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Skanska začíná druhou etapu rekonstrukce 8 kilometrů dálnice D11
Po zimní technologické přestávce zahájí Skanska 1. dubna 2019 druhou etapu
plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce
začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu
a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř
mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce
zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.
Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje kromě kompletní
výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace také napojení jednotlivých
větví křižovatky Černý Most na Pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů,
kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň
v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.
Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických
svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na
předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá
tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše
zaměstnance bezpečnější.
„Po úspěšném dokončení pravého jízdního pásu dálnice D11 v úseku 0,00 – 8,00 km
pokračujeme v rekonstrukci zrcadlové (levé) části vozovky, která bude opět probíhat
za plného provozu. Kromě přesného časového harmonogramu a jasné logistiky
navazujících stavebních činností dbáme na zvýšenou bezpečnost jak našich
zaměstnanců, tak projíždějících vozidel,“ uvádí Jiří Červenka, hlavní stavbyvedoucí
společnosti Skanska.
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Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví,
komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii,
Evropě a USA působí více než 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a
slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Česká republika a Slovensko i na trzích
v Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a
inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se
zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní
prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou
zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy
společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.

