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El Primer servei d’autoexpress va
començar a funcionar el dia 1 d’abril de 
1930, és a dir, fa uns 70 anys la Deutsche 
Reichsbahn va començar a carregar els 
primers cotxes amb motor en un tren. 
Mentre que la crisi econòmica global 
s’aproximava, Alemanya es trobava encara 
immers en un procés de motorització, amb 
422.000 cotxes l’any 1929, – n’hi havia 
hagut uns 60.000 al principi dels anys 20 –
el mercat encara estava desenvolupant-se. 

 
2. INTRODUCCIÓ 
 
 
2.1. QUÈ ÉS L’AUTOEXPRESS ACTUAL? 
 
El servei autoexpress és el servei ferroviari que ofereix la possibilitat de transportar 
vehicles (automòbils, motocicletes i en depèn quines línies caravanes i altres tipus 
de vehicles) en tren per mitjà de plataformes especials i adaptats a aquest tipus de 
transport. 
 
Els passatgers poden viatjar en el mateix tren que transporta el seu vehicle o en un 
altre, depenent de les seves necessitats. 
 
La major part d’aquests serveis són nocturns i per això formen part de l’autoexpress 
els vagons llit, lliteres i en la majoria de les ocasions els vagons restaurants; no 
obstant, també existeixen serveis nacionals d’autoexpress diürns que recorren 
distàncies més curtes. 
 
 
2.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
El precedent històric per excel·lència a Europa és el cas de l’autoexpress alemany, el 
qual porta oferint ininterrompudament el servei des dels anys 30. 
Resulta interessant observar els nombrosos alts i baixos que ha tingut aquest servei a 
Alemanya des del dia de la seva posada en marxa. A continuació els he intentat 
resumir per dècades: 
 
- Anys 30-40: 
 

 
 
foto1. Imatge dels primers vagons porta -  
vehicles (d’un pis i descoberts) que van existir  
a Europa (Alemanya). Font web DB 
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Durant aquests anys, la població alemanya tenia 
preocupacions majors que pensar com ells i els 
seus vehicles podien ser transportats fins al lloc 
de vacances desitjat. No es tenia temps pels 
cotxes ni per res que hi tingués relació. Però a 
l’oest un miracle econòmic va començar a 
materialitzar-se a principis dels anys 50 ja que 
tots els treballadors van aconseguir per llei dotze 
dies de vacances. Així doncs, era possible pensar 
en millorar aquest servei que transportava el 
cotxe fins el destí escollit. 

L’oest d’Alemanya era un país 
econòmicament pròsper: televisors, 
vacances, cotxes... estaven a l’abast de gran 
part de la població. Mallorca encara no 
podia competir com a destí turístic amb 
Sylt, Bad Harzburg o Ruhpolding, però 
l’any 1962 gràcies als vols Còndor, la 
meitat dels clients que visitaven Palma hi 
arribaven per via aèria. Quatre anys més 
tard van començar a oferir-se destins més 
exòtics per passar les vacances (Tailàndia, 
Sri Lanka...). L’autoexpress passava, 
doncs, per un mal moment. 

Milions d’alemanys començaven a volar 
cap als destins turístics més càlids dels Sud 
d’Europa (Benidorm, Torremolinos...). 
Nombrosos tour–operadors van començar a 
mediar pels interessos d’aquest sector 
turístic i van començar a interessar-se per 
l’alternativa a l’avió que podia representar 
l’autoexpress. 

- Anys 50: 
 

  
 
foto 2. Imatge d’un vagó porta-vehicles cobert  
típic dels anys 50 a Alemanya. Font web DB 
 
 

- Anys 60: 
 

 

 
Foto 3. Fotografia autoexpress anys 60 

(vagons de dos pisos i descoberts). Font web DB 
  
 
 

- Anys 70: 
 

 
 
 
 
 
 

 
foto 4. Fotografia autoexpress anys 70 

(vagons dos pisos i descoberts). Font web DB 
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El 5 de setembre de 1980 va arribar un  petit 
ressorgiment de l’autoexpress: el Deutsche 
Bundesbahn transportava el seu vehicle número 2 
milions amb servei autoexpress desprès d’haver 
entrat en servei el 1956. El primer milió de vehicles 
havia trigat 18 anys a transportar-se, metre que amb 
el segon milió només s’havia tardat 7 anys. No 
obstant, les prediccions fetes per la DB no eren 
alentadores ja que el negoci de l’autoexpress entrava 
en un estancament profund. 

Amb la caiguda del mur de Berlín el 9 de 
setembre de 1989, est i oest van unir-se. 
Després de 45 anys de divisió, aquest 
esdeveniment va alliberar sorprenentment 
Alemanya i Europa en general. Mentre que 
pels alemanys de l’est resultava més exòtic 
anar per exemple a Kurfürstendamm amb 
autoexpress, pels de l’oest era més 
motivant anar a fer les seves compres de 
Nadal a Nova York. Així l’autoexpress 
ressorgia en viatges per redescobrir Europa 
i l’altra part d’Alemanya que efectuaven els 
habitants de l’ex-RDA. 

- Anys 80: 
 

  
 
foto 5. Imatge d’un vagó porta-vehicles descobert  
típic dels anys 80 a Alemanya. Font web DB 
 
 

- Anys 90: 
 

 

 
foto 6. Fotografia d’Alemanya durant els 90. 

       Font web DB 
 
 
 

Altres serveis autoexpress que tenen una història interessant són els serveis explotats 
per Optima Tours, els quals porten funcionant des de fa uns 15 anys, o l’autotrain 
de la SNCF que es va inaugurar l’any 1957. 
 
