m n�ng. Bên c�nh vi�c 
�i�u ch�nh m� r�ng các d� án h� t�ng giao thông, t�ng c��ng 
k�t n�i gi�a �ô th� và giao thông v�ng.  

Có th� th�y vi�c v�n �� nghiên c�u, l�a ch�n lý thuy�t và 
mô hình phát tri�n �ô th� thích h�p v�i �i�u ki�n c�a Vi�t 
Nam có ý ngh�a tiên quy�t. �� th�c hi�n nhi�m v� này, nên 
h�c t�p kinh nghi�m  c�a các n��c �i tr��c (H�ng Kông, 
Singapore, Thái Lan,…) là thành l�p c� quan có kh� n�ng 
tích h�p d� li�u và �� xu�t gi�i pháp quy ho�ch h�p lý và 
hi�u qu�. C�n ch�a ��ng nhu c�u v� không gian c�a các b�n 
quy ho�ch: kinh t�, xã h�i, b�o v� môi tr��ng và c� s� h� 
t�ng trong s� h�p nh�t hài hòa h��ng t�i m�c tiêu phát tri�n 
b�n v�ng theo ph��ng pháp quy ho�ch chi�n l��c h�p nh�t. 

3. PHÁT TRI�N �Ô TH� V�I ��NH H��NG GIAO 
THÔNG CÔNG C�NG (TOD: TRANSITORIENTED 
DEVELOPMENT) 

3.1 Khái ni�m  

TOD (Transit Oriented Development) là l�y ��nh h��ng 
phát tri�n giao thông làm c� s� cho phát tri�n, quy ho�ch �ô 
th�, l�y ��u m�i giao thông làm �i�m t�p trung dân c� �� t� 
�ó hình thành ti�p h� th�ng giao thông phân tán. Hay nói 
cách khác, s� phát tri�n �ô th� theo thuy�t TOD là d�a trên 
��nh h��ng phát tri�n c�a h� th�ng  giao thông công c�ng. 
TOD nh� m�t cách ti�p c�n, nh�m gi�i quy�t nh�ng v�n �� 
liên quan t�i s� t�c ngh�n giao thông và b�o v� môi tr��ng. 
S� t�c ngh�n giao thông, s� gia t�ng nhu c�u �i b�  và nhu 
c�u v� ch�t l��ng cu�c s�ng �ô th�, chính sách h� tr� c�a 
Nhà n��c...t�t c� nh�ng y�u t� �ó �ã tác ��ng t�i xu h��ng 
phát tri�n c�a TOD.  

�ô th� phát tri�n d�a theo sách l��c TOD là �ô th� có 
ch�c n�ng s� d�ng h�n h�p gi�a khu � và khu tài chính, nó 
���c thi�t k� �� t�n d�ng m�t cách t�i �a các ph��ng ti�n 
giao thông công c�ng, nh�m thúc ��y s� phát tri�n c�a thành 
ph�, ��ng th�i v�n cân b�ng ���c l�i ích c�a c�ng ��ng. 
Trung tâm c�a nh�ng khu v�c này th��ng có: ga tàu �i�n, 
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tr�m xe buýt... và h� th�ng các d�ch v� th��ng m�i, công 
nghi�p, v�n phòng... s� ���c thi�t l�p xung quanh g�i là các 
�i�m TOD. 

 

Hình 2. Mô hình �ô th� TOD [2] 

�ây là m�t h� th�ng h� t�ng tiên ti�n, hoàn thi�n, �áp �ng 
���c cho nhu c�u sinh ho�t c�a con ng��i. Khu v�c này 
th��ng có bán kính t� 0,4km- 0,8km �� phù h�p v�i ng��i 
�i b�. Càng g�n trung tâm m�t �� dân c� càng l�n và l�i ích 
kinh t� càng nhi�u nh�ng m�t �� cho thuê nhà th�p. Ng��c 
l�i, càng xa trung tâm m�t �� dân c� càng gi�m d�a trên 
nguyên t�c c� b�n giao thông xa g�n, � khu v�c này, l�i ích 
kinh t� gi�m nh�ng m�t �� cho thuê nhà t�ng. 

