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Још један мост се срушио у Италији, овог пута у провинцији Маса Карара, али за разлику
од трагедије у Ђенови пре две године, овај пут без жртава, јавља Коријере дела сера.

  

  

Мост преко реке Албијано се срушио попут куле од карата пошто су преко њега прешла
два теретна возила, а неким чудом у овој несрећи није било жртава, пише италијански
дневник.

  

Према првим информацијма, један од возача успео је да се спасе и на безбедном је без
повреда, док је други транспортован је у болницу са мањим повредама грудног коша.
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Инцидент се догодио у Тоскани, на мосту који повезује провинцијеске путеве СП62 и
СП70.

  

Два возила прелазила су мост у тренутку када је пао. Због пандемије коронавируса у
овим тренуцима био је слабији саобраћај. У нормалним условима га прелазе хиљаде
возила.

  

Ponte albiano ... pic.twitter.com/rqL8LbNDqt

— Amin1908 (@AMIN1908) April 8, 2020    

Возач једног од возила је, због шока, пребачен у болницу.

  

Засад није јасно шта је тачно довело до урушавања. Међутим, према новинама „Ил фато
квотидијано“, пукотина на мосту примећена је у новембру након невремена, а саобраћај
је настављен након санације.

  

Il ponte di albiano magra ( Massa Carrara ) si è accartocciato su se stesso ... 
al momento non sembrano esserci vittime pic.twitter.com/GLHouKHiK3

— Amin1908 (@AMIN1908) April 8, 2020    

Подсетимо, пре две године у Ђенови се урушио мост, а тада су погинуле 43 особе.

  

Такође, скорији сличан инцидент у Италији догодио се у новембру 2019. године. Мост
преко којег иде ауто-пут срушио се тада у италијанском северозападном региону
Лигурији, у близини Савоне, како је саопштено узрок су биле поплаве.

  

У сличном инциденту, пре две године у Ђенови погинуле су 43 особе.
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https://t.co/rqL8LbNDqt
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https://twitter.com/AMIN1908/status/1247811022607376393?ref_src=twsrc%5Etfw
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(Агенције)

  Видети још: Италија: Због обилних киша срушио се мост на ауто-путу у близини
Савоне   

Италија: На аутопуту код Ђенове се након олује срушио вијадукт реконструисан
пре две године, најмање 35 особа страдало, у току акција спасавања преживелих
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http://www.nspm.rs/hronika/italija-zbog-obilnih-kisa-srusio-se-most-na-auto-putu-u-blizini-savone.html
http://www.nspm.rs/hronika/italija-zbog-obilnih-kisa-srusio-se-most-na-auto-putu-u-blizini-savone.html
http://www.nspm.rs/hronika/italija-na-autoputu-kod-djenove-nakon-udara-groma-srusio-se-vijadukt-rekonstruisan-pre-dve-godine-najmanje-11-osoba-stradalo-u-toku-akcija-spasavanja.html
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