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CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI 
TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE  

osservatorio regionale  delle 
infrastrutture di mobilità

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  PPRREEMMIINNEENNTTII  DDEELL  NNOODDOO  FFEERRRROOVVIIAARRIIOO  DDII  AARRQQUUAATTAA  SSCCRRIIVVIIAA  
IIll  nnooddoo  ffeerrrroovviiaarriioo  ddii  AArrqquuaattaa  SSccrriivviiaa  rriissuullttaa  eesssseerree  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  pprriioorriittaarriiaa  nneellllaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  
ttrraaffffiiccoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’aarreeaa  ddeell  ttrriiaannggoolloo  iinndduussttrriiaallee  MMiillaannoo--GGeennoovvaa--TToorriinnoo..    

LLaa  ssttaazziioonnee  ddii  AArrqquuaattaa  SSccrriivviiaa  èè  uunnaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  ppoossttaa  aappppuunnttoo  aallll''iinnccrroocciioo  ddeellllee  ffeerrrroovviiee  
TToorriinnoo––GGeennoovvaa  ee  SSuuccccuurrssaallee  ddeeii  GGiioovvii,,  cciiooèè  llaa  lliinneeaa  ffeerrrroovviiaarriiaa  cchhee  ccoonnggiiuunnggee  TToorrttoonnaa  aa  GGeennoovvaa..  
LLaa  ssttaazziioonnee  pprreesseennttaa  55  bbiinnaarrii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  iill  sseerrvviizziioo  vviiaaggggiiaattoorrii,,  oollttrree  aa  dduuee  ppaassssaannttii;;  nneell  ddeettttaagglliioo::    

��  ddaall  bbiinnaarriioo  11  ppaarrttoonnoo  ttrreennii  aa  bbrreevvee,,  mmeeddiiaa  ee  lluunnggaa  ppeerrccoorrrreennzzaa  ppeerr  AAlleessssaannddrriiaa,,  TToorriinnoo  ee  
MMiillaannoo;;    

��  ii  bbiinnaarrii  22  ee  33  ssoonnoo  ppaassssaannttii  ssuullllaa  ddiirreettttrriiccee  TToorriinnoo--GGeennoovvaa  ee  nnoonn  ssoonnoo  sseerrvviittii  ddaa  mmaarrcciiaappiieeddee;;  
ddaall  BBiinnaarriioo  44  ppaarrttoonnoo  ttrreennii  pprroovveenniieennttii  ddaa  TToorriinnoo  iinn  ddiirreezziioonnee  GGeennoovvaa;;  

��  ddaall  BBiinnaarriioo  55  ppaarrttoonnoo  aallccuunnii  ttrreennii  aa  bbrreevvee,,  mmeeddiiaa  ee  lluunnggaa  ppeerrccoorrrreennzzaa  iinn  ddiirreezziioonnee  MMiillaannoo,,  
PPiiaacceennzzaa  ee  RRiimmiinnii;;  

��  ddaall  BBiinnaarriioo  66  ppaarrttoonnoo  ttrreennii  pprroovveenniieennttii  ddaa  MMiillaannoo  iinn  ddiirreezziioonnee  GGeennoovvaa;;  

��  iill  bbiinnaarriioo  77  èè  ssttaattoo  ssoossttiittuuiittoo  ddaall  mmaarrcciiaappiieeddee  ttrraa  iill  bbiinnaarriioo  66  ee  88;;  

��  iill  bbiinnaarriioo  88  èè  uuttiilliizzzzaattoo  ccoommee  ccaappoolliinneeaa  ppeerr  ii  ttrreennii  ddaa  ee  ppeerr  MMiillaannoo,,  TToorriinnoo  ee  GGeennoovvaa;;  

��  ii  bbiinnaarrii  ccoommpprreessii  ddaall  99  aall  1155  ssoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  mmaannoovvrraa..  

SSii    ttrraattttaa,,  ppeerrttaannttoo,,  ddii  uunn  nnooddoo  rriilleevvaannttee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’aammppiieezzzzaa  ddeell  bbaacciinnoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddii  rraaccccoollttaa  
cchhee  ssii  ssvviilluuppppaa  aa  ssuudd  vveerrssoo  llooccaalliittàà  ccoonnffiinnaannttii  ccoonn  llaa  LLiigguurriiaa  ((vvaallllee  SSccrriivviiaa)),,  aa  oovveesstt  ddaallllee  vvaallllii  
BBoorrbbeerraa  ee  SSppiinnttii,,  aa  eesstt  ddaallllaa  vvaallllee  LLeemmmmee  ee  aa  nnoorrdd  iinn  pprroovveenniieennzzaa  ddaa  zzoonnee  aallttaammeennttee  rreessiiddeennzziiaallii  
qquuaallii  SSeerrrraavvaallllee  SSccrriivviiaa..  LL’’uunniiccaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceessssoo  aaii  sseettttoorrii  pprroodduuttttiivvii  ((sseeccoonnddaarriioo  ee  tteerrzziiaarriioo))  ddii  
qquueessttii  tteerrrriittoorrii  aavvvviieennee  pprroopprriioo  aattttrraavveerrssoo  iill  ttrraannssiittoo  nneell  nnooddoo  ffeerrrroovviiaarriioo  aarrqquuaatteessee..    