 

Hình 3. Các nhân t� c�u thành TOD [8] 

M�c tiêu c�a TOD là ph�i sao cho ��t ���c s� thu�n ti�n 
v�i khách b� hành, ng��i �i làm hàng ngày, khách du l�ch... 
V�i ý t��ng �ó, �� t�i m�t ga tàu �i�n, m�i ng��i có th� �i 
b�, �i xe �ap xe máy ho�c s� d�ng ph��ng ti�n xe buýt. Khi 
r�i tàu, h� có th� �i b�, �i xe ��p, th�m chí b�ng thuy�n n�u 
có. �ó chính là s� phân nhánh quan tr�ng c�a TOD. Khi thi�t 
k� và xây d�ng nhà ga, bãi �� xe và nh�ng ph��ng ti�n h� 
tr� TOD, c�n thi�t l�p ch��ng trình qu�n lý, nhu c�u v�n 
chuy�n, xác ��nh h� th�ng bán hàng, l��ng chi phí c�a nh�ng 
ng��i ���c h��ng l�i t� TOD. �i�u quan tr�ng khác khi 
thi�t k�  TOD là ph�i �áp �ng ���c các y�u t� c� b�n sau: 
thi�t k� h� th�ng cho ng��i �i b� ph�i ���c �u tiên nh�t, 
�i�m TOD là s� t�ng h�p các ch�c n�ng công s�, d�ch v� 
bán hàng, dân c�; ga tàu là ��c �i�m n�i b�t c�a trung tâm 
khu v�c, thi�t k� ph�i ��m b�o d� dàng cho h� th�ng h� tr� 
v�n chuy�n giao thông, gi�m thi�u và qu�n lý h� th�ng �� xe 
trong m�t chu trình 10 phút �i b� t�i khu trung tâm, ga tàu. 

L�i ích mà TOD �ã mang l�i là hi�n nhiên, TOD thi�t k� 
t� h�p các c� quan, h� th�ng bán hàng ho�c vui ch�i gi�i trí, 
nó mang ��n cho con ng��i nhi�u c� h�i l�a ch�n �i b� h�n 
t�i �i�m ��n cu�i cùng c�a h�, làm t�ng s� thân thi�n gi�a 
con ng��i ��i v�i môi tr��ng t� nhiên. H�n n�a nó gi�m 
thi�u t�c ngh�n giao thông, gi�m thi�u ���c s� tiêu th� m�t 
l��ng l�n x�ng d�u c�a ph��ng ti�n giao thông cá nhân. 
Ngoài ra, TOD còn tác d�ng c�i thi�n s�c kho� c�ng ��ng, 
do vi�c �i b� nhi�u h�n làm gi�m stress, t�ng tính n�ng d�ng 
và s� tho�i mái c�a con ng��i khi di chuy�n, t�ng ch�t l��ng 
s�ng. M�t l�i ích khác mà TOD �em l�i �ó là nâng cao n�ng 

l�c c�nh tranh v� kinh t� và th��ng m�i, t�ng s� l��ng ng��i 
�i b� và khách hàng ra vào các khu v�c th��ng m�i, kinh 
doanh, nhà hàng... t� �ó nâng cao và cân b�ng h�n giá tr� b�t 
��ng s�n. 

3.2 Mô hình phát tr�n �ô th� theo ��nh h��ng giao thông 
TOD �ã thành công trên th� gi�i 

Nhi�u thành ph� t�i Nh�t B�n c�ng tr�i qua giai �o�n �ô 
th� hóa nhanh, t�ng tr��ng kinh t� � m�c cao d�n t�i ùn t�c 
giao thông do t�ng dân s�, t�ng s� h�u xe và t�p trung dân 
c� � khu v�c n�i th�. Áp l�c lên h� th�ng h� t�ng, giao thông 
�ô th� ngày càng l�n. �� gi�i quy�t v�n �� này Nh�t B�n �ã 
xây d�ng m�t h� th�ng GTCC hi�n ��i (ch� y�u là metro). 
��ng th�i, Nh�t B�n còn áp d�ng chính sách “tái phát tri�n 
�ô th�” b�ng cách “�i�u ch�nh ��t” quanh các nhà ga ���ng 
s�t. Thông qua h�p tác “công – t�” (PPP) gi�a nhà n��c và 
t� nhân, Nh�t B�n �ã huy ��ng ���c m�t ngu�n v�n r�t l�n 
�� xây d�ng h� t�ng và phát tri�n �ô th�.  

