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Anàlisi de la mobilitat actual i proposada. Realització d’aforaments i comptatge de
vehicles en tot l’àmbit d’estudi de projecte, incloent bicicletes, càrrega-descàrrega, etc...
Estudi d’intensitats de trànsit mitjançant software de micro simulació i macro simulació,
Simulacions d’escombrament de vehicles en maniobres i girs, Càlculs de regulació
semafòrica dels creuaments afectats, Traçats viaris.
El projecte d’urbanització de l‘avinguda del Tibidabo comportarà canvis importants en la mobilitat del seu
entorn. Per tal d’ajustar la definició en el projecte de l’ordenació viària, la regulació semafòrica i la resta
d’elements vinculats a la mobilitat, caldrà que el projecte faci l’estudi de mobilitat de l’entorn delimitat per
l’avinguda de Vallcarca – Ronda del Mig – Muntaner – Sant Joan de la Salle – Bellesguard i fins a la ctra.
de les Aigües, tots inclosos. Aquest estudi de mobilitat ha d’incloure les afectacions als diferents modes
de mobilitat (bus, ferroviari, bicicleta, DUM, taxi, etc.). Una de les eines de l’estudi es recomana que sigui
el TransCAD i els resultats han de ser consultables per aquest software (per exemple mitjançant shape
files).

Per altra banda, i donada la complexitat de la cruïlla de l’av. Tibidabo amb el pg. De Sant Gervasi i el
carrer Balmes (pl. John F. Kennedy), el projecte ha de venir acompanyat d’un estudi de microsimulació

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

de la plaça, que inclogui les cruïlles de pg. Sant Gervasi – Lleó XIII, de pg. Sant Gervasi – Císter, de l’av.
Tibidabo – Mas Yebra i de Balmes – Moragas. L’eina de simulació es recomana que sigui l’AIMSUN.

Finalment, a més de totes les instal·lacions semafòriques, el projecte ha d’incloure una proposta de
programació semafòrica de les cruïlles que quedin dins de l’àmbit del projecte.
Els estudis de mobilitat quedaran a disposició de la Direcció de Serveis de Mobilitat, tant les memòries i
plànols com els diferents arxius que els tècnics de mobilitat considerin necessaris per a la validació dels
estudis.

