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EIX ACTUAL TRANSPORT PÚBLIC.

Aquí es mostra com funciona l’eix actual del transport públic.

Aquest sistema d’autobús no fa fàcil la combinació de sistemes, 
ja que l’autobús i el funicular només és connecten a l’ultima 
parada de Crans Montana. Deixa’n en una situació molt poc 
privilegiada als pobles de Lens, Chermignon, Montana villa-
ge.. Que és on viu la majoria de població.

Es fa un estudi dels diferents tipus de seccions que succeeixen 
al llarg d’ aquest eix i es marca en vermell les zones que actual-
ment compten amb una vorera.
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EIX  PROPOSSAT TRANSPORT PÚBLIC.

El nou eix tindrà com a primícia la seguretat del vianant i 
que aquest tingui prioritat en els punts on es conviu amb els 
cotxes i l’autobús.

D’aquesta manera és col·locaràn noves voreres a les zones on 
no hi hagui i és canviaran les existents, que són estretes i estan 
en mal estat, per unes de noves, més amples i continues.

Amb la mateixa filosofia de donar prioritat als vianants, en els 
punts on la carretera travessi un poble, es crearà un paviment 
de secció continua, obligant als conductors a reduir la veloci-
tat i donant prioritat al vianant.

Per tal què l’eix d’autobús sigui compatible amb l’eix tou de 
bicicletes, les paredes d’autobús tindran incorporades unes 
estacions de càrrega de bicicletes elèctriques que actuaran com 
a petits intercanviadors.
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Imatge eix entre Chermignon d’haut i Montana Village


