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Skanska tecknar hyresavtal med advokatfirma i 
kontorsprojektet Capitol Tower i Houston, Texas, USA 
 
Skanska har tecknat ett hyresavtal med advokatfirman Winston & Strawn 
LLP för drygt 5 800 kvadratmeter i kontorsprojektet Capitol Tower i 
Houston, Texas, USA. Hyresavtalet löper på 15 år och inflyttning är 
planerad till 2020. Hyresavtalet innebär att drygt 80 procent av kontorsytan 
nu är uthyrd. 
 
Capitol Tower, som just nu uppförs, är ett 35 våningar högt kontorstorn, 
med cirka 70 000 kvadratmeter kontorsutrymme, i Houstons centrum. 
Capitol Tower är det första projektet i Texas att nå LEED v4 Platinum 
förcertifiering från U.S. Green Building Council (USGBC). Byggnaden 
kommer att använda 25 procent mindre energi än motsvarande 
anläggningar.  
 
Skanska inledde byggnationen i april 2017 och projektet förväntas slutföras 
under det andra kvartalet 2019. 
 
Sedan 2009 har Skanska investerat mer än 2 miljarder USD, cirka SEK 18 
miljarder, i kontor och flerfamiljsprojekt i USA, bland annat kontor till Bank 
of America, Brooks Sports, PricewaterhouseCoopers och Tommy Bahama. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, 
specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande, tjänster 
inom offentlig-privat samverkan och kommersiell fastighetsutveckling i 
utvalda städer. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2017 och har 
cirka 9 500 anställda. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Patric Elmén, tf presschef, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 31 34  
Beth Miller, Vice President Communications, Skanska USA, tel +1 917 438 4523 
Direktnummer för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på 
utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. 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 cirka 40 000 
medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor. 


