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Nationalmuseum i nytt ljus - renovering och ombyggnad 
 
 

Nu sker etablering och byggstart för projektet 
Efter att ha varit öppet i 147 år stängde Nationalmuseum i februari 2013 för en kommande 

renovering. Statens fastighetsverk, som förvaltar Nationalmuseum, ansvarar för renoveringen 

och ombyggnaden av den unika museibyggnaden från 1866. 
 

I maj 2014 handlades Skanska upp som generalentreprenör och i dagarna blir projekteringen 
klar och de mer påtagliga renoveringsarbetena börjar. Nu under hösten kommer du som 

boende eller med verksamhet på Blasieholmen att börja märka av vårt projekt. 
 

Under de närmaste veckorna kommer Skanska att börja etablera sin arbetsplats utvändigt. 

Plank och stängsel kommer succesivt att sättas upp runt museibyggnaden och stänga av 
museiparken och delar av gaturummet. Bygghiss sätts upp och förberedande arbeten med 

schakt för fundament kommer utföras för den stora kran som ställs upp med start under 
vecka 41.  På framsidan av byggnaden, mot gatan Södra Blasieholmshamnen, kommer det att 

pågå fjärrvärmeomläggning under hösten. Under oktober inleds också rivningsarbeten av mer 

omfattande karaktär tillsammans med utökade schakt- och spontarbeten på gården. 
 

Vårt arbete kommer att medföra ökad trafik i samband med att in- och uttransporter planeras 
under hösten/vintern. Schakt- och spontningsarbeten kommer också att medföra en del buller 

av de grävmaskiner, hjullastare, spontmaskin och kompressor som används på plats.  

 
Byggnadsarbeten kommer att utföras på vardagar klockan 06:45-18:00. Om vi gör avsteg från 

dessa tider, exempelvis under kväll och helg, informerar vi speciellt om detta. 
 

 
Information om projektet 

På Statens fastighetsverks webbplats, www.sfv.se, kommer vi löpande att lägga ut aktuell 

information och nyheter om projektet som du finner under rubrik Våra fastigheter/Pågående 
byggprojekt. Du kommer även att kunna anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev på 

webbplatsen. 
 

 

Nationalmuseum i nytt ljus 
Renoveringen kommer att ta cirka 3 år och därefter förbereder Nationalmuseum för en 

återinflyttning under 2017.  
 

 
För mer information se www.sfv.se eller kontakta  

 

Carin Björfors, Förvaltare Statens Fastighetsverk, 08-696 72 12, carin.bjorfors@sfv.se 
Anna Wistrand, Projektledning Projektbyrån, 070-661 45 07, anna.wistrand@projektbyran.se 

Fredrik Johansson, Projektchef Skanska, 010-448 65 29, fredrik.p.johansson@skanska.se 
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