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Ombyggnad av kvarteret Björnen 
Nyhetsbrev från Statens fastighetsverk december 2013 

Ombyggnad av kvarteret Björnen 

Statens fastighetsverk inleder nu den sista 
delen av renoveringen och ombyggnaden av 
kvarteret Björnen och Loen i Stockholms 
Klarakvarter. Med ombyggnaden av 80-
talsfastigheten Björnen, där Adelcrantzka 
palatset från 1700-talet ligger insprängt, får 
Regeringskansliet ändamålsenliga och 
flexibla lokaler som uppfyller dagens energi- 
och arbetsmiljökrav.   
Inga större ombyggnader har gjorts sedan 
huset byggdes och idag är behovet av 
teknisk upprustning stort. Rumsindelningen 
kommer göras om, ett nytt trapphus ska 
byggas, nya installationer ska dras och 
kvarteret kommer att byggas på med två-
tre våningar. Ombyggnaden inleds under 
vintern med invändiga rivningsarbeten och 
det omfattande projektet beräknas bli klart 
2018.  

Provrivning under december 

Under projektet ska cirka halva byggnaden rivas och det vill vi göra på smidigaste sätt. För att 
utvärdera olika rivningsmetoder inför kommande upphandling av rivningsentreprenaden utför 
SFV därför nu en provrivning inne på våning 4 mot Rödbogatan.  
 
SFV bedömer att den invändiga provrivningen, som pågår under december, inte kommer att 
påverka omkringliggande fastigheter. Däremot kommer kvarvarande hyresgäster inne i 
fastigheten tidvis att bli störda av buller 
 
Den ”riktiga” invändiga rivningsentreprenaden beräknar vi att påbörja under mars/april 2014. 
SFV återkommer med information om hur detta kommer att påverka omkringliggande fastigheter. 
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Byggetablering byggs i december/januari 

Kring årsskiftet 2013/2014 påbörjas arbetet med att montera byggstaket runt kvarteret. 
Ombyggnadsarbetena kommer att påverka framkomligheten i området, bland annat kommer 
delar av Herkulesgatan att användas i byggetableringen. 
 
Karduansmakargatan kommer att stängas för trafik mellan Rödbogatan och Drottninggatan under 
bygget.  
 
På Rödbogatan vid Klarafaret begränsas trafiken av byggetableringen, men ett körfält är öppet 
som vanligt. Byggbodar kommer att återuppbyggas ovanpå nedfarten till Klarafaret.  
 
På Drottninggatan avvaktar vi så länge som möjligt med att sätta upp byggplank för att minimera 
störningarna för de gående och befintliga hyresgäster. Under december kommer vi sätta upp bilder i 
fönstren för att det ska se trevligare ut längs med gatan. 

Information om projektet 

På SFV:s websida finns information om våra byggprojekt. Här kan du läsa om ombyggnaden av 
kvarteret Björnen: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-
byggprojekt/byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/ 
 
Vi skickar ut informationsbrev kontinuerligt till er som bor och arbetar i området. Vi jobbar för att 
begränsa störningar och buller för dig som bor och arbetar i Klarakvarteren. 
Har du frågor är du välkommen att höra av dig: 
 

o Frågor angående  
störningar och buller: Royne Månsson, 070-786 72 43 

o projektet: Charlotte Johansson, 08 696 70 82 
o butiker och den kommersiella miljön: Peter Wallin, 08 696 72 84 

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Charlotte Johansson, projektchef, Statens fastighetsverk  


