El
projecte
de la
Sagrera

Sants

La Sagrera

Amb la construcció de
l’estació de la Sagrera,
Barcelona assoleix
el projecte ferroviari
i urbà més important
dels propers anys.

L’estació serà l’obra ferroviària
més gran adjudicada a Espanya

Un centre estratègic de la
xarxa del transport públic

El soterrament ferroviari
més gran d’Europa

El conjunt d’infraestructures,
l’estació i la urbanització de
gairebé 164 hectàrees suposaran
una inversió de 2.250 milions
d’euros sense comptar l’edificació.

La Sagrera serà un nus bàsic
per a la mobilitat perquè connectarà
els barris de la ciutat, l’Àrea
Metropolitana, les capitals de
Catalunya i la resta d’Europa.

Unirà els barris separats per
les vies: 3,7 quilòmetres entre
el carrer d’Espronceda i el nus
de la Trinitat i permetrà el
desenvolupament urbà de l’àmbit.
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La
Sagrera
nou
centre
urbà
Una transformació
urbana a gran escala

Un gran parc sobre la
infraestructura ferroviària i viària

Un nou centre urbà
al voltant de l’estació

Prioritat de l’ús públic del sòl
amb el 80% dedicat a zones
verdes i equipaments.
Prop de 13.000 habitatges,
el 47% de protecció oficial.

Un gran corredor verd
d’aproximadament 40 hectàrees
cobrirà les infraestructures
ferroviàries i viàries.

Nous habitatges, equipaments,
zones verdes, oficines i hotels
envoltaran l’estació i es
transformaran en un nou centre
urbà per viure, treballar i gaudir-ne.
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Pont de Bac de Roda
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La Maquinista
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Estació de la Sagrera
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Nus de la Trinitat
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Parc de Sant Martí
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Viari segregat per a vehicles
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Carrer de Garcilaso
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Tallers
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Rambla de Prim
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Àrea d’avituallament
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Triangle Ferroviari
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Andanes Alta Velocitat
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Estació de Sant Andreu Comtal
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Aparcaments
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La
Sagrera
nova
estació
central
L’edifici més gran
de Barcelona

Una estació intermodal
organitzada en quatre plantes

Una arquitectura
integrada en la ciutat

Serà una estació semisoterrada
comparable en dimensions a la T1
de l’aeroport del Prat. Tindrà dues
entrades, una des de la Sagrera
i l’altra des de Sant Martí.

Amb capacitat per a 100 milions
de viatgers anuals, connectarà l’Alta
Velocitat, les Rodalies, el Metro
i els autobusos. Dos túnels viaris
enllaçaran amb rondes i autopistes.

La coberta de l’estació serà
l’element arquitectònic més
significatiu amb una pèrgola
enjardinada que donarà
continuïtat al gran parc linial.
Vista carrer de Garcilaso · plaça de l’Estació

Vestíbul Alta Velocitat
Andanes Alta Velocitat
Vestíbul Rodalies
Andanes Rodalies
Intercanviador la Sagrera
Intercanviador Sant Martí
Metro L9
Accessos viari

Façana des de Sant Martí
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