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Resum 

La fiabilitat de les operacions ferroviàries és un indicador de rendiment crític pels planificadors 
d’aquest camp pel què fa a la qualitat del producte ofert als usuaris. Com a conseqüència de l’actual 
ús i les deficiències de capacitat, aquesta fiabilitat es troba amenaçada. Una demanda de mercat 
creixent reclama encara més serveis encaixats dins del sistema ferroviari existent, i és per això que 
es necessita d’una solució. De vegades les autoritats prenen decisions que no estan científicament 
justificades, les quals porten a escenaris infrastructuralment sobredimensionats no fonamentats en 
un anàlisi previ de la necessitat d’augmentar la capacitat adequant-la a l’increment de la demanda. 
Una recerca exhaustiva podria aportar alternatives més eficients, la realització de les quals 
aconseguís acollir alhora la demanda existent. Aquesta Tesina d’Especialitat presenta un anàlisi 
basat en la “Blocking Time Theory”, cercant alternatives capdavanteres per tal de millorar la 
capacitat de la principal línia ferroviària entre La Haia i Roterdam (xarxa ferroviària holandesa), 
d’explotació mixta bàsicament en via doble. La recerca fa especial èmfasi en el sistema de 
senyalització així com en extensions de la via existent com a possibles solucions als actuals 
problemes de capacitat. S’ha trobat una possible solució a un increment de serveis d’acord amb la 
creació iterativa d’escenaris on s’hi perllonga una segona via per direcció. Millores en el sistema de 
senyalització semblen no contribuir significativament en la capacitat, però si en l’estabilitat horària. 
Càlculs computacionals, realitzats mitjançant el software de simulació Railsys en base a serveis i 
horaris datats de 1999, mostren estimacions d’ocupació de via dels diferents escenaris tant en 
direcció sud com nord. La següent taula presenta un resum dels resultats obtinguts: 
 

Track Occupation [%] Escenari 
Southbound Northbound 

Status Quo 1999 90 88 
Signalling A 89 89 
Signalling B 85 81 
Signalling C 85 79 
Infrastructure D  76 73 

  
Status Quo 1999  Situació existent d’ocupació de la via 1999. 
 

Signalling A  Longitud de blocs d’acord amb un criteri de velocitat d’operació. 
 

Signalling B  Longitud de blocs d’acord amb un criteri d’eficiencia en la capacitat. 
 

Signalling C  Implementació d’un sistema ATC. 
 

Infrastructure D  Doble extensió de via per direcció en un escenari amb increment de demanda. 
 
Els diferents escenaris analitzats estarien caracteritzats per una reducció promig de la ocupació de 
via sobre un 12% en els casos que les estacions de Delft o Delft Zuid estan provistes d’una nova 
plataforma, mentre que a l’estació de Schiedam la reducció seria d’un 4%. La taula anterior mostra 
les conseqüències d’un increment de la capacitat considerant les previsions de demanda per l’any 
2020. Això es podria aconseguir, entre d’altres opcions, a través de les extensions de via quàdruple 
més curtes des de Rijswijk a Delft Zuid (cas mostrat en la taula anterior) o a Delft, la qual cosa 
podria portar a un promig d’ocupació entre un 74% i 84% respectivament, involucrant així 
ambdues opcions dins de la ja planificada construcció d’un túnel a l’estació de Delft. De cara a 
altres projectes, una recerca basada en un anàlisi Cost-Benefici complert seria necessària per tal de 
concloure amb alternatives més òptimes, i nous conceptes en el referent a horaris podrien proposar-
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se en base a: una reducció del nombre diferent de serveis en funcionament, un increment de la 
velocitat dels trens locals i una optimització dels temps d’aturada a les estacions per la més que 
provada influència de tots aquests conceptes en la capacitat dels colls d’ampolla tal i com s’avalua 
en els diagrames de blocs obtinguts en aquesta Tesina d’Especialitat. 




