
Aula Medica

Kortfakta

Adress: KI

Anläggninsnummer: A0095080

Byggår: 2013

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Allmänt

Husansvar

Aulan ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet (KI) som hyresgäster. 

Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på anslagstavla i entré. Är det något du vill 

fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon +46 8 685 75 00. 

Husguiden är framtagen under 2013 och vi hoppas att ni med hjälp av denna ska finna god 

information om byggnaden och trivas i era lokaler.

Felanmälan Akadmiska Hus

Felanmälan görs i första hand på www.akademiskahus.se

Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon +46 20 552 000.

Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se skylt placerad på utsida dörrkarm.

Felanmälan Karolinska Institutet
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För felanmälan avseende verksamhetens utrustning, så som lås, larm, kaffemaskiner och 

kopieringsapparater ska hyresgästens ombud kontaktas.

För verksamhetsfrågor kontaktas KI´s Fastighetsavdelning.

Parkering

Personal och besökare med bil hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns vid Nobels väg, i nära 

anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta.

Byggnaden har ett cykelrum på plan 1. Cykelställ finns utmed Nobels väg.

Förhållningsregler

För att skapa och vidmakthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas 

och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att:

- röka inomhus eller inom en radie av 15 meter utanför entréer

- medta husdjur

- parkera cyklar inomhus, utom i avsett cykelrum

- göra hål i fasad, limträbalkar eller i täta fasaddelar av plåt

- göra åverkan på panelen t.ex. göra hål och affischera 

- blockera dörrar till driftutrymmen eller utrymningsvägar 

- använda driftrum eller elcentraller för förvaring av möbler m.m.

- bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus

- transportera, flytta samt placera ut tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus

- ställa upp dörrar i brandcellsgränser med kilar eller dylikt

Hyresgästen ansvarar för byte av ljuskällor.

Mobiltäckning

I byggnaden finns ett operatörsoberoende system för mobiltäckning.
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Fönsterputsning

För invändig fönsterputsning i foajén finns räls i tak för städåtkomlighet med åkvagn. Insida fasad i 

Peken är kompletterad med infästningar för klättrare.

För utvändig fönsterputsning används skylift.

Avfallshantering

Viss källsortering finns på varje våningsplan. Avfallsrummet på plan 1 har olika fraktioner för 

sortering av avfall.

Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor, lastpallar och emballage.

Vid funktionsnedsättning

Bilparkering

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns vid Nobels väg, i nära 

anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta.

Entréer och hissar

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås via hiss.

Taktila gångstråk

Invändiga taktila gångstråk för personer med nedsatt syn finns från entré Solnavägen mot 

restaurang, hiss och trappa till plan 2 samt från entré Nobels väg plan 2 till reception, hissar och 

trappa till plan 1.

RWC och vilrum

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan. 

I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal".

Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. 

Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp. 
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Trygghetslarmet är dagtid vidarekopplat till receptionen.

Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Byggnaden har tillfälliga utrymningsplatser dit rullstolsburna kan bege sig för att få hjälp med 

evakuering vid brand. Dessa utrymmen är placerade i trapphusen från plan 3 och uppåt samt i sluss 

från aularummet. 

På plan 1 och 2 leder utrymningsvägarna ut i det fria.

En tillfällig utrymningsplats är placerad i egen brandcell och utrustad med en nödtelefon. Tryck in 

den röda tryckknappen och en talkommunikation med receptionen upprättas.

Utrymningsstolar

Trappgående utrymningsstolar förvaras i anslutning till tillfälliga utrymningsplatser.
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Entréer och tillträde

Adresser

Huvudentré: Nobels väg 6

Entré från Solnavägen: Solnavägen 7A

Varutransporter: Solnavägen 7B

Karolinska Institutet

Postadress: 171 77 Stockholm

Telefon växel: +46 8 524 800 00

www.ki.se

Transporter

Varutransporter till Aulans hörsal hänvisas till Solnavägen 7B för vidare transport i lasthiss H4. 

Varutransporter till övriga våningsplan sker via hiss H3.

Porttelefon

Porttelefoner med telefonuppkoppling finns vid huvudentrén och varumottagningen.

Låsning

Huvudentrén är olåst dagtid, övrig tid krävs passerkort och kod.

