
Kungliga Musikhögskolan

Kortfakta

Adress: Valhallavägen 105

Anläggninsnummer: A0117001

Byggår: 2016

Arkitekt: AIX

Historik

Egen rubrik

Campus KMH består idag utav totalt fem stycken byggnader, Glashuset, Stallet, Flygeln, Röda 

villan och Ridhuset. Stallet, Ridhuset, Röda villan och gårdsytan utgör sedan år 1993 

byggnadsminnen och har därmed kulturhistoriska värden som har beaktats och bevarats under 

ombyggnaden. 

De gamla husen byggdes i slutet av 1800-talet och bestod ursprungligen av Generalstabens 

Stalletablissement Ridskola, som användes som stall för militärens hästar. Innan ombyggnaden 

bedrev familjen Swartling en ridskola i de gamla byggnaderna. 

År 2013 började byggandet av nya Kungliga Musikhögskolan (KMH) och Akademiska Hus kunde år 

2016 stolta presentera världens modernaste musikhögskola. 

På campus vid Flygeln finns konstverket "sch, tyst, lyssna" Av Ebba Matz. Som är en tolkning av 

ljudvågor som utgår från orden, sch, tyst, lyssna. Tanken är att verket ska påminna oss om ljudet 

som ibland blir musik. 
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Allmänt

Husansvar

Fastigheten 117:1, Glashuset, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KMH och DIS som 

hyresgäst. 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontaka Akademiska Hus husansvarige eller 

förvaltare, se informationstavla i

huvudentrén, alternativt kontaktinformation på vår hemsida www.akademiskahus.se. 

Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Drottning Kristinas väg 25.

Felanmälan

Vid eventuella fel i fastigheten görs en felanmälan i första hand på vår hemsida, 

www.akademiskahus.se/felanmalan.

Kontrollera gränsdragningslistan innan felanmälan skickas.

Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefonnummer: 020-55 20 00,
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Observera att rumsnumret alltid ska anges vid en felanmälan, se utsida dörrkarm. 

Adresser

Huvudentré: Valhallavägen 105

Varumottagning: Melodislingan 17

Avfallsrum: Melodislingan 19

Rumsnummer

För lättare orientering i byggnaden har varje rum ett rumsnummer placerad på dörrkarmens 

utsida. Den första siffran anger byggnadens beteckning, bokstaven avser i vilken lamell, den tredje 

siffran avser vilket våningsplan och slutligen de två sista anger ett unikt ID-nummer.

Exempel:

1C403- Avser hus nummer

1C403- Avser lamell

1C403- Avser våningsplan

1C403- Avser ett unikt ID-nummer

Trivselfaktorer

För att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö med hög säkerhet krävs det att vissa regler 

respekteras och tillämpas. Exempelvis är det inte tillåtet att:

Röka inomhus

Sida 3Sida 3



Ha med sig husdjur

Parkera cyklar inomhus

Blockera dörrar till driftutrymmen, installationsschakt eller utrymningsvägar

Bygga om eller förändra byggnaden utan godkännande av Akademiska Hus

Släppa in obehörig

Passerkontroll

Elpassagekontroll ägs av hyresgäst.

Porttelefon

Porttelefon finns bland annat vid huvudentrén, Valhallavägen 105 . Öppning sker genom att 

uppringd person går och öppnar. Porttelefonen ansvarar hyresgästen för.

Parkering

Inom campus KMH finns ingen bilparkering för varken personal eller besökare. 

Handikappsparkering finns i anslutning till byggnaden, se campuskarta. Cykelparkering finns inom 

campusområdet. 
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Avfallshantering

Akademiska Hus ansvarar för hantering av hushållsavfall och KMH och DIS för övriga fraktioner. 

Hyresgästerna ansvarar själv för bortforsling av lastpallar och emballage. 

KMH använder sig av byggnadens avfallsrum 1C211 för både hushållssopor och andra 

fraktioner. Avfallsrummet finns på våningsplan 2, markplan, med adress Melodislingan 19.

DIS använder sig av KMHs avfallsrum för hushållssopor men för övriga fraktioner av 

avfallsrum 1E208 fram till år 2017-2018, då de kan gå över till att enbart använda sig utav 

avfallsrum 1E208, Melodislingan 23.

För restaurangköket sker avfallshantering i rum 1C214

På varje våningsplan sorteras returpapper lokalt och viss källsortering sker i pentry och 

lunchrum.

