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Nyhetsbrev från Statens fastighetsverk: 

Ombyggnad av kvarteret Björnen 
Juni 2013 

Statens fastighetsverk i Södra Klara 

Statens fastighetsverk(SFV) förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Merparten av byggnaderna hyrs ut till 
Regeringskansliet men det finns även mindre butiker, restauranger och museer. Regeringskansliet 
flyttade till området på 1970-80-talen och det var då som byggnaderna iordningställdes för dem. Flera 
av byggnaderna är nu i behov av renovering. SFV har hittills renoverat kvarteret Tigern, 
Centralposthuset och Loen. Näst på tur står kvarteret Björnen.  
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Ombyggnad av kvarteret Loen är klar 

Ombyggnaden av kvarteret Loen är nu klar och Regeringskansliet har flyttat 
in. Dansmuseet har öppnat vid Drottninggatan, den första utställningen är 
på plats och Bistro Rolf de Maré är redan en populär restaurang i området.  
Kvarteret Loen har byggts på med tre våningar och helt renoverats 
invändigt.  

Nästa projekt startar – ombyggnad av kvarteret Björnen 

Kvarteret Björnen är det största kvarteret i Södra Klara och byggdes 1981. Det finns nu ett stort 
behov av underhåll i byggnaden. Den uppfyller inte dagens arbetsmiljökrav. De tekniska systemen, 
som till exempel ventilation, är uttjänta och behöver bytas ut. I samband med renoveringen byggs 
huset på med två till tre våningsplan för att inrymma fler kontorsplatser i kvarteret. Renoveringen av 
kvarteret Björnen är ett stort och omfattande projekt. Regeringskansliet kommer att förbli den största 
hyresgästen. Mot Drottninggatan kommer det att finnas lokaler som kan lämpa sig för butiker. 
 
Just nu pågår arbete med skisser och program för ombyggnaden, och efter sommaren kan vi 
presentera närmre hur det kommer att se ut när kvarteret Björnen är klart. 
De flesta kontorshyresgästerna har flyttat från huset och i oktober flyttar även butikerna ut. När huset 
är tomt startar byggfasen. Först rivs byggnaden invändigt, alla gamla installationer, en del väggar 
med mera. Därefter görs grundförstärkning och påbyggnad. Tillslut färdigställs byggnaden invändigt. 
Byggarbeten beräknas pågå till 2017-2018. 

Vad händer 2013? 

Just nu görs planering av ombyggnaden och ett byggnadsprogram färdigställs. Projektledningen 
flyttar in i byggbodarna på Rödbogatan i juni. Butiks- och kontorshyresgäster flyttar ut ur byggnaden 
senast i oktober. Därefter bygger SFV byggplank runt byggnaden som kommer att stå under hela 
byggtiden. Leveranser till och från bygget kommer att göras i en lastficka på Herkulesgatan. 
I november startar sedan rivning invändigt. Till en början rivs mellanväggar och installationer. Under 
den här etappen blir det en del buller. Senare, när större delar rivs och när grundförstärkningen görs, 
kommer det att bullra ännu mer. SFV informerar i förväg inför denna etapp. 

Nyhetsbrev från SFV 

SFV skickar ut nyhetsbrev till boende i närområdet under projektet och berättar vad som händer. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta fastighetschef Charlotta Andersson; 
charlotta.andersson@sfv.se eller 08 696 72 45. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Charlotta Andersson 


