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Skanska förlänger motorvägen D1 i Slovakien för cirka 
1,8 miljarder kronor 
 
Skanska har tecknat avtal med National Highway Authority, NDS, i 
Slovakien om att bygga en förlängning av motorvägen D1 i östra 
Slovakien. Kontraktet är värt EUR 197M, cirka 1,8 miljarder kronor, 
vilket inkluderas i orderingången för Skanska Tjeckien & Slovakien för 
det tredje kvartalet 2016. 
 
Byggnationen av den 14,4 kilometer långa sträckan mellan Budimir 
och Bidovce, inklusive en ytterligare 1,1 kilometer motortrafikled 
(R2/R4), kommer att finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, OP Integrated Infrastructure 2014-2020 och 
statsbudgeten. Den nya vägsträckan omfattar totalt 23 broar, fyra 
viadukter samt bullerskydd. Den längsta bron, över floden Torysa, 
kommer att bli 542 meter lång. 
 
Byggnationen förväntas starta under november i år och arbetet 
beräknas vara färdigställt i december 2019. 
 
Skanska Tjeckien & Slovakien redovisade intäkter om cirka 5,6 
miljarder kronor under 2015 och hade cirka 4 000 anställda. I regionen 
är Skanska också verksamt inom utveckling av kontorsbyggnader 
genom Skanska Commercial Development Europe och utveckling av 
bostäder genom Skanska Residential Development Europe. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Ondřej Svatoň, kommunikationschef, Skanska Tjeckien & Slovakien, 
tel: +420 420 737 256 304 
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94 
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99 
 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat 
på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd 
av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för 
hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest 
komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar 
framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i 
Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor. 

 


