
INTERNACIONAL - ITÀLIA - ALTERNATIVES AUTOPISTA A-10 GENOVA 
 

Posem en el seu coneixement informació rebuda d'ASETRANS, en 

la qual ens fan arribar nota del govern italià amb les rutes 

alternatives recomanades després del desgraciat accident del 

viaducte de l'A-10 a Gènova: 

Les rutes alternatives recomanades des d'ahir i que a continuació 

poden ser consultades són: 

1 - PER AL TRÀNSIT QUE SURT DE FRANÇA I DE LA XARXA DE 

CARRETERA NORD-OEST D'ITÀLIA, DIRIGIT AL CORREDOR TIRRÈNIC 

Entrada des de la frontera amb l'estat de Ventimiglia - A10 fins a la 

interconnexió amb l'A26 i, successivament, A26 - D26 Predosa - Bettole - A7 - 

interconnexió amb la A12 (o, alternativament, per als viatges llargs, continuï en 

A21 - A1 - A15 - interconnexió amb A12); 

Entrada des de la frontera de l'estat de Frejus - A32 - A21 - A7 i, posteriorment, 

interconnexió amb A12 (o alternativament, per a llargues distàncies, continuar 

en A21 - A1 - A15 - interconnexió amb A12); 

Entrada des de la frontera de l'estat del Mont Blanc - A5 - A26 - A21 - A7 i 

després interconnectar amb A12 (o, com a alternativa per als viatges llargs, 

prosseguir en A21 - A1 - A15 - interconexións amb la A12), o, alternativament, 

A5 - A55 - A21 - A7 i, posteriorment, interconnexió amb A12 (o alternativament, 

per a llargues distàncies, continuar en A21 - A1 - A15 - interconnexió amb A12); 

2 - PER AL TRÀNSIT QUE SURTI DE FRANÇA I S'ADREÇA CAP AL               

CORREDOR ADRIÀTIC: 

Entrada des de la frontera de l'estat de Ventimiglia - A10 fins a la interconnexió                              

amb A6 i, posteriorment, A6 - A21 - A1 - A14; 

3 - PER TRÀNSIT DES DE VENTIMIGLIA I DIRIGIT CAP A MILÀ I CAP A 

LES UBICACIONS INTERCEPTADES PER LA A4 TO-MI O PER LA A21  

A10 fins a la interconnexió amb A6 i, posteriorment, A6 / A4 o A21 segons la 

destinació; 

 



 4- PER AL TRÀNSIT CAP O FORA DEL PORT I / O DE L'AEROPORT DE 

GENOVA: 

Per a aquells que es dirigeixen al Port / Aeroport de Gènova i que vénen de 

Ventimiglia, agafeu la A10 i surti a la cruïlla "Gènova Aeroporto". 

Per a aquells que es dirigeixen al port / aeroport de Gènova i que vénen de Milà 

o Livorno, continuï per l'A7 Milà - Gènova i agafeu la sortida de l'autopista 

"Genova Ovest". 

Per a aquells que vénen del port / aeroport de Gènova i han de continuar cap a 

Milà o Livorno, poden prendre l'A7 en direcció nord. 

Per a aquells, però, que ve del Port / Aeroport de Gènova i ha d'arribar a 

Savona i Ventimiglia, ha de prendre l'A7 a la sortida "Genova Ovest" i després 

la direcció D26 Predosa branca - Bettole i finalment l'A26 direcció sud fins a la 

interconnexió amb l'A10. 

Continua sent obligatori per als viatgers que arribin o surtin del port o la zona 

de l'aeroport de la ciutat de Gènova, la ruta alternativa indicada, també amb 

l'objectiu de facilitar la circulació dels vehicles que participen actualment en les 

activitats de recuperació i rescat en l'àrea afectada pel col·lapse. 

Podeu consultar les rutes alternatives a la pàgina d'autopistes  

d'Itàlia: 

http://www.autostrade.it/autostrade-gis/batch/autotrasporto/autotrasporto.html 

 

https://asetrans.us1.list-manage.com/track/click?u=545e45239c65ba18fa1cc021e&id=3a7c225554&e=7ea1fd74d1