LL’’uutteennzzaa  aattttuuaallee  uuttiilliizzzzaa  iill  mmeezzzzoo  ppuubbbblliiccoo,,  iill  mmeezzzzoo  pprriivvaattoo,,  llaa  bbiicciicclleettttaa  ((ppeerr  uutteennttii  rreessiiddeennttii  llooccaallii))..  
IIll  pprrooggeettttoo  ssii  èè  pprrooppoossttoo  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  mmiigglliioorraarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  mmooddaallee  ttrraa  ii  mmeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ttrraa  iill  mmeezzzzoo  ppuubbbblliiccoo  ee  iill  ttrreennoo  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii,,  cchhee  pprriimmaa  
ddeellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  MMOOVVIIcceennttrroo  rriissuullttaavvaannoo  aa  ccoonnttaattttoo  ccoonn  ttrraaffffiiccoo  mmoottoorriizzzzaattoo  ee  ppooccoo  
ssiiccuurrii..  AAttttrraavveerrssoo  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeggllii  aassppeettttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  ssttrruuttttuurraallii  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccii,,  ppeerr  ffaacciilliittaarree  
iill  ttrraassbboorrddoo  ddeeii  vviiaaggggiiaattoorrii,,  ll’’iinntteerrvveennttoo  ssii  èè  pprrooppoossttoo  ddii  ssoottttrraarrrree  ddoommaannddaa  aall  ttrraassppoorrttoo  pprriivvaattoo  ssuu  
ggoommmmaa  ee  rreennddeerree  ppiiùù  ssiiccuurrii  ii  ppaassssaaggggii  ddaa  uunnaa  mmooddaalliittàà  ddii  ttrraassppoorrttoo  aallll’’aallttrraa..  

EELLEEMMEENNTTII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII//FFIINNAANNZZIIAARRII  RREESSIIDDEENNTTII  NNEELL  SS..II..  OOIIMMPP    
IIll  pprrooggeettttoo  MMOOVVIIcceennttrroo  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  ddii  AArrqquuaattaa  SSccrriivviiaa,,  ssii  ssvviilluuppppaa  ccoommee  
sseegguuee::  

11..  RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ccoommpplleettaa  ddeellllaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  ((PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee))  eelliimmiinnaannddoo  
ttuuttttii  ii  ppaarrcchheeggggii  iivvii  ccoollllooccaattii,,  ccrreeaannddoo  uunnaa  zzoonnaa  ggiiaarrddiinnoo  qquuaallee  pprriimmoo  iimmppaattttoo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo,,  
llaasscciiaannddoo  llaa  vviiaabbiilliittàà  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  ccoonn  ggllii  aarrrriivvii  aallllaa  SSttaazziioonnee  mmaa  iimmppeeddeennddoonnee  llaa  
ssoossttaa,,  rriimmaannggoonnoo  iivvii  ccoollllooccaattii  ii  TTaaxxii  ddii  SSeerrvviizziioo  ppuubbbblliiccoo,,  iinn  zzoonnaa  aappppoossiittaammeennttee  iinnddiivviidduuaattaa  ee  
pprrootteettttaa  ddaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  aallbbeerrii..  CCoommpplleettaa  pprrootteezziioonnee  ppeerr  ii  ppeeddoonnii  iinn  aacccceessssoo  ee  rreecceessssoo  ddaallllaa  
SSttaazziioonnee..    

22..  CCrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  aauuttoo  ((cciirrccaa  3344  ppoossttii))  nneellllaa  zzoonnaa  ddii  VViiaallee  MMaarrccoonnii  ccoonn  mmooddiiffiiccaa  
ddeellll''aattttuuaallee  vviiaabbiilliittàà  ccoommuunnaallee  aattttaa  aa  ddiimmiinnuuiirree  llaa  vveelloocciittàà  ddeeggllii  aauuttoovveeiiccoollii  iinn  aarrrriivvoo  vveerrssoo  llaa  
PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee;;    

33..  CCrreeaazziioonnee  ddii  uunn  nnuuoovvoo  ppaarrcchheeggggiioo  aauuttoo  ((cciirrccaa  6688  ppoossttii))  iinn  aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddaa  RR..FF..II..,,  
aattttuuaallmmeennttee  aaddiibbiittaa  aa  ssccaalloo  mmeerrccii  ee  ppaarrcchheeggggiioo  ddiippeennddeennttii  ffeerrrroovviiaa..  IInn  ttaallee  aarreeaa  ttrroovvaa  ppoossttoo  uunn  
aacccceessssoo  ppeerr  ii  mmeezzzzii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ((AAuuttooaammbbuullaannzzee//VViiggiillii  ddeell  FFuuooccoo))  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''aarreeaa  
ffeerrrroovviiaarriiaa;;  

