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CAPÍTOL 7 

 

CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 
 
La línia 9 s’ha concebut amb l’objectiu de satisfer la demanda de transport existent a  
la Regió Metropolitana de Barcelona amb una xarxa de qualitat. En el present treball 
s’ha estudiat la idoneïtat d’algunes decisions que han contribuït a confeccionar una 
infraestructura innovadora. L’estudi avarca des de l’elecció de traçat fins a aspectes 
més concrets de les estacions.    
 
L’estudi de demanda és el procediment a partir del qual s’ha obtingut informació sobre 
l’ús que faran els usuaris de la infraestructura. És útil per tal d’intentar objectivar, 
tant com sigui possible, la decisió de quin traçat escollir.  
 
En el procés d’elaboració de l’estudi de demanda s’han plasmat dues alternatives de 
traçat, les quals es diferencien únicament en els trams compresos entre Nou Camp i 
Sarrià. 
 
L’alternativa 1 està definida per les estacions de Manel Girona, Nexus (al Campus 
Nord) i Zona Universitària, on connecta amb la línia L3. Per la seva banda, 
l’alternativa 2 transcorre per Prat de la Riba i Maria Cristina, que també pertany a la 
línia L3.  
 
L’alternativa 2 enregistra 332.618 entrades, mentre que l’Alternativa 1 es queda en 
299 913, és a dir, 32 705 viatges menys. Sorprenentment, l’opció seleccionada  ha 
estat una solució intermèdia a les dues estudiades.   
 
La decisió s’ha pres per un motiu geològic. L’alternativa 2 és complicada d’executar 
perquè exigeix travessar un terreny molt heterogeni. De fet, geològicament és encara 
millor l’Alternativa 1 que la solució adoptada. S’ha arribat a una solució de 
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compromís, que no és la ideal ni per la geologia ni per la demanda, però que respecta 
ambdós aspectes . 
 
Dintre de l’estudi del traçat s’ha estudiat si és recomanable projectar una 
infraestructura tan llarga o si és convenient suprimir alguns trams. S’ha arribat a la 
conclusió de que l’èxit de fer arribar la línia 9 a Badalona, Santa Coloma, El Prat o 
l’aeroport radica en que evita que molta gent, al no haver  de fer viatges multimodals 
(autobús i metro, tren i metro, etc.) es decanti pel transport públic. L’experiència de 
molts municipis demostra que quan l’oferta de transport col·lectiu és bona es dóna un 
bon percentatge d’utilització del mateix. 
 
Com tothom sap, l`ús generalitzat del transport públic és una notícia molt bona per 
motius mediambientals i de fluïdesa viària. Però a més,  es tracta d’una actuació que 
contribueix a la igualtat social, ja que les dones es desplacen més en transport públic, 
mentre que els homes ho fan més en transport privat. 
 
La variació de demanda al llarg de la línia està lluny de ser homogènia, els nivells de 
càrrega entre estacions reduint-se significativament en ambdós sentits des del tram 
més carregat. Conseqüentment, la planificació no pot limitar-se a satisfer la demanda 
únicament en el tram més carregat, sinó que també s’han de tenir en compte les 
necessitats de la resta de la línia: s’ha de satisfer la demanda evitant, el més possible, 
la circulació de trens mig buits per gran part de la línia, ja que això suposaria costos 
d’inversió (material mòbil, etc) i d’explotació (energia, personal, manteniment) 
injustificablement alts. 
 
L’administració ha trobat solució a aquesta problemàtica en la definició de vàries 
línies de servei (dins del context global de la infraestructura), que les seves capacitats 
acumulades cobreixin adequadament la demanda en el tram crític, Torrent de les 
Flors (Travessera de Dalt) – Lesseps, i que en altres trams centrals o ramals s’ajustin 
millor als seus perfils de demanda. 
 
En l’alternativa que es portarà a la pràctica, el servei a la línia 9 es distribueix entre 3 
línies de servei: des de Can Zam fins a Parc Logístic, des de Gorg fins a Zona Franca 
Zal i des de Sagrera TAV fins a Torrassa. Totes tres disposaran de freqüències de 
servei d’un terç de les necessàries per a satisfer la demanda en el tram crític Torrent 
de les Flors (Travessera de Dalt) – Lesseps.   
 
