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Tant a la ciutat de Copenhagen com a la de Barcelona s’estan planificant i construint línies de metro en 
els últims anys. Tot i que els criteris de planificació de transports segueixen uns patrons bàsics, el procés 
de decisió i la metodologia emprada és diferent en cada cas. 
Barcelona i Copenhagen són dues ciutats de diferent tamany i configuració, i amb costums i maneres 
d’actuar totalment diferents. Això també afecta a la planificació dels transports públics i als estudis de 
viabilitat dels mateixos. 
L’objectiu d’aquesta tesina és el d’analitzar les eines util itzades per planificar línies de metro des de 
principi a fi passant per la influència que prenen les decisions polítiques en aquests tipus d’inversions. 
Analitzar també les actuals propostes que s’estan fent a cada ciutat, amb els seus punts forts i dèbils , 
posant especial atenció en la futura L9 de Barcelona. Finalment, comparar la planificació de metro de les 
dues ciutats i proposar, si s’escau,  recomanacions per millorar la de Barcelona. 
La tesina es pot dividir en 4 grans apartats. Comença amb una introducció teòrica segons uns cursos sobre 
models de planificació i simulació del transport seguits a la Denmark Technical University (DTU) de 
Copenhagen durant una estada Erasmus. Models de tràfic, simulació de ferrocarrils i Sistemes 
d’Informació Geogràfica (SIG) per aplicar-ho posteriorment a línies de metro. Aquestes eines són 
bàsiques per entendre el desenvolupament inicial de la planificació dels transports, ja siguin públics o 
privats. 
En segon lloc es fa un estudi exhaustiu del metro de Copenhagen, analitzant la línia actual i la futura línia 
circular. L’elecció del metro com a millor transport ferroviari urbà davant d’altres alternatives, el sistema 
de seguretat, el desenvolupament de la regió d’Ørestad, la decisió d’ubicació de les estacions o els 
beneficis que aporta el metro a la societat danesa són alguns dels punts analitzats. A més a més, les 
controvèrsies i punts negatius que genera el metro també són analitzats. 
El tercer gran apartat és el metro de Barcelona. S’analitza la llarga experiència que té la ciutat de 
Barcelona en planificació  urbana de línies de metro, explicant els antecedents i les diferents línies, i el 
paper que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) està jugant en els últims anys per desenvolupar 
una millor xarxa de transports públics a tota la Regió Metropolitana de Barcelona amb la creació del Pla 
Director d’Infraestructures 2001-2010 (PDI). Aquest pla, que preveu una sèrie d’actuacions en un termini 
de 10 anys, té com a màxim referent la construcció de la nova línia 9 de metro. 
Pel que fa la  línia 9, s’estudia bàsicament el seu traçat i les complicacions que han aparegut al llarg de la 
seva planificació, sobretot en temes d’alternatives i decisió d’emplaçament d’algunes estacions com la del 
Campus Nord. També s’expliquen els beneficis de l’arribada del metro en certes zones de l’àrea 
barcelonina que estan actualment oblidades pel que fa les connexions amb transport públic mitjançant un 
mode ferroviari, com la Zona Franca, la zona alta de Barcelona i poblacions com Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet, i es fa un resum dels pros i contres que té la nova línia. 
Un cop analitzades les dues ciutats i els seus corresponents metros per separat, l’últim apartat serveix per 
recollir dades reals d’estudis que s’han fet per planificar aquestes línies de metro, veure les diferències 
que hi ha entre elles, i proposar millores en la planificació. Bàsicament s’han analitzat dades d’enquestes, 
de passatgers i futures prognosis. També s’ha estudiat la definició de les àrees d’influència  de les 
estacions i quins paràmetres les fan variar. 
Per últim, s’ha vist com influeixen les decisions polítiques i els temes econòmics a cada ciutat pel que fa a 
grans infraestructures com és una línia de metro. 
 
 
 
 
 
 