 

Hình 4. Mô hình tái phát tri�n �ô th� TOD [2] 

V�i h�n 7 tri�u dân, H�ng Kông là m�t trong nh�ng 
thành ph� �ông dân nh�t th� gi�i. � H�ng Kông, các trung 
tâm bán l�, các v�n phòng th��ng ���c phát tri�n � bên trên 
các tr�m trung chuy�n l�n, t�o ra doanh thu cho các doanh 
nghi�p ��ng th�i t�ng l��ng hành khách s� d�ng tàu �i�n 
ng�m. Phát tri�n �S�T và b�t ��ng s�n quanh ga t�o nên 
nh�ng khu �ô th� hi�n ��i, v�n minh ���c cung c�p ��y �� 
các d�ch v� thi�t y�u.  

 

Hình 5. Phát tri�n �S�T k�t h�p v�i b�t ��ng s�n t�i H�ng Kông 
[9] 

Curitiba luôn ���c nh�c t�i nh� m�t thành ph� �ã r�t 
thành công trong phát tri�n b�n v�ng trên c� s� k�t h�p hi�u 
qu� qu�n lý s� d�ng ��t và h� th�ng BRT ch�t l��ng cao 
theo mô hình TOD. Curitiba có h� th�ng giao thông ��c �áo 
do thành ph� này phát tri�n và ���c s� quan tâm trên kh�p 
th� gi�i. Quy ho�ch t�ng th� c�a Curitiba �ã g�n k�t giao 
thông v�i quy ho�ch s� d�ng ��t, kích thích s� bi�n ��i v� 
t�p quán, kinh t� - xã h�i t�i thành ph� này. 

� n��c ta, Hà N�i và TP.HCM c�ng �ã có nh�ng quan 
tâm, tri�n khai các ch��ng trình, h�p tác qu�c t� nghiên c�u 
phát tri�n �ô th� g�n k�t theo mô hình TOD, ��a ��nh h��ng 
phát tri�n g�n k�t theo mô hình TOD vào trong các �� án quy 
ho�ch. Có th� k� ��n m�t s� d� án nh�: Ch��ng trình phát 
tri�n �ô th� t�ng th� Th� �ô Hà N�i n��c CHXHCN Vi�t 
Nam (HAIDEP); D� án phát tri�n UMRT g�n k�t v�i phát 
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tri�n �ô th� � Hà N�i (HAIMUD1 và HAIMUD2); D� án 
phát tri�n giao thông �ô th� Hà N�i; H� tr� ��c bi�t th�c hi�n 
d� án (SAPI) cho d� án ���ng s�t �ô th� thành ph� H� Chí 
Minh (�o�n B�n Thành – Su�i Tiên). 

 

 

Hình 6. Phát tri�n �ô th� d�c theo các tr�c g�n v�i h� th�ng BRT 
t�i Curitiba [2] 

H�n n�a s�p t�i tuy�n Metro s� 1 B�n Thành – Su�i Tiên 
s� �i vào ho�t ��ng. Ch�c ch�n thu hút m�t l��ng khách r�t 
l�n qua l�i gi�a Tp. H� Chí Minh và Biên Hòa. R�t c�n có 
m�t h� th�ng giao thông công c�ng hi�n ��i �� ph�c v� cho 
nhu c�u này. D�a trên �i�u ki�n c�a h� th�ng này GTCC này 
nên phát tri�n m�t h� th�ng �ô th� d�a trên n�n t�ng h� th�ng 
công c�ng nh� trên theo hình th�c TOD �� ��t ���c hi�u qu� 
mong mu�n. 

4. �� XU�T PHÁT TRI�N MÔ HÌNH TOD THÔNG 
QUA TUY�N TÀU �I�N M�T RAY MONORAIL K�T 
N�I T� BIÊN HÒA ��N TUY�N METRO S� 1 

4.1 T�ng quan v� tàu �i�n m�t ray (Monorail) [3] 

Là lo�i hình ch�y trên 1 thanh ray. H�u h�t �i trên cao, cá 
bi�t có �o�n �i trên m�t ��t ho�c �o�n ng�n trong h�m. Lo�i 
hình: ��t trên ôm ���ng d�n h�p ho�c treo bên d��i ���ng 
d�n Ph��ng ti�n r�ng h�n ���ng d�n ch�u l�c (UITP). Chi�u 
dài ph� bi�n t� vài km ��n m�t vài ch�c km. Hi�n nay �ang 
trong quá trình phát tri�n và ti�p t�c hoàn ch�nh, do �ó v� k� 
thu�t và kích th��c khá �a d�ng. 