Passerkort och nycklar administreras av KI´s fastighetsavdelning och förlust ska omgående 

anmälas.

Bevakning och inbrottslarm
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Bevakning och rondering utförs av vaktbolag.

Inbrottslarm vidarekopplas till vaktbolag som gör en omedelbar utryckning.

Utrymningsdörrar

Utrymningsdörrar med gröna nödhandtag alternativt panikregel får endast användas vid 

nödutrymning. Vid passage aktiveras inbrottslarm och utryckning från vaktbolag sker.

Situationsplan

Situationsplan

Situationsplanen visar byggnadens entréer, avfallsrum, trapphus, hissar och toalettgrupper. I 

omgivningen orienteras man bland närliggande gator, byggnader, återsamlingsplats, 

cykelparkering samt parkering för funktionsnedsatta.

Byggnaden

Allmänt

Aula Medica stod klar 2013 och är ritad av Wingårdhs arkitekter. Byggnadens totala bruttoarea 

(BTA) är ca 13 700 kvm. 

På plan 1 finns entré från Solnavägen, restaurang, vaktmästeri, lastintag, kök, cykelförråd, teknik- 

och installationsutrymmen.

Plan 2 har entré från Nobels väg och inrymmer reception, café, garderob, wc- paket och 
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utställningsytor.

Aulans hörsal med entréer från plan 3 och 4 sträcker sig över tre våningar med en takhöjd på 13 

meter och rymmer ca 1000 personer.

På plan 3, 4 och 5 i norra delen finns greenroom, loger, omklädningsrum, scenförråd m.m. och 

sammanbinds av en interntrappa. I anslutning till foajén på plan 5 finner man konferensrum.

Plan 6 inrymmer kontor, konferensrum, mötes- och grupprum, personalmatsal med pentry.

På plan 7 finns kontor, mötesrum, grupprum, vilrum, personalmatsal med pentry och en 

”fakultetsklubb” ute i Peken. Plan 8 är fläktrumsvåning.

Byggnadens arkitektur

Den nya aulan har planerats under nästan 10 år. Förutom att behovet av en större aula var stort på 

KI, har denna byggnad starka band till det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS). 

Aula Medica kommer med sina 1000 åhörarplatser att ge ett behövligt tillskott till Campus och 

skapa goda möjligheter att dela kunskap och information mellan såväl forskare som studenter och 

till omvärlden.

Ett rundat hörn, Peken, lutar sig ut över Akademiska stråket och ut i Solnavägens gaturum, som en 

signal för de förbipasserande att detta är en mötesplats i området. Byggnaden lutar med sin 

huvudtrappa, en rörelse som skapar en dynamisk form. Trappan tecknar sig genom byggnadens 

hela höjd, vilket stärker hörnets betydelse hos mot Solnavägen. I gatuplan mot Solnavägen är 

byggnaden transparent och inbjudande. Skinnet av glas bärs av pelare av trä, vilket spinner runt 

byggnaden som vidjorna i en flätad korg. 

Amfiteaterformen i aularummet skapar närhet och god akustik. Placeringen av byggnaden ger 

möjligheter till vackert sidoljus, samtidigt som de stora glaspartierna skapar kontakt med världen 

utanför.

Den nya Aula Medica har på ett naturligt men respektfullt sätt integrerats och samspelar med 

byggnadsminnet ”Gammelgården”.

Belastning

Bjälklaget utgörs i huvudsak av betong och stålkonstruktioner och tål en generell belastning av 

250 kg/kvm vid en jämnt fördelad last. 

På plan 2-4 klarar bjälklaget en belastning av 400 kg/kvm. Hörsalens scengolv klarar 700 kg/kvm.
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Stomme

Fasaden har en invändig stomme av 15 km limträbalkar gjorda av ca 200 st pelare av furu. Limträ är 

ett levande material och dess rörelser beroende av variationen i fukthalt. Pelarna är vitlaserade för 

att skapa ljus men kommer att mörkna med tiden.

Stommen av limträ består av primära vertikala pelare samt sekundära, horisontella   ᴀ欀漀爀琀氀椀渀最愀爠 ᴀ 

och diagonaler mellan pelarna. Systemet med vertikala pelare förbundna med horisontella och 

diagonala sekundärer ger en fackverkskonstruktion som genom interna kraftomlagringar blir 

självbärande över öppningar i fasaden.

