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Skanska
Skanska jest liderem polskiej
branży budowlanej. Wykonujemy obiekty kubaturowe,
drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działamy też
jako deweloper. Realizujemy
projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
takie jak autostrada A1 –
kluczowy projekt drogowy
Europy. Zatrudniamy ok. 6
tys. osób. Jesteśmy najcenniejszą firmą budowlaną
w Polsce (wg rankingu
Newsweeka i A.T. Kearney
oraz Rzeczpospolitej).
W 2008 r. zajęliśmy pierwsze
miejsce w rankingach:
„Firma dla Inżyniera” oraz
„Idealny Pracodawca” według inżynierów i studentów. Skanska to także najlepiej zarządzana marka
w polskim budownictwie wg
Marketing & More.
Wśród naszych najważniejszych realizacji są Złote Tarasy, most Tysiąclecia we Wrocławiu, zbiornik wodny
Świnna Poręba oraz stadion
piłkarski w Kielcach.
Jesteśmy częścią Grupy
Skanska, zatrudniającej 60
tys. osób w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej. Grupa Skanska
jest jedną z największych
firm budowlanych na świecie. Od 1965 r. notowana
jest na sztokholmskiej giełdzie. W 2008 roku Grupa
Skanska wykazała przychody
w wysokości 143,7 mld SEK
(ok. 61,8 mld zł).

www.skanska.pl

Skanska podpisała umowę na przebudowę
ulic: Kwiatkowskiego i Bojanowskiej w Stalowej Woli. W ramach inwestycji wybudujemy pierwsze na Podkarpaciu rondo turbinowe. Wartość prac wyniesie ponad 8,4 mln zł
brutto.
Prace remontowe obejmą 1,3-kilometrowy
odcinek ulicy Kwiatkowskiego oraz 300metrowy odcinek ulicy Bojanowskiej,
do której dobudujemy także drugą jezdnię.
Na skrzyżowaniu remontowanych ulic zrealizujemy pierwsze na Podkarpaciu rondo
turbinowe (tzw. turbo rondo). Będzie ono
miało trzy wloty. Zostało zaprojektowane
w taki sposób, aby potoki ruchu pasa zewnętrznego i wewnętrznego nie przecinały
się. Rozwiązanie to pozwoli pojazdom w naturalny sposób kierować się na odpowiednie
wyloty ronda, co zmniejszy ryzyko kolizji.
Dzięki inwestycji przemysłowe tereny Huty
Stalowa Wola zyskają lepsze połączenie
z układem komunikacyjnym miasta.
Prace zrealizujemy do końca maja 2010 roku.

Skanska w Stalowej Woli
Nasza firma od wielu lat realizuje inwestycje
drogowe i mostowe na terenie Stalowej
Woli. Największym projektem była budowa
obwodnicy tego miasta – tzw. trasy Podskarpowej. Wybudowaliśmy także ul. Grabskiego oraz wyremontowaliśmy drogi: wojewódzką nr 871 i krajową 77, łączące Stalową Wolę z Tarnobrzegiem i Niskiem.

Nasze projekty na Podkarpaciu
Skanska jest wykonawcą największej obecnie
drogowej inwestycji na Podkarpaciu – przebudowy 23 – kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami.
Ponadto, wybudowaliśmy północną obwodnicę Rzeszowa oraz obwodnicę Biecza
i Pilzna. Wiele projektów zrealizowanych
przez nas w województwie podkarpackim,
zyskało uznanie w konkursach „Budowa drogowo-mostowa roku”, organizowanych
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji RP i Polski Związek Inżynierów i
Techników Budownictwa.
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