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1. Introducció.

2. Anàlisi de la compatibilitat entre projectes.

L’objecte del present document és l’anàlisi de la compatibilitat de les alternatives

2.1. Túnel entre pantalles costat Molins de Rei

de l’estudi informatiu del tramvia amb el futur soterrament de la línia de Renfe
actual.

L’àmbit d’estudi es troba des de l’inici del soterrament pk 88+290 (Carrer Sansón)

L’àmbit de les actuacions és entre el carrer Sànson (P.K. 88+320) i la Riera de

fins el pk 88+390. Es produeix l’encreuament amb el tramvia en el P.K. 88+320.

Pahissa (P.K. 89+640).

En aquesta zona el traçat en planta i alçat de les dos alternatives es lleugerament

S’analitzaran les interferències entre els dos projectes, estudiant-se la

diferent, vist això, s’analitzaran les cotes de l’encreuament en cada una d’elles.

compatibilitat en les dos alternatives plantejades en l’Estudi Informatiu, alternativa

ALTERNATIVA 1

1 (Seleccionada) i alternativa 2.
L’anàlisi es dividirà en les diferents parts que composen el projecte del futur
soterrament de la línia de Renfe actual:


Túnel entre pantalles costat Molins de Rei (P.K. 88+290 – P.K. 88+390)



Túnel en mina (P.K. 88+390 – P.K. 89+028)



Estació soterrada (P.K. 89+028 – P.K. 89+270)



Túnel entre pantalles costat Barcelona (P.K. 88+270 – P.K. 89+840)

A més de les possibles interferències que pugui provocar el traçat del tramvia,
també s’analitzen les interseccions dels vials urbans. Aquests són els següents.




Vial principal: Aquest vial discorre sensiblement paral·lel al corredor

Encreuament del soterrament amb la plataforma del tramvia Encreuament del
Soterrament ambl la plataforma del tramvia. Alternativa 1 (P.K. 88+320):

ferroviari entre C. de la Sánson i Av. del Sol.



Z Tramvia = 27.163 m

Carretera de la Sànson. El vial no arriba a creuar el tramvia discorrent



Z Soterrament = 18.046 m

paral·lel al mateix en els primers 300 metres.



Z llosa superior = 25.702 m

Intersecció C. Picasso / C. Hospitalet: Creua perpendicularment al tramvia



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46 m

en la part més alta del seu recorregut en la alternativa 2.



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 1.001 m



Intersecció C. Riera de la Salut / Paseo de los Pinos.

A més de l’encreuament produït pel tramvia s’analitza l’encreuament del carrer



Intersecció de Les Roses Passeig Nadal: en la zona de l’estació.

Sánson amb el Soterrament en el P.K. 88+300:



Carrer Laureà Miro / Av. Montejurra.



Connexió Glorieta amb Av. de la Generalitat: serà un nou vial que permetrà
descongestionar el nus del carrer Laureà Miró.



Z viari (88+315) = 26.318m



Z Soterrament (88+300) = 18.575m



Z llosa superior (88+300) = 26.144m



Paquet de ferm de viari = 0.10m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior del ferm = 0.074m
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2.2. Túnel en mina

ALTERNATIVA 2:

En la zona del túnel en mina del Soterrament (P.K. 88+390 – P.K. 89+028), no es
produeixen interferències amb el traçat del tramvia. Com s’indica en el perfil
longitudinal del Soterrament entre la part superior del túnel i les capes ferroviàries,
hi ha una diferència de cotes suficient per a que siguin totalment independents.

Encreuament del Soterrament amb la plataforma del tramvia per l’alternativa 2:


Z Tramvia (88+315) = 26.676m



Z Soterrament (88+315) = 18.175m



Z llosa superior (88+315) = 26.118m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior caps ferroviàries = 0.098m

En el cas dels viaris de l’alternativa 2, aquests es projecten a ambos costats del
traçat del tramvia substituint-se a la mateixa cota que aquest per a poder permetre

Perfil longitudinal del Soterrament en la zona del túnel en mina

Ambdues alternatives del tramvia, tenen un traçat comú en planta i alçat des del
P.K. 88+600, per això s’analitzaran de forma conjunta en aquest apartat.

l’encreuament en la glorieta projectada del Carrer Sànson. En aquest cas, el

La parada 34 del tramvia es projecta en aquesta zona (P.K. 88+660), sense tenir

paquet de ferm és menor que el conjunt de capes ferroviàries, llavors, si

influència en el soterrament les cimentacions corresponents a les marquesines, ni

l’encreuament del tramvia sobre la llosa de soterrament és factible, l’encreuament

les cimentacions dels pals de catenària de la línia.

viari també ho serà.

