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D
upã mai bine de
un deceniu de
planificare, au în-
ceput lucrãrile la
cel mai lung tu-
nel din lume. Co-

borând pânã la 40 de metri sub
Marea Balticã, tunelul Fehmarn-
belt va face legãtura dintre Da-
nemarca ºi Germania, reducând
timpul cãlãtoriei odatã cu inau-
gurarea lui planificatã în 2029.

Tunelul, care va avea o lungime
de 18 kilometri, este unul dintre
cele mai mari proiecte de infra-
structurã din Europa, cu un buget
de construcþie care s-a ridicat la
peste 7 miliarde euro (8,2 miliar-
de dolari), conform CNN.

Spre comparaþie, tunelul de 50
de kilometri (31 mile) care leagã
Anglia de Franþa, finalizat în 1993,
a costat echivalentul a 12 miliar-

de de lire sterline (15,5 miliarde
de dolari) în banii de astãzi. Deºi
mai lung decât Tunelul Fehmarn-
belt, Tunelul Canalului, a fost rea-
lizat folosind o maºinã de forat, în
timp ce noua construcþie va fi re-
alizatã prin scufundarea secþiuni-
lor de tunel precfabricate.

Acesta se va suprapune peste
centura Fehmarn, o strâmtoare
între insula germanã Fehmarn ºi
insula danezã Lolland ºi este pro-
iectat ca o alternativã la actualul
serviciu de feribot dintre Rrdby ºi
Puttgarden, care transportã mi-
lioane de pasageri în fiecare an.
Traversarea care astãzi dureazã
45 de minute va putea fi realizatã
în 7 minute cu trenul ºi 10 minute
cu maºina, conform constructori-
lor.

Fehmarnbelt va fi ºi cel mai lung
tunel din lume care oferã tran-

sport rutier ºi feroviar, urmând sã
conþinã câte douã benzi pe sens,
plus o bandã de urgenþã, precum
ºi o linie feroviarã în fiecare direc-
þie.

“Astãzi, dacã iei trenul între Co-
penhaga ºi Hamburg, deplasarea
dureazã 4 ore ºi jumãtate”, a spus
Jens Ole Kaslung, directorul teh-
nic al Femern A/S, compania da-
nezã de stat responsabilã de pro-
iect. “Când tunelul va fi gata, vei
putea face deplasarea în douã
ore ºi jumãtate”, a adãugat dom-
nia sa.

Totodatã, Jens Ole Kaslung a
mai spus: „Astãzi mulþi oameni
zboarã între cele douã oraºe, dar
în viitor va fi mai bine sã luaþi tre-
nul”.

Aceeaºi cãlãtorie cu maºina va fi
cu aproximativ o orã mai rapidã
decât astãzi, þinând cont de tim-

pul economisit prin faptul cã nu
se aliniazã la feribot, a mai expli-
cat directorul tehnic al proiectu-
lui.

Pe lângã beneficiile aduse trans-
portului de pasageri, tunelul Feh-
marnbelt va avea un impact pozi-
tiv ºi asupra economiei, pentru cã
reduce distanþa dintre Suedia ºi
Europa Centralã cu peste 160 de
kilometri.

În acest moment, traficul dintre
peninsula scandinavã ºi Ger-
mania, prin Danemarca, se poate
desfãºura fie luând feribotul
peste Fehmarnbelt sau pe o rutã
mai lungã pe poduri între insulele
Zeelandã, Funena ºi peninsula
Jutland.

Proiectul dateazã din 2008,
când Germania ºi Danemarca au
semnat un tratat pentru construi-
rea tunelului. Apoi, a fost nevoie
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de peste un deceniu pentru ca le-
gislaþia necesarã sã fie adoptatã
de ambele þãri ºi pentru a fi efec-
tuate studii de impact geotehnic
ºi de mediu.

În timp ce procesul este com-
plet din partea danezã, în Germa-
nia, o serie de organizaþii - inclu-
siv companii de feriboturi, grupu-
ri ecologiste ºi municipalitãþi lo-
cale - au fãcut apel împotriva
aprobãrii proiectului pe fondul
problemelor de concurenþã nelo-
ialã sau probleme de mediu ºi de
zgomot.

O pronunþare preliminarã este
aºteptatã înainte de sfârºitul anu-
lui; deºi nu va putea opri sau mo-
difica proiectul în mod semnifica-
tiv, ar putea însã impune studii
suplimentare de impact înainte

ca demararea construcþiei sã
înceapã în Germania.

Între timp, pe fondul mãsurilor
de precauþie pentru a menþine
muncitorii în siguranþã de Co-
vid-19, lucrãrile de construcþie au
început în varã pe partea danezã.

“Proiectul este aranjat în aºa fel
încât sã lucrãm câþiva ani în Da-
nemarca înainte sã putem intra
pe teritoriul Germaniei”, a spus
Kaslund.

Un nou port este în construcþie
în Rrdbyhavn, pe insula danezã
Lolland, iar în 2021 aici va fi con-
struitã o fabricã unde vor fi reali-
zatã cele 89 de secþiuni uriaºe din
beton care vor compune tunelul.
Fiecare secþiune va avea 217 me-
tri lungime, 42 de metri lãþime ºi
9 metri înãlþime. Cântãrind în jur

de 73.000 de tone fiecare, acestea
vor fi la fel de grele ca peste
13.000 de elefanþi. Secþiunile vor
fi plasate pe fundul mãrii ºi mane-
vrate cu ajutor barjelor ºi macara-
lelor. Cantitatea de oþel necesarã
va fi de 50 de ori mai mare decât
cea folositã la turnul Eiffel din Pa-
ris. Peste 2.500 de oameni vor lu-
cra direct la construcþia tunelului,
iar producþia secþiunilor de tunel
urmeazã sã înceapã pânã în 2023.
Poziþionarea acestor prefabricate
va dura aproximativ trei ani. Se
estimeazã ca va fi nevoie de 8 ani
ºi jumãtate pentru a construi
tunelul.
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