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Skanska bygger ”Oculus” vid World Trade Center i New
York för 1,3 miljarder kronor
Skanska kommer att tillverka och montera stålkonstruktionen för
“Oculus”-byggnaden vid nya World Trade Center Transportation Hub i
New York. Kund är Port Authority of New York and New Jersey.
Uppdraget är värt 204 miljoner dollar, ca 1,3 miljarder kronor och
inkluderas i orderingången för det första kvartalet.
Arkitekten Santiago Calatrava har ritat Oculus som kommer att bli
huvudentré till den nya pendeltågsstationen vid World Trade Center
Transportation Hub. Skanska USA Civils enhet Skanska Koch kommer
att bygga konstruktionen som ska omgärda den viktigaste
avgångshallen.
Kontraktet omfattar tillverkning och montering av ca 11.000 ton
stålkonstruktioner i form av portaler, bågar och tak som tillsammans
ger byggnaden dess unika design. Oculus reser sig som mest 50
meter över marken och kommer att betjäna 200.000 pendlare per dag.
Skanska räknar med att färdigställa projektet under juli 2013.
Skanska Koch har omfattande erfarenhet av att bygga i World Trade
Center-området och av andra högprofilerade projekt såsom New
Meadowlands Stadium, New Yankee Stadium, Brooklyn Bridge,
Manhattan Bridge och JFK Light Rail.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och
projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter:
Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag;
Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska
Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privatsamverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar
kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i
New York och har totalt cirka 7.400 medarbetare. 2010 uppgick
intäkterna i USA till ca 34 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,

tel 010-448 88 51.
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har
idag 52.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