44..  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  ssttrraaddaa  ccoommuunnaallee  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  llaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ee  llaa  
vviiaabbiilliittàà  PPrroovviinncciiaallee  eessiisstteennttee..  TTaallee  ssttrraaddaa  ssuuppppoorrtteerràà  bbuuoonnaa  ppaarrttee  ddeell  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ddaa  ee  ppeerr  
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llaa  PPiiaazzzzaa,,  ddaarràà  aacccceessssoo  aaii  ppaarrcchheeggggii  iinn  aarreeaa  RR..FF..II..  ee  nneellll''aarreeaa  ccoommuunnaallee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  cchhee  ssii  
ddeessccrriivvee  aall  ppuunnttoo  ssuucccceessssiivvoo..  IInn  TTaallee  ssttrraaddaa  ttrroovvaannoo  aallllooccaazziioonnee  ggllii  ssttaallllii  ddii  ssoossttaa  ddeellllee  
aauuttoolliinneeee  eessiisstteennttii,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  pprrootteettttii  ddaa  ppeennssiilliinnee  ee  ddaa  ppeerrccoorrssii  ttaattttiillii  ppeerr  nnoonn  vveeddeennttii..  

55..  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  iinn  aarreeaa  CCoommuunnaallee  ((ddiissmmeessssaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  
eeddiilliizziiaa  pprriivvaattaa))  ppeerr  cciirrccaa  7788  ppoossttii  aauuttoo  ssccooppeerrttii  ee  3322  ppoossttii  aauuttoo  ccooppeerrttii  aall  ppiiaannoo  sseemmiinntteerrrraattoo  ddii  
uunn  ffaabbbbrriiccaattoo  aaddiibbiittoo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo..  IInn  ttaallee  aarreeaa  ssii  rreeaalliizzzzaannoo  aallttrreessìì  uulltteerriioorrii  1188  ppoossttii  aauuttoo  
ssccooppeerrttii  iinn  ffrreeggiioo  aallllaa  VViiaa  GGaarriibbaallddii..    

FFiinnaannzziiaammeenntt ii     

FONTE FINANZIAMENTO CONTRIBUTO 
PREVISTO DA ATTI 

Comunitaria  

Statale €987.000 

Regionale  

Comunale 1 => 2010 €421.355 

Comunale 2 => 2008 €443.000 

Altro pubblico  

Totale €1.851.355 

UULLTTEERRIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII    
IIll  CCoommuunnee  ddii  AArrqquuaattaa  aa  ffiinnee  ggiiuuggnnoo  22001133  sseeggnnaallaa  cchhee  ssii  ssoonnoo  rreessee  ddiissppoonniibbiillii  rriissoorrssee  eeccoonnoommiicchhee    
ppaarrii  aa  €€  2288..996699..0000,,  ddeerriivvaannttii  ddaa  ppeennaallII  eedd  eeccoonnoommiiee  uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarrrreeddoo  
uurrbbaannoo,,  mmoovviibbyyttee  ee  vviiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa..  

AA  ddiicceemmbbrree  ddeell  22001155  iill  CCoommuunnee,,  ttrraammiittee  nnoottaa  pprroott..  1188661144  ddeell  2211//1122//1155,,  ttrraassmmeettttee  llaa  rreellaazziioonnee  ddii  
ccoonncclluussiioonnee  iinntteerrvveennttoo  ee  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  eerrooggaazziioonnee  ffiinnaallee,,  iinnffoorrmmaannddoo  cchhee  ccoonn  ll’’iissttaallllaazziioonnee,,  ttrraa  llee  
dduuee  ppeennssiilliinnee  ddii  aatttteessaa  ddeeii  bbuuss,,  ddeell  ttootteemm  mmuullttiimmeeddiiaallee  ddeeppuuttaattoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  
MMoovviibbyyttee,,  rriicchhiieeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ttrraanncchhee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  pprreevviissttoo  ppaarrii  aadd  €€  4400..440000..0000..  

