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TECHNIKA |  Dania i Niemcy zbuduj! podmorsk! autostrad" i lini" kolejow!. Gigantyczna konstrukcja b"dzie gotowa w 2022 r. 

KRZYSZTOF URBA!SKI

 Pod wod! znajdzie si" dwupa-
smowa droga dla aut i dwa tory 
szybkiej kolei. Czas podró#y 
samochodem i poci!giem z 
Kopenhagi do Hamburga 
skróci si" o godzin".

 Be$t Fehmarn to przesmyk 
mi"dzy Zatok! Kilo%sk! a Za-
tok! Meklembursk! na za-
chodnim Ba$tyku. Rozdziela 
dwie wyspy: Fehmarn nale#!-
c! do Niemiec i du%sk! Lol-
land. Odleg$o&' mi"dzy nimi to 
zaledwie 18 km. Przez obie 
przebiega najkrótsza droga 
mi"dzy Hamburgiem i Kopen-
hag!. Dzi& po$!czenie zapew-
nia prom samochodowo-pasa-
#erski stale kursuj!cy mi"dzy 
niemieckim Puttgarden i 
du%skim Rodby.

Miliardy na dnie 

– Chcemy zbudowa' ultra-
nowoczesn!, przyjazn! dla 
&rodowiska infrastruktur" – 
powiedzia$ Claus F. Baunkaer, 
szef firmy Farmern A/S, koor-
dynatora budowy tunelu. – To 
rozwi!zanie radykalnie popra-
wi komunikacj" mi"dzy Dani!, 
Skandynawi! a reszt! konty-
nentu europejskiego. Stworzy-
my nowe mo#liwo&ci dla ruchu 

kolejowego zarówno na tra-
sach europejskich, jak i lokal-
nych.

Dania chce wykorzysta' t" 
okazj" do radykalnego zmo-
dernizowania dróg i tras kole-
jowych. Kiedy tunel zostanie 
otwarty, pod dnem Ba$tyku 
b"dzie przeje#d#a' 35 tys. 
poci!gów i ponad 3 mln pojaz-
dów rocznie.

Przetargi na wykonywanie 
poszczególnych etapów budo-
wy rozpoczn! si" 27 sierpnia. 
Generalny koordynator bu-
dowy tunelu liczy na to, #e 
prace uda si" zako%czy' w 
terminie. Warunkiem dotrzy-
mania harmonogramu jest 
rozpocz"cie prac przy monta-
#u tunelu najpó(niej w lecie 
2015 roku.

– Od jesieni mamy szalenie 
napi"ty plan prac – g$ównym 
naszym zmartwieniem s! 
procedury przetargowe oraz 
prawne w Danii i Niemczech 
– powiedzia$ Baunkaer – w 
krótkim czasie musimy zaini-
cjowa' negocjacje z wst"pnie 
wybranymi wykonawcami, 
zako%czy' porozumienie z 
w$adzami niemieckimi oraz 
konsultacje w sprawie ochro-
ny &rodowiska w obu zainte-
resowanych krajach oraz u ich 
s!siadów. Musimy rozpocz!' 
ju# wst"pne prace na wyspie 
Lolland.

Projekt jest w&ród 20 prio-
rytetowych przedsi"wzi"' 
Agencji Wykonawczej ds. 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T EA). 
Koszt przedsi"wzi"cia oce-
niony zosta$ na ok. 5,5 mld 
euro. Komisja Europejska do 
tej budowy obieca$a dorzuci' 
270 mln euro. Reszt" pokryj! 
rz!dy Danii i Niemiec.

Nad czy pod wod"

Pomys$ budowy sta$ego 
po$!czenia mi"dzy oboma 
krajami w tym miejscu liczy 
ju# ponad 100 lat. Ale dotych-
czas nie uda$o si" go zrealizo-
wa' ze wzgl"dów technicz-
nych i politycznych. Budow" 
mostu nad Be$tem Fehmarn 
powa#nie rozwa#ano w la-
tach 1995–1999, kiedy plano-
wano rozbudow" autostrad 
$!cz!cych pó$noc Europy z 
po$udniem. Sie' nowocze-
snych dróg mia$a po$!czy' 
Przyl!dek Pó$nocny w Nor-
wegii z Gibraltarem na po$u-
dniu Pó$wyspu Iberyjskiego. 

W ramach planowanej trasy 
powsta$ most na Wielkim 
Be$cie mi"dzy du%skimi wy-
spami Zelandi! i Fioni! oraz 
most nad Sundem pomi"dzy 
Dani! i Szwecj!. Budow" 
mostu spinaj!cego obie stro-

ny cie&niny Fehmarn niemiec-
cy i du%scy plani&ci transpor-
tu postulowali jeszcze w 2000 
roku. Wydawa$ si" najprostszy 
technicznie. Ale po wielolet-
nich studiach wybrany zosta$ 
tunel jako rozwi!zanie mniej 
ryzykowne. Koszty budowy 
mostu i tunelu eksperci uzna-
li za porównywalne.