Com a resultat es recomanable l’adopció d’aquesta solució, de 3 línies de servei, 
perquè millorarà substancialment la utilització de la capacitat oferta respecte a 
l’alternativa de 2 línies de servei, reduint la sobrecàrrega mitja, amb només 2 
terminals intermèdies (Sagrera TAV i Torrassa), és a dir, sense la complexitat i costos 
externs de les alternatives amb més línies de servei. 
 
El mètode que s’ha elegit per estudiar el sistema de transport vertical entre preandana 
i vestíbul més adient és comparar la solució amb escales mecàniques i la solució amb 
ascensors, considerant un interval de temps d’un quart d’hora. 
 
En principi, fins a 20 metres de profunditat sempre són més ràpides les escales 
mecàniques que els ascensors. Per a desnivells més grans els resultats no són tan 
taxatius. 
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Entre 25 m i 45 m depèn del nombre d’ascensors que hi hagin, i a partir dels 50 
metres sempre resulta més eficaç l’ascensor. L’explicació es troba en què un ascensor 
porta associats uns temps d’espera (espera a que hi arribi al nostre nivell, sortida i 
entrada de passatgers i obertura i tancament de portes) en els quals els usuaris del 
sistema no es mouen, però una vegada estan en moviment la velocitat vertical amb 
que es desplacen els fa avançar molts metres en poc temps. 
 
Tanmateix, a l’anàlisi s’han de contemplar els aspectes relacionats amb la capacitat. 
Aquests aspectes són importants perquè si la demanda supera la capacitat els temps  
de viatge calculats augmenten considerablement. 
 
A les estacions perifèriques els intervals de pas de les combinacions dupliquen o 
tripliquen els intervals de les estacions centrals. Com a conseqüència directa els 
temps d’espera als ascensors es veuen afectats notablement. A més, en ser estacions 
poc profundes l’efecte de la gran velocitat vertical dels ascensors pràcticament no es 
deixa sentir. Així doncs, la única opció de fer més competitius els ascensors en 
aquestes estacions passa per sincronitzar els seus cicles amb l’arribada dels usuaris. 
 
La manera de fer-ho és  adaptar, tant com sigui possible, els cicles dels ascensors amb 
el desembarcament dels trens a les estacions. En aquesta tesina s’ha proposat canviar 
els ascensors de gran capacitat (40 persones) per uns altres on càpiguen la meitat de 
passatgers. D’aquesta manera es pot disposar de més ascensors sense augmentar el 
número de places disponibles, fet que li confereix més flexibilitat al sistema. 
 
A les estacions centrals, degut a la gran demanda del servei i a les elevades 
freqüències de pas dels trens, és més difícil sincronitzar els cicles dels ascensors amb 
l’arribada dels trens. Les úniques mesures aplicables és decantar-se pel funcionament 
de la bateria d’ascensors en carrusel i ampliar la capacitat de transport vertical de les 
estacions. 
 
Se sap que la disposició en carrusel és similar a una en paral·lel en quant a la 
capacitat del servei, ja que el nombre persones que pot transportar una bateria 
d’ascensors només depèn del nombre d’ascensors. Tot i així, el funcionament dels 
ascensors en carrusel resulta més favorable que el funcionament en paral·lel, ja que 
provoca menors acumulacions de viatgers a la preandana i redueix els temps de viatge 
mitjos per accedir al vestíbul. 
 
Pel que respecta a l’ampliació de capacitat de transport vertical, en algunes estacions 
s’ha ampliat el diàmetre del pou d’accés de  per poder instal·lar més ascensors. De les 
8 estacions tipus línia 9 amb un pou de diàmetre superior als 26 m habituals només 
Sarrià requereix instal·lar més de 6 ascensors. Així doncs, les estacions Zona 
Universitària, Campus Sud, Collblanc, Torrassa, Gornal, Foneria i Foc-Cisell no 
necessiten les dimensions que se’ls ha concedit. 
 