Fasad

Fasadernas geometrier ger byggnaden ett enhetligt   ᴀ猀欀椀渀渠 ᴀ  av ett antal triangulära element. En 

repetition av helt plana trianglar skapar krökta ytor på ett både ekonomiskt och suggestivt sätt. 

Trianglarna består av täta och transparanta delar. ”Skinnet” av glas bärs av pelare av trä eller stål.

Visuellet finns 6 olika glas i fasaden. För att framhäva trianguleringen och mönster på fasad har två 

olika nyanser av glas grupperats överallt utom i kontorsdelarna på plan 6 och 7. Det blir två 

transparenta glas, ett   ᴀ漀昀爀最愀琠 ᴀ  och ett orange samt två täta glas i vitt respektive guld. För att 

minska mängden glas i delar där verksamheten så kräver, har ytterligare kulörer tagits fram i avsikt 

att simulera transparent glas från utsidan. Alla transparenta glas är försedda med solskyddsglas.

Fasader som monterats utanpå stommen ha fördelen att vara mycket täta. Det är ett av de 

viktigaste kraven för att skapa energieffektiva hus.
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Konst

Mellan plan 2 och 3 hänger "Falling water 10.6", LCD-skärmar med ett vattenfall som i sakta 

rörelse sträcker sig 80 kvm från golv till tak. 

”Tankar och ord som blir ett embryo, som blir till en idé, som pekar långt in i framtiden”.

"And 95 light cones" är 95 handslipade glasprismor i 8 olika mönster som är placerade i det 

sluttande taket. Prismorna kan ses som en del av Falling water 10.6.

/Ingegerd Råman

Hissar

Allmänt

Byggnaden har totalt fyra hissar benämnda H1-H4.

Personhissar

Hiss H1, H2 och H3 tar en last om 1025 kg motsvarande 13 personer. Dörrmåttet är B900 x 

H2100 mm och korgmåttet D2015 x H2250 x B1050 mm.

Hiss H1 och H3 går mellan plan 1-7 och H2 mellan plan 1-8. 

Hiss H1 och H2 är placerade bredvid varandra.

Lasthiss
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Hiss H4 är en lasthiss som går mellan plan 1-3 och tar en last om 3000 kg. Dörrmåttet är B2000 x 

H2400 mm och korgmåttet B2500 x L3500 x H2400 mm.

Hissar vid brand

Vid brandlarm går hissarna till plan 1, släpper av eventuella passagerare och stannar där med 

stängda dörrar. Vid brand på plan 1 styrs hissarna till entréplan.

Nödsignal hissar

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 10 

sekunder. Utanför larmande hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus med 

talkommunikation till bemannad hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd 

person.

Brandskydd och säkerhet

Automatiskt brandlarm

I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett brandlarm. 

Larm indikeras generellt med rött blixtljus. I kontorsdelen ljuder även en ringklocka och i publika 

delar ett talande utrymningslarm på svenska och engelska. Förrum till WC är kompletterat med 

lågfrekvent larmdon.

Utlöst brandlarm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm.

Du kan själv utlösa brandlarmet med hjälp av röda tryckknappar i utrymningsvägarna. Stäng dörrar 

efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

Hissarna får inte användas vid brand.

Vid brand går hissarna till entréplan, släpper av eventuella passagerare och stannar där med öppna 

dörrar. Vid brand på entréplanet styrs hissarna till närmaste stannplan.
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Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje 

brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är alla trapphus inkl. 

hisschakt, avfallsrum och installationsschakt egna brandceller. 

Dörrar i brandcellsgränser har dörrstängare och får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Detta av brand- och säkerhetsskäl.

Utrymning

Allmänt

Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus som utgör av varandra oberoende 

utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. 

Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och 

har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats 

och utplacerade handbrandsläckare.
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Återsamlingsplatsen är utanför Gammelgården.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas 

vid återsamlingsplatsen.

