Redesenho da rede de ônibus (Bus Network Redesign)

Melhor rede de ônibus: novas
conexões, mais serviços,
com maior frequência
Veja o que significa para Bedford,
Lexington e Lincoln.

A rede hoje

Nossa proposta

Todos os detalhes e mapas
completos disponíveis em:
mbta.com/bnrd

Como ficará seu percurso em Bedford,
Lexington e Lincoln
Linhas atuais
Se estava tomando
a linha…

A nova linha é...

Novidades...

62

62 Bedford - Lexington Alewife

Os serviços de fins de semanas da Linha 62 operam como 62 e não
62/76; adiciona novos serviços aos domingos

62/76 (Hartwell Ave,
Worthen Rd)

62 Bedford - Lexington Alewife

Ande até a Linha 62; algumas paradas estão a mais de 1/2 milha dos
serviços de trânsito

76 (Lincoln Lab/Hanscom - 76 Lexington - Alewife
Marrett Rd.)

Pegue a Linha 76 nos horários de rush. Nova linha mais direta via
Marrett Rd; não passa pelo Lexington Center, Waltham St e Worthen
Rd

76 (Waltham St/Worthen
Rd)

62 Bedford - Lexington Alewife

Ande até a Marrett Rd ou Lexington Center; algumas áreas estão a
mais de 1/2 milha dos serviços de trânsito

76 (Lexington Center Mass Ave & Marrett Rd)

62 Bedford - Lexington Alewife

Os serviços de fins de semanas da Linha 62 operam como 62 e não
62/76; adiciona novos serviços aos domingos

351 (Bedford Wood Burlington)

351 Burlington Peak

A Linha 351 não passa no segmento Alewife-Burlington com uma
tarifa de ônibus local, mas sim de tarifa de ônibus expresso;
atualmente em operação

351 (3rd Ave - Red Line)

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

A Linha 94 vai para o Burlington Mall e Third Ave para substituir
parte da 350, 351

Linhas designadas como "T" na frente do número oferecem serviços a
cada 15 minutos ou menos, 7 dias por semana, das 05h00 às 01h00
Detalhes disponíveis em: mbta.com/bnrd

O que significa para você
Mais serviços aos fins de semana.
Proposto

85%

% de aumento nos serviços
aos domingos (receita por
milhas/veículos)

Novo serviço aos sábados à noite e aos
domingos conectando Bedford e Lexington a
Arlington, Cambridge e Red Line.

Melhor acesso aos principais destinos.
Proposto

2K

Mais moradores com
serviço mais rápido e com
maior frequência à
Arlington

Melhores serviços e conexões para onde você
quer ir: Arlington e Bedford.
Serviço mais direto na Route 76 para Hanscom e
Lincoln Lab, mas apenas no horário de rush.

Serviço simplificado.
Hoje

Proposto

0 4

Número de linhas com
serviço consistente 7 dias
por semana

A Route 62 será simplificada e continuará a
mesma, o dia todo, todos os dias, em vez de
mudar por hora do dia.
Menos exceções, variações e complicações.

Mas não podemos fazer sem sua ajuda.
Deixe sua opinião em: mbta.com/bnrd