Byggnaden

Allmänt

Glasbyggnaden är indelad i fem separata lameller där Foajén på markplan har en restaurang samt 

tre stycken konsertsalar. Publika salar är belagda på bottenplan för att störningar underifrån inte 

ska förekomma. Medan de övre våningsplanen består utav musikrum och datorsalar i ena halvan 

och kontor samt administrationslokaler i andra halvan.

Akustik

Övningsrum
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Rummen är utrustade med olika lösningar beroende på aktivitet. Övningsrummen har bland annat 

ett klangskal för att optimera akustiken samtidigt som rummen är ljudisolerade för att motverka 

yttre påverkan av omgivningen. musikrum som är belägna högre än entréplan har flytande golv. 

Detta innebär dels en starkt förbättrad luftljudisolering men även en hög stegljusisolering. 

Installationer i rummen så som belysning, ventilation och element är noga utvalda för att inte störa 

verksamheten samt motverka vibration. Rummen är även försedda med fuktreglerad luft för att 

gynna stämband och instrument. För att fuktighetsnivån ska hållas jämn i rummen ska dörrar ej 

ställas upp mot korridor.

Konsertsalar

KMH har totalt fyra stycken konsertsalar varav Glashuset innehåller Kungasalen, Nathan 

Milsteinsalen och Lilla salen. Den fjärde konsertsalen, Svarta lådan är placerad i Flygeln vid 

förbindelsegången mellan Glashuset och Flygeln. Varje sal är anpassad efter olika musikaliska 

inriktningar med tillhörande akustiska behov. Rådande krav på luftljudisolering, stegljudnivå och 

installationsbuller samt riktlinjer för rumsakustik anges i form av akustikklasser. 

Kungasalen (529 fasta åhörarstolar+ möjlighet till lösa stolar)

Salen är utformad så att den i största möjliga mån fungerar bra för de mesta som kan framföras i en 

konsertsal. Den är dock optimerad för framförallt symfonisk musik men även för storband med 

trummor. Akustiken kan anpassas och varieras med spolgardiner som kan rullas ned, reflektorer 

som kan ändras i höjd och teleskopsgradäng som kan skjutas in helt eller delvis. Scenen kan även 

varieras i höjd och en mittscen kan skapas, vilket skapar många möjligheter. 

Nathan Milsteinsalen (ca 85 åhörarstolar)

Avser i första hand kammarmusik men även musik som kräver längre klang. Klangen har en tydlig 

briljans som kan framhäva även spröda instrument som akustik gitarr. Salen är utrustad med 

solgardiner utmed långsidorna och ljudabsorberande textil utmed fondvägg för att kunna variera 

efterklangstiden. 

Lilla salen (ca 85 åhörarstolar)

Är i första hand avsett för förstärkt musik men även akustisk musik så som till exempel jazz. 

Fungerar även utmärkt för den elektroakustiska musiken. Salen är kraftigt dämpad med en 

efterklangstid men med en akustisk respons. Salen har en väggbeklädnad med tre varianter av 

absorbenter. 

Akustikklasser

Samtliga rum och salar är byggda i akustikklasser.
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I: För samtliga konsertsalar. Vilket bland annat innebär special konstruerade väggar med 

akustisk väggbeklädnad.

IIa: För elförstärkt instrument

IIb: För akustiska instrument med höga ljudnivåer, t.ex. blås, slagverk

IIIa: För akustiska, ljudsvaga instrument

IIIb: För akustiska, ljudsvaga instrument, (seminarierum och datorsalar)

IV: För kontorsrum och övriga utrymmen

Se bifogat dokument om akustikklasser och golv för ytterligare information. 

Dörrar

Dörr till musikrum är tjocka ljuddörrar för ljudisolering och är väldigt tunga. De är därför försedda 

med en dörrstoppare för att inte riskera att smälla upp och skada dörrens fästen. Vid stängning av 

dörr ska handtaget inte vara vinklat nedåt utan hållas rakt i 90 grader. 

Passagedörrar är försedda med dörrautomatiker och säkerhetssensor. Om dessa dörrar ska ställas 

upp måste automatiken stängas av för att inte riskera att förstöras. För avstängning måste 

strömmen brytas. Beakta att dörrar i brandcellsgränser inte får ställas upp. 

Se bifogat dokument om dörrar för ytterligare information. 
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Hissar

Det finns totalt tre stycken personhissar och en lasthiss. Samtliga våningsplan kan nås med hiss. 

För att kalla på lasthissen tryck först på pilknappen och sedan på den tomma knappen utan pil. 