IInn  rriissppoossttaa  aallllaa  nnoottaa  ddii  aavvvviioo  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  qquuaallee  vvaalluuttaazziioonnee  eexx  ppoosstt  ddeellll’’iinnffrraassttrruuttttuurraa  ddii  
iinntteerrssccaammbbiioo  mmuullttiimmooddaallee  ttrraassmmeessssaa  ddaall  sseettttoorree  CCoonnttrroolllloo  AA11881100AA  aall  ccoommuunnee  ddii  AArrqquuaattaa,,  èè  
ppeerrvveennuuttaa  ddaa  qquueesstt’’uullttiimmoo  llaa  nnoottaa  pprroott..  66775577  ddeell  2200//0044//1188  ttrraammiittee  llaa  qquuaallee  iill  CCoommuunnee  rreennddeennddoossii  
ddiissppoonniibbiillee  aallllaa  mmaassssiimmaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  dduurraannttee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllaa  RReeggiioonnee,,  llaammeennttaa  ddii  
nnoonn  aavveerr  ppeerrcceeppiittoo  aannccoorraa  iill  ssaallddoo  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ttrraanncchhee  ddeell  ccoonnttrriibbuuttoo  ssoopprraa  cciittaattoo  nnoonnoossttaannttee  
ddiivveerrssii  ssoolllleecciittii  aall  sseettttoorree  ccoommppeetteennttee..  

EESSIITTOO  DDEELL  CCOONNTTRROOLLLLOO    
IInn  ddaattaa  1166  mmaaggggiioo  22001188,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnee  ddii  sseerrvviizziioo  pprroott..  nn..  1122005599//AA11881100AA  ddeell  1166  mmaaggggiioo  
cc..aa..  ii  ffuunnzziioonnaarrii  rreeggiioonnaallii  DDoolloorreess  MMaarriinnoo  eedd  EEnnzzoo  LLuuccaarrnnoo  hhaannnnoo  eeffffeettttuuaattoo  iill  ssoopprraalllluuooggoo,,  pprreessssoo  iill  
MMoovviicceennttrroo  ddii  AArrqquuaattaa  SSccrriivviiaa,,  aall  ffiinnee  ddii  eeffffeettttuuaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ““eexx  ppoosstt””  ssuullllaa  iinnffrraassttrruuttttuurraa  rreeaalliizzzzaattaa  
qquuaallee  ssiisstteemmaa  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo  mmooddaallee  ddeennoommiinnaattoo  MMoovviicceennttrroo,,  ccoommee  ddaa  pprrooggrraammmmaa  aaddoottttaattoo  ppeerr  iill  
22001188,,  ccoonn  nnoottaa  pprroott  11558877//AA1188000000  ddeellll’’1111..0011..22001188,,  ddeell  ddiirreettttoorree  aarrcchh..  LLuuiiggii  RRoobbiinnoo..  
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RRiissppeettttoo  aaggllii  eelleemmeennttii  pprrooggeettttuuaallii//ffiinnaannzziiaarrii  ddeellllaa  sscchheeddaa  rreessiiddeennttee  nneell  SS..II..  OOIIMMPP,,  rriiffeerriittii  nneeii  55  ppuunnttii  
ssoopprraa  eelleennccaattii  aattttrraavveerrssoo  ccuuii  iill  MMoovviicceennttrroo  ddii  AArrqquuaattaa  èè  iiddeennttiiffiiccaattoo  ccoonn  llaa  sscchheeddaa  ssppeecciiffiiccaa  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo,,  iill  ssoopprraalluuooggoo  rriilleevvaa  qquuaannttoo  ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattoo..  

11..  LL’’eeddiiffiicciioo  aaddiibbiittoo  aaii  sseerrvviizzii  ee  llooccaallii  nneecceessssaarrii  aallllaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  ffeerrrroovviiaarriiaa  pprreesseennttaa  
ttuuttttoo  qquuaannttoo  aadd  eessssaa  nneecceessssaarriioo..  NNeelllloo  ssppeecciiffiiccoo  ssii  rriissccoonnttaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  uunnaa  bbiigglliieetttteerriiaa  ee,,  
nneellll’’oorraarriioo  ddii  cchhiiuussuurraa,,  ggllii  oorraarrii  ddeell  sseerrvviizziioo  ffeerrrroovviiaarriioo,,  iinn  aarrrriivvoo  eedd  iinn  ppaarrtteennzzaa,,  ssoonnoo  rreeppeerriibbiillii  
ttrraammiittee  bbaacchheecchhee  eedd  uunn  mmoonniittoorr  
aattttiivvoo  nneell  llooccaallee  bbiigglliieetttteerriiaa;;  ssii  
aapppprreezzzzaa  llaa  pprreesseennzzaa  aanncchhee  ddii  
uunnaa  zzoonnaa  rriissttoorroo,,  uunnaa  ssaallaa  
dd’’aassppeettttoo  ee  ssuull  mmaarrcciiaappiieeddee  ddeell  
pprriimmoo  bbiinnaarriioo  iinn  uunn  aallttrroo  ffaabbbbrriiccaattoo  
ssoonnoo  ppoossttii  ii  sseerrvviizzii  iiggiieenniiccii..  LLaa  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  
RReeppuubbbblliiccaa,,  aatttteessttaannttee  llaa  
ssttaazziioonnee,,  rriissuullttaa  eeffffeettttiivvaammeennttee  
ccoommpplleettaattaa..  SSoonnoo  ssttaattii  eelliimmiinnaattii  
ttuuttttii  ii  ppaarrcchheeggggii  iivvii  ccoollllooccaattii  
pprreecceeddeenntteemmeennttee  aallllaa  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee,,  ccoommee  ddaa  
pprrooggeettttoo,,  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  mmaarrcciiaappiieeddee  lluunnggoo  iill  ffaabbbbrriiccaattoo  pprroossppiicciieennttee  aallllaa  ppiiaazzzzaa  ddeellllaa  
ssttaazziioonnee  ppeerr  iill  ttrraannssiittoo,,  lloo  ssttaazziioonnaammeennttoo  ee  llaa  pprrootteezziioonnee  ddeell  ppeeddoonnee  nneell  ppeerrccoorrssoo  vveerrssoo  ii  sseerrvviizzii  
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ffeerrrroovviiaarrii,,  iiggiieenniiccii  eedd  iill  bbaarr  ee,,  aattttrraavveerrssoo  uunn  aallttrroo  mmaarrcciiaappiieeddee  ppoossttoo  ddii  ffrroonnttee  ppeerr  aaggeevvoollaarree  ii  

