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Цели и предимства:
 Бързо придвижване до желаната точка – Пестене на време

 По-малка товароподемност за сметка на по-малък интервал на изчакване-
За пътническите превози подземната железница има капацитет около 
1000 души, докато при висящата железница капацитетът на отделната 
мотриса или влак е в границите 50 – 200 души. 

 Избягване на задръствания и инциденти-Издигане на надземно трасе

 Екологично предвижване чрез въздушна възглавница- не се изхвърлят 
вредни газове в атмосферата

 Удобство и комфорт при превозване и изчакване – Правилно 
разпределение на интериора в транспортния модул и в изградените 
станции и трасета

 Лесен достъп на лица в неравностойно физическо състояние-Рампи и 
места предназначени за тях

 Многофункционалност на трасето-Пешаходни и велосипедни алеи, места 
за отмора,  озеленяване 

 Сравнително по-евтино и бързо изграждане на трасето- Стойността на 
един километър от трасетата е около 8 пъти по-ниска от тази на 
метрополитен 



Компоненти на проектиране:

 Транспортен  модул - Екстериор

 Интериор  на  транспортен  модул - Градски  и 
извънградски  вариант

 Трасе  на  транспортен  модул

 Станция - Екстериор

 Станция- Интериор

 Обзавеждане  на  станция - Седалки  и  контейнери 
за  разделно  изхвърляне  на отпадъци



Транспортен модул





Интериор на транспортен модул
Градски вариант











Интериор на транспортен модул

Извънградски вариант







Трасе











Екстериор - станция





Станция с авариен изход

Вариант на станция за широк булевард 





Вариант в ситуация на кръстовище



Вариант за тясна улица



Интериор - станция









Проектираните места за сядане осигурят максимален
комфорт на чакащите транспортния модул пътници.
Предвидени са места за поставяне на багаж.
Конструкцията им е стабилна и е съобразена с
антропометричните характеристики на българското
население.

Контейнерите за депониране на отпадъци са с компактна
форма изградена от три обема предназначени за
разделното събиране на отпадъци, като е запазено
досегашното познато цветово кодиране.



Места за сядане



Контейнери за разделно депониране на отпадъци





Цветови варианти



Разположение в станцията на железницата