L’autoexpress havia existit en el passat en moltes més regions però degut a la seva 
manca de rentabilitat i al gran desenvolupament sofert pels vehicles i per les 
carreteres,  molts serveis han anat desapareixent. Aquest és el cas de Dinamarca on 
existia una relació amb Alemanya una vegada a la setmana durant la temporada de 
vacances. Holanda pot unir-se aviat (desembre del 2002) a aquestes regions on havia 
existit servei d’autoexpress però que ha desaparegut. El cas de la SNCF també és 
representatiu, ja que des de fa alguns anys ha anat suprimint totes les seves relacions 
internacionals degut, majoritàriament, a les dificultats tècniques que es representava 
el creuament de fronteres. 
 
En definitiva una bona pregunta a respondre seria com millorar aquest servei perquè 
no continués la seva tendència a la desaparició. 
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2.3. AVANTATGES PRINCIPALS 
 
- Es disposa del propi vehicle durant les vacances.  
- S’acaba amb el cansament, les molèsties, els nervis... que s’esdevenen en 

determinats viatges amb automòbil i que són els causants de la gran part dels 
accidents automobilístics. 

- Al tractar-se d’un servei majoritàriament nocturn, es guanyen dies disponibles. 
- S’eviten els embotellaments i les congestions típiques de temporada alta i de les 

vies més utilitzades. 
- S’eviten els peatges de l’autopista, la gasolina o altres carburants i les despeses 

en hotels vora la carretera. 
- En la majoria dels serveis és possible el transport de bicicletes, taules de surf... i 

de tot un seguit d’equipatge difícil de transportar en altres modes de transport. 
- La utilització de l’autoexpress és més ecològic (menys carburant, menys 

pol·lució, etc.). 
 
 
2.4. FUNCIONAMENT GENERAL 
 
Els clients d’aquest servei han d’arribar a la terminal on s’embarcarà el vehicle amb 
un temps d’antelació que sol anar entre uns 20 minuts i una hora de mitjana, per bé 
que encara existeixen relacions en les que s’ha de dur el vehicle a la terminal un dia 
abans del dia previst per la sortida. Aquesta terminal d’embarcament dels vehicles 
no té perquè coincidir amb la terminal on embarquen els passatgers; en el cas de no 
ser la mateixa existeixen mitjans de transport alternatius (per exemple, autobusos 
oferts pel mateix explotador de l’autoexpress) que transporten els passatgers des de 
la terminal de càrrega de vehicles fins a l’estació de passatgers. En qualsevol dels 
casos, la terminal de càrrega de vehicles ha d’estar ben comunicada (la situació 
òptima és vora les autopistes o en zones de fàcil accés pels vehicles)  i ha d’estar 
proveïda d’una sèrie de serveis específics (rampes d’accés als vagons, pàrking, etc.).   
Una vegada a la terminal es procedeix a la inspecció del vehicle: equipatge, mesures 
del vehicle, etc. Cal dir que les dimensions del vehicle a transportar estan limitades 
(en general, l’altura del vehicle no pot ser superior a 1,63 m, l’amplada ha de ser 
inferior a 1,85 m, i la distància entre el xassís del vehicle i el sòl ha de ser superior a 
0,10 m). Aquestes limitacions de dimensions queden esquematitzades a continuació. 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Esquema de les dimensions màximes permeses per un vehicle tipus (cas de la SNCF). 
Font web SNCF 
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Seguidament es procedeix a la càrrega del vehicle en un vagó especialment habilitat 
per aquest tipus de transport (d’una o dues plantes, coberts o descoberts). Aquesta 
càrrega pot ser efectuada per operaris especialitzats o pel mateix propietari del 
vehicle. El vehicle és assegurat dins del vagó porta-vehicles. El tipus de càrrega en 
determinades companyies és lateral i en d’altres els vehicles es carreguen un darrera 
de l’altre (en les fotografies nº7 i 8 s’observa aquest darrer tipus de càrrega que és el 
més habitual entre les companyies europees que ofereixen aquest servei). 
 

 
 

foto7. Càrrega vehicles de la BLS en plataformes d’una planta. 
Font web BLS 

 

 
 

foto 8. Càrrega vehicles en la FS en plataformes de dues plantes. 
Font web FS 
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Un fet que cal considerar és que durant el trajecte no es té accés al vehicle i per tant 
tampoc a l’equipatge. És a dir, els viatgers i els vehicles viatgen separats (no són 
objecte del meu estudi els serveis, com el que ofereix la companyia BLS Suïssa, en 
el qual, degut al poc temps de trajecte, el viatger no abandona el seu vehicle durant 
el recorregut). 
 
Cal destacar que hi ha companyies que imposen utilitzar el mateix tren que el que 
transporta el vehicle, mentre que la gran majoria permet utilitzar altres trens als 
usuaris per efectuar els seus desplaçaments (per exemple en el cas francès, és comú 
enviar el vehicle a la destinació escollida el dia abans amb un autoexpress nocturn i 
el propietari viatjar el mateix dia emprant un TGV). 
 
En general el servei autoexpress sol comprendre la possibilitat d’utilitzar seients 
reclinables o compartiments en vagons llits o lliteres. A més sol existir un servei 
annex de vagó restaurant. 
 
Una vegada arribats a destí es sol disposar del vehicle en un interval de 30 – 60 min, 
per bé que encara existeixen relacions en les quals, degut als horaris d’arribada, no 
es disposa del vehicle fins un dia després de la seva arribada. 
 
 