En aquesta zona, les cotes del tramvia en els encreuaments amb els viaris dels

ENCREUAMENTS DE CANALITZACIONS

següents carrers son els següents:

En aquest àmbit, es deixa una zona de passeig per a serveis en la llosa de

Carrer Hospitalet-Carrer Picasso (P.K. 88+530):

soterrament en la proximitat de l’encreuament amb el carrer Sànson.



Z Tramvia = 39.393 m

CONCLUSIONES:



Z Soterrament = 12.790 m

Degut això, l’encreuament entre el tramvia, en ambdues alternatives, i soterrament



Z Superior Túnel = 20.570 m

en la zona compresa entre els P.K. 88+290 – P.K. 88+390, és compatible.



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 18.363 m
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Riera de la Salut (P.K. 88+740):


Z Tramvia = 32.674 m



Z Soterrament = 11.306 m



Z Superior Túnel = 19.086 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 13.128 m

2.3. Estació soterrada
Aquesta zona correspon als P.K. 89+028 – P.K. 89+270. Les imatges de les dos
alternatives del tramvia són les següents:

Carrer de la Santa Creu i Passeig Comte de Vilardaga (P.K. 88+900):


Z Tramvia = 33.680 m



Z Soterrament = 15.192 m



Z Superior Túnel = 22.972 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 10.248 m

En esta zona, es troba la sortida d’emergència i el pou de bombeig 2 del

Estació soterrada amb la planta d’urbanització del tramvia en alternativa 1

soterrament, ambdós allunyats de la zona d’influència del tramvia

Imatges de la sortida d’emergència i pous de bombeig en alternatives 1 i 2.
Estació soterrada amb la planta d’urbanització del tramvia en alternativa 2

ENCREUAMENTS DE CANALITZACIONS
En aquesta zona degut a la diferència de cotes entre el túnel en mina i el traçat
del tramvia, no es preveuen actuacions addicionals per l’encreuament de cables
en el soterrament ferroviari.

Segons el projecte del soterrament, la part superior de la llosa de coberta de
l’estació soterrada es troba a cota 31.00m. S’analitzarà la compatibilitat d’aquesta
llosa amb el traçat dels viaris i el tramvia.

CONCLUSIONS:
Per tant, en la zona corresponent al túnel en mina del soterrament, no es produeix
cap interferència amb la plataforma del tramvia.
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Rasant del tramvia en l’àmbit de l’estació soterrada (89+020 – 89+300)

Com es veu en el longitudinal del tramvia, la cota mínima d’aquest en la zona de

Detall de cimentació de marquesines de la parada 33

l’estació soterrada és de 31.50m corresponent a la zona de la parada 33. A
continuació, es realitza un resum de cotes (P.K. 89+180):


Z Tramvia = 31.50 m



Z Superior llosa de la estació = 31.00 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 0.04 m

La cimentació és de 1.80m d’alt situada a 0.40 de l’andana. Per tant, la cota inferior
de la cimentació quedarà a -1.80 - 0.40 + 0.28 = -1.92 m respecte de la cota de
carril del tramvia (essent 0.28m l’alçada de l’andana sobre cota de carril).
Al no existir cota suficient per a la realització de les cimentacions de les
marquesines, aquestes es realitzaran sobre la llosa de l’estació en el costat dret
del tramvia.