 
 
Al present treball, també s’ha analitzat el comportament dels sistemes d’accessos a les 
andanes per tal d’ avaluar la seva funcionalitat. Concretament s’estudia el 
funcionament, en condicions normals, del tram d’accés comprès entre l’ascensor i 
cadascuna de les andanes per tal de valorar la possibilitat de que es produeixin 
retencions. 
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En general, es pot dir que no hi ha problemes greus mentre no hi coincideixin tres o 
més ascensors alhora a la pre-andana, encara que es convenient que arribin d’un en 
un i espaiats en el temps.  
 
Si es volen evitar aquestes retencions, el sistema d’explotació haurà d’intentar que no 
puguin arribar al mateix temps dos ascensors a la preandana. Aquesta última 
conclusió està en sintonia amb la idea, també explicada, de que els ascensors han 
d’abandonar la pre-andana segons una disposició en carrusel. 
 
La L9 presenta algunes particularitats que s’hauran de tenir en compte a l’hora 
d’establir els criteris de disseny i dimensionals. Algunes d’aquestes decisions 
projectuals preses en el disseny de la L9 afavoreixen la seguretat del sistema en cas 
d’incendi, i d’altres incidents requereixen un tractament específic. 
 
La definició geomètrica particular d’aquesta línia permet adoptar una solució 
conceptual molt eficaç pel que fa a l’evacuació del túnel, però pel que fa a l’evacuació 
de les estacions la solució no és tan immediata. La considerable fondària del traçat en 
general i, en conseqüència, de la majoria de les estacions, i l’existència d’un únic 
accés en pou a la major part de les estacions són les principals adversitats a 
solucionar. 
 
Malgrat que el sistema no és infalible, podem afirmar que les dimensions projectades 
de les andanes i les escales d’emergència permeten evacuar una gran quantitat de 
viatgers en poc temps fins a un lloc segur. 
 
L’avaluació conjunta de les escales d’emergència del centre i els extrems de l’andana 
ofereix prou capacitat per evacuar en 4 minuts totes les persones de l’andana on es 
produeix la incidència. 
 
L’evacuació a través de les escales d’emergència només es podrà considerar segura si 
s’evita l’entrada de fums i gasos al seu interior per mitjà d’una pressurització mentre 
les portes que hi donen accés romanen obertes. 
 
Les persones que en el moment de ser detectada la incidència es troben a l’andana del 
nivell contrari poden trobar ocupada l’escala d’emergència i veure’s obligades a 
esperar abans de continuar el seu recorregut d’evacuació. Tot i que els viatgers es 
trobarien en lloc segur i el seu temps d’evacuació no seria crític, aquestes 
aglomeracions són perilloses en situació de pànic. 
 
Si es volen evitar aquestes aglomeracions, el sistema d’explotació haurà d’intentar 
que, en cas d’emergència, no puguin coincidir en una mateixa estació una unitat 
incendiada i una unitat no incendiada. 
 
Exceptuant algunes qüestions molt concretes, en general el projecte de la línia L9 
ressol amb eficàcia tots els aspectes estudiats en aquesta tesina. De totes maneres 
l’anàlisi s’ha centrat en qüestions de capacitat i de qualitat del servei, deixant en 
segon terme els aspectes econòmics, que són fonamentals en qualsevol 
infraestructura. 
 
En la planificació de qualsevol tipus de projecte existeixen dos conceptes clau: eficàcia 
i eficiència. L’eficàcia consisteix en assolir els objectius, mentre que l’eficiència a més 
d’assolir els objectius, exigeix aconseguir-ho emprant els mínims recursos possibles.  
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En aquesta tesina l’anàlisi s’ha centrat en l’eficàcia. Per aquest motiu gran part de les 
afirmacions s’haurien de contrastar amb criteris d’eficiència abans de ser portades a 
la pràctica. Així doncs, una proposta interessant per a continuar amb la investigació 
és avaluar la qualitat del servei de la línia 9 des del punt de vista de la viabilitat 
econòmica. 