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i 

varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker

• varna andra som kan vara i fara

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112

• släck branden om det är möjligt

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Byggnaden har tillfälliga utrymningsplatser dit rullstolsburna kan ta sig för att få hjälp med 

evakuering vid brand. Dessa utrymmen är placerade i trapphusen från plan 3 och uppåt samt i sluss 

från aularummet. På plan 1 och 2 leder utrymningsvägarna ut i det fria.

En tillfällig utrymningsplats är placerad i egen brandcell och utrustad med en anropsapparat. Tryck 

in den röda tryckknappen och en talkommunikation med receptionen upprättas.

Utrymningsstolar
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Trappgående utrymningsstolar förvaras i anslutning till tillfälliga utrymningsplatser.

Belysning

Allmänna ytor

I trapphus styrs belysningen automatiskt via akustikdetektorer som reagerar på ljud.

I korridorer styrs belysningen automatiskt via tidkanal. Efter inställd tid kan belysningen tändas 

manuellt via tryckknapp och i vissa ytor via närvarodetektor.

Viss belysning är tänd efter ordinarie kontorstid, s.k. ledbelysning.

I WC och förråd tänds och släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer.

Kontor

I kontor styrs belysningen automatiskt via närvarodetektorer. 

I vissa större rum tänds och släcks belysningen manuellet via tryckknapp innanför dörr. 

Närvarodetektorer släcker belysningen om ingen varit i rummet under en viss tid.

Kontorsbelysningen har dagsljusreglering vilket innebär att tänd belysning regleras efter 

infallande dagsljus.

Dragströmställare kontor

För att släcka eller ljusreglera enstaka takarmaturer används dragströmställaren på armaturen. 

Tänd och släck med två korta drag och ljusreglera med ett långt drag.
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Konferens- och mötesrum

I konferens- och mötesrum finns en tryckknappspanel som handhas av hyresgästen. Den används 

för att ställa in olika belysningsscenarier.

AV-utrustning

För frågor gällande AV-utrustning i aulans hörsal kontakta Konferensservice på Karolinska 

Insitutet.

Rumsklimat

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den 

utrustning som planerats för rummen. 

För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar.

Kontor

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.

Mötesrum

I mötesrum kan ventilationen forceras manuellt via en tryckknapp på vägg. Luftflödet ökar då 
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under inställd tid. Denna funktion är möjlig under ordinariekontorstid.

Konferensrum

I konferensrum och dess foajé går normaltemperaturen att påverka något via en rumsregulator 

innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare.

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att 

spara energi.

Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp i korridor och kopieringsrum. 

Ventilationen fortsätter då under inställd tid.

Energi och miljö

Allmänt

Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg 

energianvändning:

• har byggnaden mycket energieffektiva fläktar

• ventilationen stängs av efter kontorstid
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• värme återvinns i ventilationsluft

• belysningen styrs via närvarosensorer

• ljuskällor är energieffektiva

GreenBuilding och Miljöbyggnad

Byggnaden är certifierad enligt EU GreenBuilding och Miljöbyggnad, två klassificeringssystem i 

bygg- och fastighetssektorn som lanserats för att snabba på energieffektiviseringen. Certifieringen 

visar att man arbetar med energifrågorna, effektivisera energianvändningen i lokalerna och på så 

sätt minskar miljöbelastningen.

För att bli godkänd ska en ny byggnad uppfylla vissa krav, bl.a. 

• ha ett energibehov som är minst 25 % lägre än landets gällande energikrav

• ett energiledningssystem kopplat till byggnaden

• att det finns en plan för årlig återrapportering av energianvändningen

• att det finns en kontaktperson för GreenBuilding hos fastighetsägaren 

Läs gärna mer om GreenBuilding och Miljöbyggnad på www.sgbc.se

Grönt tak

Byggnaden har sedumtak där de fetbladiga sedumväxterna är utlagda på en särskild matta och 

inverkar positivt på miljön genom att:

• skapa nya biotoper för fåglar, fjärilar, insekter etc. 

• isolera byggnadens innerutrymmen och sparar därigenom energi.

  ∀  skydda tätskiktet mot UV-ljus (bryter ner ytskiktsmaterialet) och skydda underliggande 

takmaterial mot temperaturväxlingar 

• reducera och fördröja dagvattenflöden

• ta upp och binder luftföroreningar

• dämpa buller och ge ett estetiskt tilltalande intryck
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