ppeeddoonnii  iinn  aarrrriivvoo  oo  iinn  ppaarrtteennzzaa  ddaallllaa  ssttaazziioonnee;;  
mmeennttrree  ll’’eexx  aarreeaa  ppaarrcchheeggggii  aannttiissttaannttee  ll’’eeddiiffiicciioo  
ddeellllaa  ssttaazziioonnee  èè  ssttaattaa  ssoossttiittuuiittaa  ddaa  uunnaa  zzoonnaa  
cceennttrraallee,,  rriiaallzzaattaa  rriissppeettttoo  aallllaa  qquuoottaa  ddeellllaa  ppiiaazzzzaa,,  
aarrrreeddaattaa  ccoonn  aaiiuuoollee  ppiiaannttuummaattee,,  uunnaa  ffoonnttaannaa  eedd  
aallccuunnii  eelleemmeennttii  ddii  aarrrreeddoo  uurrbbaannoo,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  
aatttteennzziioonnee  aallllaa  vviiaabbiilliittàà  cchhee  èè  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  mmooddoo  ddaa  
rriissuullttaarree  ssttrreettttaammeennttee  ccoonnnneessssaa  ccoonn  ggllii  aarrrriivvii  iinn  
eessttrreemmaa  pprroossssiimmiittàà  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ee  nnee  èè  iimmppeeddiittaa  llaa  ssoossttaa;;  ssoonnoo  aallttrreessìì  ddeelliimmiittaattee  llee  aarreeee    ddii  
eemmeerrggeennzzaa,,  ddeeii  ttaaxxii  ee  ddeellllee  ssoossttee  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii,,  ddoottaattee  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  aarrttiiffiicciiaallee  nnoottttuurrnnaa,,  
vviiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa,,  sseeggnnaallaazziioonnee  ppeerrccoorrssii  ttaattttiillii  ppeerr  nnoonn  vveeddeennttii  eedd  iippoovveeddeennttii  ee  sseeggnnaallaazziioonnee  
ddeeggllii  aattttrraavveerrssaammeennttii  ppeeddoonnaallii..    

22..  RReeaalliizzzzaattii  uunn  sseerriiee  ddii  ppoossttii  aauuttoo  nneellllaa  zzoonnaa  aannttiissttaannttee  ll’’iinnccrroocciioo  ttrraa  VViiaallee  MMaarrccoonnii  ee  vviiaa  BBuuoozzzzii,,  
iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ssoonnoo  2244  ppoossttii  aauuttoo  aa  ppaaggaammeennttoo,,  33  ppeerr  ddiissaabbiillii  ee  66  ppeerr  ddiippeennddeennttii  ffeerrrroovviiaa¸̧ssii  
rriissccoonnttrraa  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  vviiaabbiilliittàà  ccoommuunnaallee,,  llaa  qquuaallee  èè  oorrggaanniizzzzaattaa  iinn  mmooddoo  ddaa  
ddiimmiinnuuiirree  llaa  vveelloocciittàà  ddeeggllii  aauuttoovveeiiccoollii  iinn  aarrrriivvoo  vveerrssoo  llaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee;;    

