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En beretning fra Chile –  
Puente Chacao

Der, hvor Chile holder op, gemt væk mellem det vilde Patagonien mod øst og Stillehavet 
mod vest, ligger øen Chiloé. Med en blanding af myter, legender, indianske rødder, 
natur og dyreliv oser øen af kultur og historie. At ankomme til øen er som at træde 
ind i en hel ny verden. I dag er Chiloé kun forbundet til det chilenske fastland med 
en færgetur på 45 minutter, men lige siden 70’erne har det været på samtlige 
regeringers tegnebræt at forbinde øen og fastlandet med en bro. Konstruktionen af 
denne bro ved navn Puente Chacao er nu endelig gået i gang. Men hvilke faktorer 
har gjort bygningen af Sydamerikas længste hængebro til sådan en langvarig og 
kompleks proces? 

Søren Blatt Bendtsen, Studerende på Strategisk 

Analyse og Systemdesign, DTU

I efteråret 2018 på udvekslingsophold på Universidad 

Técnica Federico Santa María i Valparaíso i Chile.

Kraftige jordskælv
Grundet Chiles geografiske placering på 

Nazca pladen og den sydamerikanske 

plade er landet ofte udsat for jordskælv. 

Noget jeg selv mærkede til nærmest på 

ugentlig basis det halve år jeg boede i 

Valparaíso – jeg lærte hurtigt, at der ingen 

grund er til panik med, mindre du ser en 

chilener løbe vildt omkring. At bygge en bro 

over Chacao kanalen tæt på både Valdivia 

og Concepcion, hvor henholdsvis 1960 

jordskælvet på 9,5 (på Richter skalaen) og 

2010 jordskælvet på 8,8 ramte, er derfor 

en stor ingeniørmæssig udfordring. Oven i 

det skal tilføjes, at broen skal kunne mod-

stå vindhastigheder på over 200 km/t samt 

stærke havstrømme på 18 km/t [1]. 

Når hængebroen står færdig, vil den 

måle 2754 meter og dermed være Syd-

amerikas klart længste af slagsen. Broen vil 

bestå af tre betontårne, hvor den centrale 

bygges på et lille rev i midten af kanalen og 

vil få en højde på 175 meter. Selve place-

ringen af det centrale tårn er en af mange 

faktorer, som har udskudt processen, da 

flere lokale ingeniører mener, at revet er for 

ustabilt til at holde tårnet. Broen vil være 23,8 meter 

bred, bestå af fire kørebaner, og med mulighed for at 

køre 100 km/t vil broen forkorte transporttiden mellem 

Chiloé og fastlandet fra 45 minutter til 2-3 minutter. Broen 

er designet til at have en levetid på 100 år og netop de-

signet af broen er ekstra interessant set med danske 

øjne, da COWI står med ansvaret for tilsyn og design 

review af projektet.

Politiske magtkampe
Ingeniørmæssige udfordringer har dog langt fra væ-

ret det eneste, som har udskudt bygningsproces-

sen i nu 49 år. Under samtlige valgkampe i Chile 

har bygningen af broen været en mærkesag for 

de forskellige regeringspartier. Den tidligere 

præsident Michelle Bachelet aflyste i 2006 pro-

jektet, da hendes rådgivere estimerede broens 

pris til at være US$930.000.000, hvilket var 

væsentligt højere end det forventede budget 

på US$605.000.000 [2]. Efter mange års debat 

om budget og finansiering genstartede den nu-

værende præsident Sebastian Piñera projektet 

i 2012.

Processen blev dog ikke gjort nemmere af, at 

en af de store investorer, brasilianske OAS med 

49% af aktierne i brokonsortiet, så ud til at gå ban-

kerot og blev anklaget i en stor korruptionssag, som 

involverede ulovlig støtte til en chilensk præsident-

kandidat under valgkampen i 2013. Sydkoreanske Hy-

undai, som havde de resterende 51% af aktierne, endte 

med at købe OAS’ andel og står nu med fuldt ejerskab over 

projektet [3]. Hele denne proces endte med at udskyde byggeriet 
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med yderligere 10 måneder. I 2014 kunne 

arbejdet med design og projektering af 

broen så endelig gå i gang. Det forventes 

nu, at broen står klar inden for de næste 

2-4 år.

Social udvikling
Chiloé er kendt for sine jesuitiske kirker, 

som blander spansk og lokal indiansk arki-

tektur, sine farverige huse på stylter, sine ca. 

400 forskellige kartoffelarter, sit rige dyreliv 

bestående af bl.a. pingviner og blåhvaler 

og sin umådeligt imødekommende lokal-

befolkning på ca. 155.000 mennesker. Tu-

risme er en væsentlig del af øens økonomi, 

men alligevel opleves der store sociale ud-

fordringer såsom mangel på uddannelse 

og sundhed. En del af lokalbefolkningen 

samt Sebastian Piñeras regering mener, at 

Chacao broen vil medføre øget livskvalitet 

for lokalbefolkningen. De tror på, at broen 

vil åbne Chiloé for verden og åbne verden 

for Chiloé. Turister og rejsende vil nemmere 

kunne besøge øen. Lokale vil meget hurti-

gere komme til den nærliggende by Puerto 

Montt, hvor der findes universiteter og ho-

spitaler af høj kvalitet [4]. 

På den anden side står en del af lo-

kalbefolkningen, ført an af organisationen 

Defendamos Chiloé, som ikke vil have 

øen åbnet for verden. De frygter en over-

modernisering af øen, som vil føre til tab 

af både kultur og natur [5]. Samtidig er de 

store modstandere af Hyundais monopole-

jerskab af projektet og mener, at de lokale 

i langt højere grad skal blive taget med i 

beslutningerne om deres udvikling. I stedet 

for broen vil de have bygget og forbedret 

uddannelsesinstitutioner og sygehuse på 

øen. 

Hele processen omkring Chacao broen 

er et pragteksemplar på, hvor komplekse 

store beslutninger i Latinamerika kan være. 

Ikke blot skal der tages højde for verdens 

kraftigste jordskælv. Oven i det skal der til-

føjes politiske magtkampe, korruptionssa-

ger og modstridende lokale interessenter. 

Mit udvekslingsophold i Chile har givet mig 

et meget interessant førstehåndsindblik ind 

i en hel anden verden, og jeg vil gerne takke 

Trafik & Veje’s rejselegat for støtten til dette. 
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