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W skrócie
Wartość umowy: 16 mln zł
Czas realizacji: 5 miesięcy
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”
wg 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).

Informacja prasowa
Skanska zakończyła modernizację placu Dąbrowskiego w Łodzi
Łódź, 21 sierpnia 2009 r.

Spółka budowlana Skanska zakończyła mo-

dernizację placu Dąbrowskiego w Łodzi.
Najciekawszym jego punktem jest fontanna muzyczna w kształcie fali – miejsce spotkań mieszkańców tego 800 – tysięcznego
miasta.
Zakres prac
W ramach kontraktu wykonaliśmy na 7 800 m kw.
placu nawierzchnię z naturalnego kamienia, iluminację, oświetlenie, a także zagospodarowanie terenu
wraz z urządzeniami małej architektury i zielenią. Ponadto, zakres prac objął realizację fontanny muzycznej z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i automatyką oraz przyłączy wody, kanalizacji,
prądu i telekomunikacji.
- Przebudowę placu wykonaliśmy w bardzo krótkim
czasie – mówi Marcin Twardowski, Menedżer Projektu, Skanska. - Prace rozpoczęliśmy 23 marca. Zgodnie
z umową, po pięciu miesiącach przekazujemy zmodernizowany plac. Swoim wyglądem nawiązuje on do
amfiteatru zwróconego w kierunku gmachu Teatru
Wielkiego. Jestem przekonany, że stanie się jednym
z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców Łodzi.

dysz pozwala uzyskać bardzo urozmaicone i dynamiczne obrazy wodne, zgrane z muzyką i światłem.
Dzięki komputerowi, zlokalizowanemu w podziemiach placu, przechodnie usłyszą fragmenty oper
i najsłynniejsze utwory muzyki filmowej i klasycznej.
Po zmroku pokazy zostaną wzbogacone o efektowne,
wielobarwne oświetlenie.
Przed fontanną znajduje się obniżona powierzchnia
forum, na którym trzy kolory naturalnego kamienia
rozdzielone zostały pasmami świetlnymi. Na granicy
forum ustawiono osiem kwietników w kształcie łódek.
Nawiązują one do herbu Łodzi.
Działania lokalne
Skanska jest znana na łódzkim rynku budowlanym
z realizacji biurowca Europejskiego Centrum Usług
Philips (obecnie Infosys), budowy zakładów produkcyjnych takich firm, jak: Bosch-Siemens, Hutchinson, Wirthwein oraz budynków użyteczności publicznej:
Teatru Nowego, pływalni Wodny Raj, budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Nasza firma
przebudowała także ul. Zachodnią i al. Włókniarzy.

Fontanna muzyczna
Najbardziej charakterystycznym elementem placu jest
fontanna. Tworzą ją grzbiety dwóch żelbetowych fal
morskich pokrytych szklaną mozaiką. Zastosowana
technologia daje możliwość regulacji szerokości i wysokości strumienia wody, która może wypływać jednocześnie z kilku miejsc, w zależności od potrzeb spektaklu muzycznego. Zastosowanie 272 różnego rodzaju

Zdjęcie
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