Các ga tàu m�t ray ���c b� trí tr�c ti�p � gi�a các tuy�n 
���ng có kho�ng r�ng 5m còn chi�u dài thì ph� thu�c vào 
chi�u dài c�a �oàn tàu. Chi�u dài c�a �o�n ���ng gi�a các 
ga th��ng l�y t� 1-1,5km. N�ng l�c chuyên ch� t� 5.000 ��n 
10.000 hk/h. T�c �� khai thác ph� bi�n t� 10 ��n 30km/h. 
�a s� các monorail hi�n ��i s� d�ng n�ng l��ng �i�n. 

- �u �i�m n�i b�t c�a mô hình monorail ��i v�i các lo�i 
hình ���ng s�t truy�n th�ng là ti�t ki�m di�n tích m�t ���ng 
và th��ng ���c xây d�ng trên cao. 

- Xây d�ng ���ng m�t ray chi phí ít t�n kém h�n các lo�i 
hình ���ng s�t trên cao t��ng ���ng có c�ng v�n t�i. 

- Do chân ch�ng ray nh� nên gây �n t��ng t�t v� m�t th�m 
m� c�nh quan �ô th� h�n nh�ng ���ng s�t trên cao, t��ng 
���ng ��ng th�i không gian b�u tr�i ít b� che khu�t. 

- Monorail là m�t h� th�ng tách bi�t, không liên h� v�i các 
lo�i hình ph��ng ti�n khác. 

- Khi v�n hành ít phát sinh ti�ng �n, nh�t là các monorail 
hi�n ��i s� d�ng bánh l�p cao su ch�y trên ray bê tông. 

 

Hình 7. H� th�ng Monorail � m�t s� n��c trên th� gi�i (Ngu�n: 
Internet) 

4.2. L�a ch�n ph�m vi tuy�n Monorail 

T� ch�c ti�n hành �i�u tra, kh�o sát s� b� th�c t� các 
tuy�n buýt hi�n t�i � Thành Ph� Biên Hòa. C�n c� vào tình 
hình th�c t�, ch�n tuy�n B�n xe Biên Hòa – Su�i Tiên �� làm 
tuy�n Monorail k�t n�i gi�a Biên Hòa và tuy�n Metro s� 1 
(Ga Su�i Tiên) v�i t�ng chi�u dài tuy�n 12km.  

 

Hình 8.  S� �� tuy�n �� xu�t Monorail Biên Hòa – Su�i Tiên v�i 
các v� trí kh�o sát 

a) �i�u tra, kh�o s�t: ��m l�u l��ng giao thông trên tuy�n 
nh�m xác ��nh s� l��ng ph��ng ti�n �i qua các v� trí kh�o 
sát trên các tuy�n theo 2 h��ng trong gi� cao �i�m và ��m 
liên t�c t� 3 - 5 ngày.  

 

Bi�u �� 1. S� li�u kh�o sát s� b� � các v� trí trên tuy�n 
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Qua B�ng 1 ta th�y thành ph�n xe máy là ch� y�u chi�m 
h�n 90%. Là nguyên nhân ch� y�u gây nên tai n�n và các 
�i�m k�t xe c�c b� trên tuy�n.  

T� ch�c ti�n hành ph�ng v�n h� gia �ình theo trên tr�c 
���ng chính tuy�n buýt �i qua thì nhìn chung dân c� d�c 
tuy�n ch� y�u là buôn bán, �i làm và �i h�c là ch� y�u trên 
d�c tuy�n. 

 

Bi�u �� 2. C� c�u dân c� và �i l�i d�c tuy�n 

b) �� xu�t các ��nh h��ng và ph��ng �n b� trí tuy�n: 

 

Hình 9. �� xu�t mô hình tuy�n monorail (Ngu�n: Internet) 

 

Hình 10. S� b� m�t c�t ngang ���ng Bùi H�u Ngh�a v�i tuy�n 
monorail ���c �� xu�t 

Phát tri�n tuy�n k�t h�p vi�c s� d�ng ��t và t�p trung dân 
c� cho hi�u qu� cao, �a d�ng ��i v�i tuy�n; ��nh h��ng phát 
tri�n theo quy ho�ch �ô th� theo m�ng l��i không gian xanh 
tr� thành m�t ph�n c�a �ô th� b�n v�ng; Thay th� v�n hóa xe 
máy th��ng ngày và có tính k�t n�i cao. Phát tri�n theo ��nh 

h��ng giao thông d�a trên n�mtiêu chí: T�ng m�t �� t�i khu 
v�c nhà ga; �a d�ng hóa tính n�ng và d�ch v�; Ch�t l��ng 
thi�t k� �ô th�; Gi�m t�i �a kho�ng cách trung chuy�n; T�ng 
kh� n�ng ti�p c�n c�a các �i�m ��n. 