33..  NNeellll’’aarreeaa  ddiiaammeettrraallmmeennttee  ooppppoossttaa,,  rriissppeettttoo  aallllaa  ppiiaazzzzaa  ddeellllaa  ssttaazziioonnee,,  aa  vviiaallee  MMaarrccoonnii  ((rriiffeerriittoo  aall  
ppuunnttoo  22)),,  èè  rreeaalliizzzzaattoo  nnuuoovvoo  ppaarrcchheeggggiioo  aauuttoo,,  iinn  aarreeaa  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ddii  RR..FF..II..,,  ccoonn  6699  ppoossttii  
aauuttoo  ((ddii  ccuuii  cciirrccaa  uunnaa  cciinnqquuaannttiinnaa  aa  ppaaggaammeennttoo,,  55  ggrraattuuiittii,,  11  ccaarriiccoo--ssccaarriiccoo,,  11  ppeerr  ddiissaabbiillee  ee  1155  
ppeerr  ddiippeennddeennttii  ffeerrrroovviiaa))  ee  1166  ppoossttii  ppeerr  llee  dduuee  rruuoottee..  IInn  ttaallee  aarreeaa  ttrroovvaa  ppoossttoo  uunn  aacccceessssoo  ppeerr  ii  

mmeezzzzii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ((AAuuttooaammbbuullaannzzee//VViiggiillii  ddeell  
FFuuooccoo))  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''aarreeaa  ffeerrrroovviiaarriiaa;;    

44..  AAddiiaacceennttee  aallll’’aarreeaa  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  33,,  èè  rreeaalliizzzzaattaa  
uunnaa  nnuuoovvaa  ssttrraaddaa  ccoommuunnaallee,,  vviiaallee  UUnniittàà  dd’’IIttaalliiaa,,    
ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  llaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  SSttaazziioonnee  ee  llaa  
vviiaabbiilliittàà  PPrroovviinncciiaallee  eessiisstteennttee  SSPP114400..  TTaallee  ssttrraaddaa  
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ssuuppppoorrttaa  ppaarrttee  ddeell  ttrraaffffiiccoo  vveeiiccoollaarree  ddaa  ee  ppeerr  llaa  PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa,,  ddàà  aacccceessssoo  aaii  
ppaarrcchheeggggii  iinn  aarreeaa  RR..FF..II..  ssoopprraa  cciittaattii  ee  nneellll''aarreeaa  ccoommuunnaallee  ddii  ppaarrcchheeggggiioo  cchhee  ssii  ddeessccrriivvee  aall  ppuunnttoo  
ddii  sseegguuiittoo  rriippoorrttaattoo..  IInn  TTaallee  ssttrraaddaa  ttrroovvaannoo  aallllooccaazziioonnee  ii  44  ssttaallllii  ddii  ssoossttaa  ddeellllee  aauuttoolliinneeee  eessiisstteennttii,,  
ooppppoorrttuunnaammeennttee  pprrootteettttii  ddaa  ppeennssiilliinnee  ee  ddaa  ppeerrccoorrssii  ttaattttiillii  ppeerr  nnoonn  vveeddeennttii;;  ttrraa  llee  dduuee  ppeennssiilliinnee  ddii  

aatttteessaa  ddeeii  bbuuss,,  iinnoollttrree,,  èè  ppoossttoo  iill  
ttootteemm  mmuullttiimmeeddiiaallee  ddeeppuuttaattoo  
aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  
MMoovviibbyyttee  ee  ppeerr  ll’’aattttiivvaazziioonnee,,  
ccoommee  ssoopprraa  ssppiieeggaattoo,,  iill  
CCoommuunnee  rriicchhiieeddee  iill  ppaaggaammeennttoo  
ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ttrraanncchhee  ddeell  
ccoonnttrriibbuuttoo  pprreevviissttoo  ppaarrii  aadd  €€  
4400..440000..0000..  IIll  sseerrvviizziioo  mmoovviibbyyttee  
ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eelleettttrroonniicchhee  nnoonn  
rriissuullttaa  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ffuunnzziioonnee,,  
ppeerrttaannttoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  
ccoorrssee  eexxttrraauurrbbaannee  ssoonnoo  

rriippoorrttaattee  ssuu  uunnaa  ssoorrttaa  ddii  ppaalliinnaa  ((vveeddii  ffoottoo))  ssuu  ccuuii  èè  ppoossttoo  pprroossppeettttoo  ccaarrttaacceeoo  iinnddiiccaannttii  llee  lliinneeee  
005588  ((AArrqquuaattaa  --  NNoovvii  --  SSppiinneettttaa  MM..  ggoo  ssttaabbiilliimmeennttoo))  ee  006644  ((AArrqquuaattaa  ––  CCaassssaannoo  ––  TToorrttoonnaa))  
eeffffeettttuuaattee  ddaallll’’aazziieennddaa  AARRFFEEAA))..  

55..  RReeaalliizzzzaattoo  ppaarrcchheeggggiioo  iinn  aarreeaa  CCoommuunnaallee  ((ddiissmmeessssaa  aa  sseegguuiittoo  ddii  uunn  iinntteerrvveennttoo  ddii  eeddiilliizziiaa  
pprriivvaattaa))  ppeerr  cciirrccaa  7788  ppoossttii  aauuttoo  ssccooppeerrttii  ee  3322  ppoossttii  aauuttoo  ccooppeerrttii  aall  ppiiaannoo  sseemmiinntteerrrraattoo  ddii  uunn  
ffaabbbbrriiccaattoo  aaddiibbiittoo  aadd  uussoo  ppuubbbblliiccoo..  IInn  ttaallee  aarreeaa  ssii  rreeaalliizzzzaannoo  aallttrreessìì  uulltteerriioorrii  1188  ppoossttii  aauuttoo  
ssccooppeerrttii  iinn  ffrreeggiioo  aallllaa  VViiaa  GGaarriibbaallddii..    

