
Оптимізація маршрутної 
трамвайної мережі Львова



Діюча трамвайна маршрутна мережа





Недоліки мережі та пропозиції щодо її 
оптимізації



Дублювання маршрутів 
№3 та №4 маршрутом 

№5

 маршрут №3 дублюється 
повністю;

 маршрут №4 на ділянці від 
вул. Замарстинівської до 
пл. Франка.



Вирішення проблеми 
дублювання маршрутів 

№3, №4 та №5

Необхідні зміни маршрутів:
 №5 – вул. Миколайчука –

вул. Коновальця;
 №4 – вул. Замарстинівська –

пл. Двірцева;
 №3 – без змін.

Переваги:
 усунення дублювання;
 нові сполучення районів;
 наявність двох маршрутів із 

звичайними умовами руху;
 додатковий маршрут без 

підвищених платформ.



Дублювання маршрутів 
№2 та №10

 маршрут №2 дублюється на 
ділянці від вул.Пасічної до 
вул. Бандери;

 маршрут №7 частково 
дублює №2 та №10 на 
ділянці від вул. Мечникова 
до вул. Підвальної.



Вирішення проблеми 
дублювання маршрутів 

№2, №7 та №10

Необхідні зміни маршрутів:
 №7 – вул. Татарбунарська –

вул. Пасічна;
 №10 – Погулянка – пл. Двірцева;
 №2 – без змін.

Переваги:
 усунення дублювання;
 нові сполучення районів;
 новий туристичний маршрут 

Вокзал – Личаківське 
кладовище.



Дублювання маршрутів 
№1, №4, №9 та №10

 маршрут №1 та №9 
повністю дублюють один 
одного в різних напрямках;

 маршрут №10 дублює №1 
та №9 на ділянці від 
пл. Двірцевої до 
вул. Підвальної

 маршрут №4 частково 
дублює №1 та №9 від 
вул. Підвальної до 
пл. Двірцевої.



Вирішення проблеми 
дублювання маршрутів 

№1, №9 та №4

Необхідні зміни маршрутів:
 №1 – пл. Двірцева –

Погулянка (замість №10);
 №4 –пл. Двірцева –

пр. Червоної Калини;
 №9 – вул. Замарстинівська –

пл. Двірцева.
Переваги:
 усунення дублювання;
 нові сполучення районів;
 відновлення першого 

львівського маршруту 
«Lyczakow — Dworzec»;

 можливість запуску ретро-
вагонів.



Оптимізована схема трамвайної мережі





 Основні маршрути залишаються без змін (2,3,6,8)

 Зменшення дублювання маршрутів між собою, підвищення 

ефективності роботи трамвайної мережі

 Забезпечення нових перспективних сполучень між районами 

міста при збереженні всіх існуючих

 Зменшення навантаження на інфраструктуру центральної

частини міста (пл. Ринок, вул. І. Франка)

Переваги оновленої трамвайної мережі



Перспективний випуск депо при оновленій 
трамвайній мережі

Маршрут довжина, км Інтервал, хв к-ть вагонів

1 14 6 11

2 15 6 12

3 11 4 13

4 18 8 11

5 18 10 10

6 13 7 10

7 14 9 8

8 14 4 15

9 14 7 12

102Всього



Зробимо проїзд

в міському електричному транспорті

ще більш зручним і комфортним