Secció en la zona de la parada 33 (P.K. 89-180)

Detall de les dimensions del pal de cimentació de la marquesina per a la parada
33.
Detall de la cimentació sobre llosa de l’estació en la zona de la parada 33
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ELEMENTS EN SUPERFÍCIE DE L’ESTACIÓ SOTERRADA
S’analitza la compatibilitat dels elements en superfície com són:


Sortida d’emergència 89+060: Es composa de dos parts, una en el costat
muntanya i un altre en el costat riu. La del costat muntanya, es comunica
per l’interior de l’estació amb la del costat riu i aquesta és l’única que surt a
la superfície, fora de l’àmbit de la urbanització del tramvia en ambdues
alternatives.



Pous de ventilació a l’inici de l’estació: Es composen de reixetes, les quals
es poden situar en els viaris.
Final de l’estació: Sortida d’emergència i pous de ventilació en alternatives 1 i 2.

ENCREUAMENTS DE CANALITZACIONS
En la zona de la parada 33, degut a que el marge inferior de les capes ferroviàries
és pràcticament coincident amb la llosa superior, no es pot realitzar l’encreuament
de cables d’un costat a l’altre de la plataforma del tramvia.
Per a poder realitzar l’encreuament, ha d’existir un mínim de 0.3m entre les capes
ferroviàries i la llosa superior. Aquesta separació s’aconsegueix en els P.K.
89+115 abans de la parada 33 i en el P.K. 89+245 després de la parada 33.
Inici de l’estació: Sortida d’emergència i pous de ventilació en alternatives 1 i 2.



Si es realitza l’encreuament amb el prisma de la canalització complet de 0.46m,
els encreuaments han de realitzar-se en P.K. 89+110 i P.K. 89+260.

Accés a l’estació soterrada (Accés principal i ascensors): En ambdues
alternatives se situen zones de vianants per tant és compatible la
urbanització amb els accessos plantejats en el soterrament.



Sortida d’emergència 89+260: Es composa de dos parts, una en el costat
muntanya i un altre en el costat riu, es comunica per l’interior de l’estació
amb la del costat muntanya i aquesta és l’única que surt a la superfície, fora
de l’àmbit de la urbanització del tramvia en ambdues alternatives.



Detall de prisma de canalitzacions

Pous de ventilació a l’inici de l’estació: Es composen de reixetes, les quals

A més, en la zona de l’estació soterrada s’han previst els següents encreuaments

es poden situar en els viaris.

per a cables en la llosa superior on es pot realitzar la connexió entre la zona costat
muntanya i la zona costat riu de l’estació: (S’indica entre parèntesis les dimensions
interiors reservades per a l’encreuament)
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P.K. 89+055 (2.10m)



P.K. 89+250 (2.50m)

(Blau: Eix de traçat del soterrament. Vermell: Eix de traçat de tramvia i Verd: Zona de



P.K. 89+107 (2.50m + 2.10m)



P.K. 89+270 (2.50m)

llosa superior de soterrament prevista pels encreuaments)



P.K. 89+200 (3.60m)



P.K. 89+295 (2.90m).

Segons els projecte de soterrament, en la reposició de serveis afectats, s’indiquen
els encreuaments en la zona de l’estació. Aquests són els indicats en la imatge:

En les següents imatges es mostren els encreuaments (color verd) en les
alternatives 1 i 2 del tramvia en l’Estudi Informatiu.

Detall zones d’encreuament de les canalitzacions en la llosa del Soterrament i tramvia
Alt-1

Com es pot observar, existeix disponibilitat en els encreuaments previstos pel
soterrament.

CONCLUSIONES:
La rasant del projecte del tramvia i la llosa superior de l’estació soterrada són
compatibles havent-se de realitzar les cimentacions de les marquesines dreta de
la parada 33 sobre la llosa, així com els pals de catenària en la zona final de
l’estació soterrada.
Els encreuaments de cables en la zona de la parada de l’estació 33 Han de
realitzar-se abans i després d’aquesta, degut a que la llosa del Soterrament i la
Detall zones d’encreuament de les canalitzacions en la llosa del Soterrament i tramvia

plataforma del tramvia estan molt pròximes entre sí i impedeixen els prismes

Alt-2

d’encreuament. Aquesta zona es troba entre els P.K. 89+110 i P.K. 89+260 (per a
prismes de 0.46m) o P.K. 89+115 i P.K. 89+245 (per a prismes de 0.30m)
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2.4. Túnel entre pantalles costat Barcelona



