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Opravovaná část dálnice D2 u Brna se otevře řidičům
V neděli 22. května ukončí Skanska modernizaci úseku dálnice
D2 na 18. – 24. kilometru ve směru na Brno. Od pondělka budou
moci řidiči v tomto úseku cestovat bez omezení.
Společnost Skanska provedla rekonstrukci nebezpečného úseku
dálnice D2 ve směru na Brno, který byl plný výtluků a trhlin. Vozovka
dálnice v daném úseku vykazovala mnoho vážných poruch
v cementobetonovém povrchu a neumožňovala řidičům komfortní a
bezpečnou jízdu.
„Betonová vozovka dálnice byla v daném úseku na konci životnosti, a
proto jsme v úsecích větších poruch museli rovněž vyměnit podkladní
vrstvy a sanovat podloží,“ říká Michal Reiter, ředitel divize Silniční
stavitelství společnosti Skanska.
Stavba dálnice D2 v úseku 18. – 24. km za Brnem v hodnotě bezmála
100 mil. Kč zahrnovala kompletní modernizaci vozovky s novým
cementobetonovým krytem a úpravu svodidel a SOS stanovišť.
Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Finanční prostředky
poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury.
Základní údaje o stavbě:
Název díla: Rekonstrukce CB vozovky D2 v úseku 24,3 –18,4 km
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Skanska a.s.
Termín: březen – květen 2016

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 43 tisíc jejích
zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 2000 a
zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí,
vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. Administrativní, výrobní a
obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. V oblasti
rezidenčního developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem,
kteří je obývají. 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.
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