W trakcie bada% &rodowi-
skowych okaza$o si", #e most 
mo#e stworzy' barier" dla 
przep$ywu wody do Ba$tyku, 
który jest uzale#niony od do-
p$ywu wody z Morza Pó$noc-
nego. Nap$ywaj!ce stamt!d 
natlenione i s$one wody maj! 
podstawowe znaczenie dla 
fauny i flory naszego morza. 
Po zako%czeniu budowy obu 
wspomnianych wielkich mo-
stów nad cie&ninami okaza$o 
si", #e wymiana wody zosta$a 
ograniczona.

 Potwierdzi$y to dok$adne 
analizy &rodowiskowe przy-
gotowane w latach 2009–2012 
przez wyspecjalizowane in-
stytuty z Danii i Niemiec. 

Na przyk$ad badania prze-
prowadzone przez niemieck! 
Federaln! Agencj" Ochrony 
Przyrody wykaza$y, #e oko$o 
70 proc. wymiany wody mi"-
dzy Morzem Pó$nocnym i 
Ba$tykiem odbywa si" przez 
cie&nin" Fehmarn. Fakt ten 
przes!dzi$ o rezygnacji z bu-

dowy mostu. Stanowi$by on 
dodatkow! przeszkod" i 
spowodowa$by pogorszenie 
jako&ci wody w Ba$tyku oraz 
pojawienie si" niepo#!danych 
gatunków glonów na wybrze-
#ach.

Ponadto most stan!$by w 
poprzek jednej z najwa#niej-
szych tras migracji ptaków. 
Budowa mostu przyczyni$aby 
si" tak#e do zmniejszenia 
liczby ssaków morskich, ta-
kich jak foki i mor&winy.

 Dlatego wybrany zosta$ 
tunel jako wariant sta$ego 
po$!czenia mi"dzy obiema 
wyspami. Wst"pny projekt 
zosta$ wy$o#ony do wgl!du 
wszystkim zainteresowanym, 
a jego autorzy czekaj! na 
uwagi dotycz!ce bezpiecze%-
stwa dla &rodowiska. 

W Polsce mo#na si" z nim 
zapozna' za po&rednictwem 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
)rodowiska w Szczecinie. Je-
&li kto& b"dzie mia$ uwagi, 
mo#e je zg$osi' do 26 sierpnia.

 Gniewni przeciwnicy

 Specjali&ci wybrali kon-
strukcj" zatapian!. *elbetono-
we elementy tunelu b"d! $!-
czone na l!dzie. Wype$nione 
powietrzem dop$yn! na miej-
sce transportowane przez 

holowniki. Nast"pnie b"d! 
zatopione i u$o#one we wst"p-
nie przygotowanym rowie na 
dnie morza. Po uszczelnieniu 
woda zostanie wypompowana, 
a komory tunelu wype$ni po-
wietrze.

Przeprawa pod ba$tyck! 
cie&nin! nie wszystkim si" 
podoba. Protestuj! przede 
wszystkim ci, którzy na dzi-
siejszej przeprawie promo-
wej zarabiaj!: przewo(nicy, 
w$a&ciciele sklepów i restau-
racji w Puttgarden i Rodby. 
Jedna z firm promowych 
próbuje nawet proponowa' 
inwestycje „ekologiczne” w 
zamian za rezygnacj" z bu-
dowy tunelu.

– Nasza firma jest gotowa 
zainwestowa' 500 mln euro w 
rozwój promów o zerowej 
emisji, ale tylko wtedy, gdy 
politycy zagwarantuj! odro-
czenie budowy sta$ego po$!-
czenia do 2030 roku. To ko-
nieczne, je&li niemiecki i 
du%ski rz!d nie chc! marno-
wa' pieni"dzy podatników – 
powiedzia$ Soren Poulsgaard 
Jensen, prezes Scandlines, 
operatora po$!czenia promo-
wego Puttgarden–Rodby. – 
Bez wzgl"du na to, co przynie-
sie przysz$o&', Scandlines 
b"dzie utrzymywa' po$!cze-
nia promowe przez Be$t Feh-
marn. +

Co Ba!tyk podzieli!, tunel po!"czy
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"Most nad Sundem po!$czy! Szwecj% i Dani%
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"Most d#ugo$ci 25 km spina Bahrajn i Arabi% Saudyjsk$