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46 m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 0.849 m

Després de l’estació projectada, el traçat de tramvia i el del projecte de la línia
soterrada, són pràcticament paral·leles recolzant-se el tramvia sobre la llosa de

Final de la zona de túnel entre pantalles del Soterrament, estructura de la Riera
Pahissa (P.K. 89+620):

soterrament.
A continuació, es comprovarà la diferència de cotes entre ambdós projectes en
els punts inicial i final, així com en els encreuaments dels carrers.
Inici de la zona de túnel entre pantalles del Soterrament (P.K. 89+300):


Z Tramvia = 32.289 m



Z Soterrament = 18.779 m



Z llosa superior = 31.000 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46 m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 0.829 m



Z Tramvia = 35.770 m



Z Soterrament = 20.946 m



Z llosa superior = 34.566 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46 m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 0.744 m

Encreuament amb els carrers Sant Llorenç / Santiago Ruiseñol (P.K. 89+440):


Z Tramvia = 32.427 m



Z Soterrament = 18.729 m



Z llosa superior = 31.072 m



Espessor de les capes ferroviàries del tramvia = 0.46 m



DIFERÈNCIA: llosa superior i part inferior capes ferroviàries = 0.895 m

Encreuament amb els carrers Laurea Miró / Av. Montejurra i zona final de la zona entre
pantalles en l’encreuament amb la Riera Pahissa en les alternatives 1 i 2

A més de la comprovació de la plataforma del tramvia, es comprova la
interferència entre les cimentacions de la catenària del tramvia i la llosa superior
del soterrament.

Inici de zona de pantalles costat Barcelona i encreuament amb els carrers Sant Llorenç /
Santiago Ruiseñol en les alternatives 1 i 2

Encreuaments amb els carrers Laurea Miró / Av. Montejurra (P.K. 89+580):


Z Tramvia = 35.838 m



Z Soterrament = 20.216 m



Z llosa superior = 34.529 m
Detall de les cimentacions dels pals de catenària
PROLONGACIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO DIAGONAL-BAIX LLOBREGAT DESDE LA PARADA DE SANT FELIU / CONSELL COMARCAL HASTA LA CARRETERA DE LA SÀNSON, SOBRE EL FUTURO SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA DE RENFE ACTUAL 8

Profunditzaran una alçada de 2.60m sota cota del carril del tramvia. En la zona de
túnel entre pantalles costat Barcelona del soterrament, se situen sobre la llosa
superior, tenint una distància entre aquesta i la cota de carril inferior als 2.60m
necessaris per al pal. Aquest s’haurà d’executar, ancorant-ho sobre la llosa
superior del soterrament.
En les zones anteriorment analitzades, les diferències de cotes són:


89+300 Diferència entre cota carril i llosa superior = 1.200 m



89+440 Diferència entre cota carril i llosa superior = 1.355 m



89+580 Diferència entre cota carril i llosa superior = 1.309 m



89+620 Diferència entre cota carril i llosa superior = 1.204 m

ENCREUAMENTS DE CANALITZACIONS
En aquesta zona, la diferència de cota entre la llosa superior i el tramvia és
suficient per a que puguin produir-se els encreuaments amb el prisma complet de
0.46m. No obstant, en la llosa superior del Soterrament es preveu una zona
d’encreuament de tubs en les proximitats dels carrers Pi i Maragall, abans i
després de l’encreuament del carrer Sant Llorenç / Santiago Rusiñol i abans i
després del carrer Laureà Miró/ Av. Montejurra.

Detall d’encreuament de canalitzacions en
el carrer Laurea Miró i Av. Montejurra:
Blau: Eix de traçat del Soterrament
Vermell: Eix de traçat de tramvia
Verd: Zona en la llosa superior del
Soterrament prevista per a encreuaments.

CONCLUSIONS:
En la zona corresponent a la zona entre pantalles del costat Barcelona del
Soterrament, el traçat del tramvia és compatible amb el projecte amb l’excepció
de l’execució dels pals de catenària que s’han de cimentar i ancorar sobre la llosa
superior del Soterrament.
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