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ABSTRACT 
 

The future Barcelona Underground Line 9 will be the longest underground line in 

the whole of Europe, covering over 44 kilometres and including 46 stations. Two tunnel 

boring machines, one EPB (Earth Pressure Balance) and one dual-mode machine with a 

diameter of 12 metres have been responsible for excavating sections 4C and 4D 

corresponding to L9 and L4 as they pass through the neighbourhood of La Sagrera in 

Barcelona. This dissertation will examine the validity of the different surface settlement 

assessment methods by analysing the on-site measurements obtained along said 

sections. The relative impact of the different excavation factors on the final settlement 

value will be studied.  

An initial part will present the theoretical grounds for tunnel excavation using a 

tunnel boring machine, with particular emphasis on the factors influencing the generating 

of surface settlements and movements around the tunnel, describing the theoretical 

solutions for foreseeing these movements. A second part will provide a description of the 

geology in the area, of the specifications of the tunnel boring machine used, of the EPB 

excavation method and of the type of instrumentation installed to measure displacement. A 

third part will deal with and analyse the sounding data obtained and will compare the 

results of the theoretical forecasts from different parts of the section studied, providing 

details as to deep movements and to the excavation. The impact of the different 

excavation factors will be analysed and corrections or modifications to the theoretical 

formulae used will finally be proposed. 
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RESUM 
 

La futura Línia 9 del Metro de Barcelona serà la línia de metro més llarga de tota 

Europa, amb gairebé 44 quilòmetres de recorregut i 46 estacions. Dues tuneladores, una 

EPB (Earth Pressure Balance) i una dual amb un diàmetre de 12 metres, han estat les 

encarregades de dur a terme l'excavació dels trams 4C i 4D corresponents a la L9 i la L4 

al seu pas pel barri de la Sagrera de Barcelona. En aquesta tesina s'analitzarà la validesa 

dels diferents mètodes d'avaluació d'assentaments en superfície mitjançant l'anàlisi de les 

mesures de camp obtingudes al llarg dels citats trams. S'estudiarà la influència relativa 

dels diferents factors d'excavació sobre el valor final de l'assentament. 

En una primera part, es presentaran el fonaments teòrics de l'excavació de túnels 

amb tuneladora incidint especialment en els factors que influeixen en la generació 

d'assentaments en superfície i dels moviments al voltant del túnel descrivint les solucions 

teòriques per a la previsió d'aquests moviments. En una segona part, es farà una 

descripció geològica de la zona, de les característiques de les tuneladores que s'han 

emprat, del mètode d'excavació en EPB i del tipus d'instrumentació instal·lada per a la 

mesura dels desplaçaments. En una tercera part, es tractaran i analitzaran les dades 

obtingudes d'auscultació i es compararan els resultats obtinguts amb les previsions 

teòriques en diverses seccions del tram estudiat detallant els moviments en profunditat i al 

voltant de l'excavació. S'analitzarà la influencia dels diferents factors d'excavació i 

eventualment es proposaran correccions o modificacions a les fórmules teòriques 

emprades. 
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