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Skanska investerar USD 221 M, cirka 2,1 miljarder kronor, i The 
Heming, ett flerfamiljshusprojekt, i Tysons, USA 
 
Skanska investerar USD 221 M, cirka 2,1 miljarder kronor i The Heming, ett nytt 
flerfamiljshusprojekt i Tysons, Virginia, USA. Byggkontraktet är värt cirka USD 150 M, 
cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det 
fjärde kvartalet 2019. 
 
Skanska USA kommer att utveckla och bygga The Heming, ett 28 våningar högt 
lyxbostadshus med 410 lägenheter. Projektet inkluderar cirka 3 500 kvadratmeter 
restaurang- och butiksytor på bottenvåningen och siktar på till LEED Guld-certifiering. 
 
The Heming är en del av Scott's Run, en ungefär 740 000 kvadratmeter stort område 
under utveckling för blandad användning och kommer att vara beläget över gatan från 
tunnelbanestationen McLean Silver Line. 
 
Skanska kommer att påbörja byggandet i januari 2020 och projektet beräknas vara 
färdigställt i det fjärde kvartalet 2022. 
 
Skanskas övriga projekt i Washington-området inkluderar kontorsbyggnaden 2112 Penn, 
lägenhetsprojektet RESA, kontorsbyggnaden 1776 Wilson Blvd och kontorshuset 733 10 
and G. Skanskas senaste markköp inkluderar land vid Scott's Run för att utveckla ett 
flerfamiljhus i Tysons, VA och 1700 M, en kommersiell byggnad. 
 
Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat 
inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella 
fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 67 miljarder kronor 2018 och hade 
cirka 9 000 anställda i sin verksamhet. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jacob Birkeland, presschef, Skanska AB, tel 010 449 19 57 
Direktlinje för media, tel 010 448 88 99 
 
Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. 
 
Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i 
Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre 
samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa 
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uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 
miljarder kronor. 