  

CONCLUSIONI 
AAttttrraavveerrssoo  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeggllii  aassppeettttii  llooggiissttiiccii,,  ssttrruuttttuurraallii  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccii,,  ppeerr  ffaacciilliittaarree  iill  ttrraassbboorrddoo  
ddeeii  vviiaaggggiiaattoorrii,,  iill  nnooddoo  mmuullttiimmooddaallee  ddii  AArrqquuaattaa  ssii  èè  pprrooppoossttoo  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ssoottttrraarrrree  ddoommaannddaa  aall  
ttrraassppoorrttoo  pprriivvaattoo  ssuu  ggoommmmaa  ee  rreennddeerree  ppiiùù  ssiiccuurrii  ii  ppaassssaaggggii  ddeeii  vviiaaggggiiaattoorrii  ddaa  uunnaa  mmooddaalliittàà  ddii  
ttrraassppoorrttoo  aallll’’aallttrraa..    

CCoommee  nnoottoo  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii  ffoonnddoo  ddeell  mmoovviicceennttrroo  èè  qquueelllloo  ddii  ffaavvoorriirree  ll’’uussoo  ddeell  mmeezzzzoo  ddii  ttrraassppoorrttoo  
ppuubbbblliiccoo  ccoolllleettttiivvoo  ppeerr  ggllii  ssppoossttaammeennttii  ddii  mmeeddiioo  lluunnggoo  rraaggggiioo  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’uussoo  ddeell  mmeezzzzoo  
ffeerrrroovviiaarriioo  ppeerr  ggllii  ssppoossttaammeennttii  iinntteerrrreeggiioonnaallii  ee,,  ssiiccuurraammeennttee,,  èè  ddaa  rriilleevvaarree  uunnaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeell  
ffuullccrroo  uurrbbaannoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  ssttaazziioonnee..  ÈÈ  aanncchhee  vveerroo  ppeerròò  cchhee  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  rriiggeenneerraazziioonnee  uurrbbaannaa  
nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  iiddeennttiiffiiccaattoo  qquuaallee  nnooddoo  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo  mmooddaallee..    

NNeell  ccaassoo  ddii  AArrqquuaattaa,,  cchhee  èè  uunn  ppiiccccoolloo  cceennttrroo,,  èè  ssttaattoo  rreeaalliizzzzaattoo  uunn  pprrooggeettttoo  mmoovviicceennttrroo  cchhee  
mmiigglliioorraa  ggllii  aassppeettttii  llooggiissttiiccii,,  ssttrruuttttuurraallii  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccii  ppeerr  ccuuii  aanncchhee  ssee  ppoossssoonnoo  rriissccoonnttrraarrssii  aallccuunnee  
ddeellllee  ppeeccuulliiaarriittàà  ttiippiicchhee  ee  ggllii  eelleemmeennttii  rriicchhiieessttii  ppeerr  uunn  nnooddoo  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo  qquuaallee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  
qquueelllloo  cchhee  pprreevveeddee  iill  ccaammbbiioo  mmooddaallee  ppiiùù  vveellooccee  ppoossssiibbiillee,,  ccoonn  bbrreevvii  ddiissttaannzzee  ttrraa  ii  vvaarrii  mmooddii,,  mmaa  iill  
ssiisstteemmaa  ddii  ppeerrccoorrssii  ppeeddoonnaallii  aanncchhee  ssee  nnoonn  ssuuppeerraa  ii  5500  mmeettrrii  nnoonn  èè  aall  ccooppeerrttoo,,  mmaa  ssii  ssvviilluuppppaa  iinn  
ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ggrraaddeevvoolleezzzzaa..      

SSii  rriilleevvaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  bbaarrrriieerree  ddoovvuuttee  aallllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee..  LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  
aaii  ddiivveerrssii  ggrruuppppii  ddii  uutteennttii  ddii  uunn  mmoovviicceennttrroo  ssoonnoo  mmoollttoo  ddiiffffeerreennttii::  uutteennttii  nnoonn  ffrreeqquueennttii  ee  iirrrreeggoollaarrii  
nneecceessssiittaannoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinneerreennttii  oorraarrii,,  ppeerrccoorrssii  ppeerr  ggiiuunnggeerree  ppeerr  eesseemmppiioo  aaggllii  
ssttaallllii  ddeeii  bbuuss  ppeerr  ccoonnttiinnuuaarree  iill  lloorroo  vviiaaggggiioo,,  mmeennttrree  uutteennttii  ssiisstteemmaattiiccii  nneecceessssiittaannoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ddii  
iinnffoorrmmaazziioonnii  vveellooccii  ssuu  rriittaarrddii  oo  ccaammbbii  dd''oorraarriioo;;  qquueessttee  uullttiimmee  ssaarreebbbbeerroo  rreeppeerriibbiillii  ttrraammiittee  iill  ttootteemm  
ddeessccrriittttoo  nneellll’’eessiittoo  ddeell  ssoopprraalluuooggoo  mmaa  aall  mmoommeennttoo  nnoo  èè  aannccoorraa  ssttaattoo  aattttiivvaattoo,,  mmeennttrree  dduurraannttee  iill  
ssoopprraalluuooggoo  ssii  èè  rriissccoonnttrraattaa  ddiiffffiiccoollttàà  nneellll’’iinnddiivviidduuaarree  ggllii  ssttaallllii  ddeell  sseerrvviizziioo  aauuttoobbuuss..  