+ Ga Biên Hòa: là ��u m�i giao thông c�a v� trí b�n thu�n 
l�i cho các dòng ph��ng ti�n và hành khách ra vào b�n. C�n 
t� ch�c quy ho�ch l�i b� trí phát tri�n m�t �� cao quanh nhà 
ga trong t��ng lai. 

 

Hình 11. Mô hình ý t��ng s� b� phát tri�n không gian cho Ga 
Biên Hòa theo TOD (Ngu�n: Internet) 

+ Deport Su�i Tiên: K�t n�i v�i h� th�ng Metro 01 B�n 
Thành – Su�i Tiên b�ng m�t mô hình nhà ga hi�n ��i. 

 

Hình 12. Ý t��ng t� ch�c không gian �ô th� d�c tuy�n tuy�n Biên 
Hòa- Su�i Tiên 
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T�ng h�p ��u t� c�a xã h�i cho m�t tuy�n Monorail dài 
12 km c�n kho�ng 300-350 tri�u USD, n�ng l�c ��t t� 8 ��n 
12 ngàn khách/gi�/h��ng. So sánh v�i ��u t� cho tuy�n 
metro t��ng �ng, n�ng l�c tuy�n monorail ��t kho�ng 25%-
43% nh�ng ��u t� ch� b�ng kho�ng 30%-50% c�a metro.  

5. K�T LU�N      

T� nhi�u n�m nay TOD �ã tr� thành h��ng �i m�i trong 
t� duy thi�t k� quy ho�ch �ô th� c�a các ki�n trúc s� � các 
n��c phát tri�n. ��i v�i Thành ph� Biên Hòa, vi�c v�n d�ng 
nguyên lý TOD vào quá trình thi�t k� c�i t�o, m� r�ng và 
quy ho�ch xây d�ng �ô th� không ch� mang l�i nh�ng l�i ích 
và hi�u qu� thuy�t ph�c k� trên mà còn gi�i to� ���c nh�ng 
�i�m nóng v� giao thông, �ang gây nhi�u b�c xúc trong xã 
h�i. Nó góp ph�n t�o nên m�t thói quen v�n hành giao thông 
hi�n ��i cho t�ng cá th� và c� c�ng ��ng, �áp �ng ���c nhu 
c�u c�a nh�ng ng��i công dân trong th�i công nghi�p hoá 
và hi�n ��i hoá. ��c bi�t là góp ph�n cho s� phát tri�n và 
thành công c�a tuy�n Metro 01 khi �i vào ho�t ��ng. 

Trong b�i c�nh t�c �� phát tri�n luôn � m�c cao, vi�c xây 
d�ng m�ng l��i GTCC hi�n ��i là �u tiên �� ��m b�o phát 
tri�n b�n v�ng cho �ô th�. C�n t�p trung ��u t� xây d�ng và 
k�t n�i các tuy�n GTCC, các công trình b� tr� nh�m thu hút 
thêm l��ng hành khách cho GTCC và thay ��i thói quen di 
chuy�n hi�n nay c�a ng��i dân (v�n ch� y�u là s� d�ng xe 
g�n máy). ��ng th�i, �� tài c�ng ki�n ngh� ti�p t�c nghiên 
c�u các mô hình qu�n lý, công ngh� khoa h�c k� thu�t hi�n 
��i áp d�ng vào giao thông �ô th� nh�: S� d�ng h� th�ng giao 
thông thông minh (Intelligent Transport System - ITS) �ng 
d�ng công ngh� cao �i�n t�, tin h�c và vi�n thông �� �i�u 
hành và qu�n lý h� th�ng giao thông v�n t�i  nh�m ��m b�o 
cho h� th�ng GTCC ��t các yêu c�u: Gi�m thi�u tai n�n giao 

thông, ùn t�c giao thông, ô nhi�m môi tr��ng, giá thành v�n 
chuy�n, t�ng hi�u qu� v�n chuy�n, t�o �i�u ki�n thu�n l�i t�i 
�a cho �i l�i và b�n v�ng.  
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