DDoovvrreebbbbeerroo  eesssseerrccii,,  aallttrreessìì,,  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeell  nnooddoo  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo  iinn  qquuaannttoo  ggllii  uutteennttii  
ppootteennzziiaallii  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ffrreennaattii  ddaallllaa  ssccaarrssaa  iinnffoorrmmaazziioonnee;;  mmoollttee  ppeerrssoonnee  nneecceessssiittaannoo  ddii  
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iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerrssoonnaalliizzzzaattee  pprriimmaa  ddii  ccoommppiieerree  iill  pprroopprriioo  ssppoossttaammeennttoo,,  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  ddoovvrreebbbbeerroo  
rriicceevveerree  aanncchhee  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeell  nnooddoo  ddii  iinntteerrssccaammbbiioo..    

UUnn  aallttrroo  eelleemmeennttoo  iimmppoorrttaannttee  èè  llaa  sseeggnnaalleettiiccaa::  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ppoossttaa  aallllaa  
sseeggnnaalleettiiccaa  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  ddoovvrreebbbbeerroo  ffoorrnniirree  iinnffoorrmmaazziioonnii  ttrraammiittee  ssiimmbboollii  eedd  iilllluussttrraazziioonnii  
cchhiiaarraammeennttee  ddeecciiffrraabbiillii  ddaa  cchhiiuunnqquuee  ee  ssppeecciiee  ddaaii  ggrruuppppii  ssppeecciiaallii  ddii  ppeerrssoonnee  ((ddiissaabbiillii,,  aannzziiaannii,,  
ggeenniittoorrii  ccoonn  bbaammbbiinnii  ppiiccccoollii,,  cciicclliissttii,,  llee  mmiinnoorraannzzee  eettnniicchhee,,  ii  ttuurriissttii,,  cchhii  vviiaaggggiiaa  ppeerr  aaffffaarrii))..  LLee  
iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullll''iinntteerroo  ssiisstteemmaa  ddii  ttrraassppoorrttoo  èè  nneecceessssaarriioo  cchhee  ssiiaannoo  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinntteeggrraattee,,  ccoonn  
mmaappppee  eedd  oorraarrii,,  ssuu  ttuuttttii  ii  mmooddii  ddii  ttrraassppoorrttoo  pprreesseennttii  iinn  uunn  nnooddoo;;  ssoonnoo  nneecceessssaarriiee  mmaappppee  ddeell  nnooddoo  ddii  
iinntteerrssccaammbbiioo  ffaacciillmmeennttee  ccoommpprreennssiibbiillii  cchhee  iinnddiicchhiinnoo  ii  ppeerrccoorrssii  ee  ii  sseerrvviizzii  pprreesseennttii  nneell  nnooddoo..  

  

  

  

NNBB ::  iill  ssoopprraalllluuooggoo  eeffffeettttuuaattoo  rriissppoonnddee  uunniiccaammeennttee  aallllee  rriicchhiieessttee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  sscchheeddaa  ddii  
ccoonnttrroolllloo,,  ffiinnaalliizzzzaattee  aa  vveerriiffiiccaarree  llaa  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeell  nnooddoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo  qquuaallee  
vvaalluuttaazziioonnee  eexx  ppoosstt  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  iinnffrraassttrruuttttuurraallee,,  ppeerrttaannttoo  rriimmaannee  ssoottttiinntteessoo  cchhee  ll’’aattttiivviittàà  ddii  
ccoonnttrroolllloo  eeffffeettttuuaattaa  nnoonn  ccoonntteemmppllaa  vveerriiffiicchhee  ee//oo  ccoonnttrroollllii  ssuullllaa  ccoorrrreettttaa  eesseeccuuzziioonnee  ee//oo  ssuullllaa  
ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ddeellllee  ooppeerree  pprreevviissttee  ddaall  pprrooggeettttoo..  

  

  

II  ffuunnzziioonnaarrii::    
EEnnzzoo  LLUUCCAARRNNOO  
DDoolloorreess  MMAARRIINNOO  

  