Personhiss

Korgmått: 1100*2100*2300 mm (b*d*h)

Öppningsmått: 900*2100 mm (b*h)

Maxbelastning: 1000 kg

Lasthiss

Korgmått: 2050*3000*2400 mm (b*d*h)

Öppningsmått: 1800*2400 mm (b*h)

Maxbelastning: 3500 kg
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Information till funktionsnedsatta

Allmänt

Akademiska hus har vid projektering tagit hänsyn till boverkets krav gällande 

tillgänglighetsanpassning för funktionsnedsatta personer. 

Tillgänglighetsanpassade entréer

Valhallavägen 105 (Huvudentrén)

Valhallavägen 103 (Gårdsentré)

Dessa entréer är extra utrustade med öppningsautomatiker och kortläsare i lämplig höjd. 

Bilparkering
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I anslutning till byggnaden finns parkeringsplatser avsedda för fordon med handikappstillstånd. Se 

campuskarta.

Hiss

Samtliga våningsplan kan nås med hiss och alla är anpassade efter rullstolsbundna. 

Hissarna är försedda med:

Öppningsautomatik.

Kontrastmarkerad.

Hissen stannar i nivå med golvet.

Nödsginal, anropsknapp och hisspanel.

Spegel.

Destination- och manöverknappar.

Visuell röst informerar om att hissen anländer samt vilket våningsplan hissen stannar på.

Tvåvägskommunikationssystem.

WC

Toaletter anpassade efter rullstolsbundna finns på varje plan, RWC, och är utrustade med:

Trygghetslarm.

Automatisk belysning.

Hänvisningsskylt vid dörr.

Uppfällbara armstöd vid toalettsits.

Draghandtag på insidan av dörr.

Trygghetslarm

Genom att trycka på den röda knappen indikeras larmet lokalt med en röd blinkande lampa samt 

med ljud utanför respektive toalett. Återställning av larmet sker genom den gröna knappen. 

Trygghetslarm finns även i vilorum. 
Observera att larmet inte vidarekopplas. 
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Teleslinga

Konsertsalen, Kammarmusiksalen, Lilla Salen och Svarta Lådan är utrustade med teleslinga och 

platser avsedda för rullstolsbundna.

Utrymning vid brand

Vid eventuell brand finns så kallade säkra platser uppmärkta med skylt. Där personer med 

funktionsnedsättning kan invänta hjälp för evakuering. Utrymningsplatserna är utrustade med 

tvåvägskommunikation och finns angivna på utrymningsplanen. Svarsapparat är placerad på 

markplan, plan 2. 
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Rumsklimat

Allmänt

Byggnaden har högt ställda kav på inomhusklimatet, speciellet i vissa delar, med krav på relativ 

fuktighet och temperatur. I och med detta kan rumsklimatet upplevas som svalare och man kan till 

exempel känna kallras. God energianvändning är en faktor som priorieras. 

Luftomsättningen i rummen är behovsstyrda. Vid närvaro ökar flödet från min-flöde till 

grundflöde. Temperaturen och luftomsättningen styrs via temperatur-, fukt- och koldioxidgivare 

beroende på sal och aktivitet. För att fuktighetsnivån ska vara jämn ska dörrar ej ställas upp mot 

korridor. Även viktigt att dessa givare är fria från föremål, kläder eller dylikt eftersom att annars 

finns risk att fel inomhusklimat ges.

I rum där ventilationen är dimensionerad för fler än två personer finns en skylt som upplyser 

maximal personbelastning. 
Observera att detta inte har med brandbelastning att göra. 

Sida 13Sida 13



Värme

Radiatorer

Finns i rum mot husets ytterskal, dessa är till för att motverka kallras och kan inte regleras lokalt. 

Reglering sker genom termostatventil som öppnar/stänger för varmvattnet beroende på 

värmebehovet i rummet. De är utformade för att värma rumsluften till önskad temperatur. 

Golvvärme

Byggnaden uppvärms i huvudsak av radiatorer men golvvärme finns i Foajén.

Ridåvärme

Finns vid lastkaj och avger värme genom strålning samt omsluter miljön med en skyddande 

värmeridå som förhindrar drag. Miljön blir dragfri eftersom att lufthastigheten hålls nere. 

Kyla

Kylbaffel

Kylbafflar finns installerade i datorsalar som tillför komfortkyla till rummet.
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Ventilation

Forcerad ventilation

Vissa rav rummen är utrustade med forceringsknappar. Detta innebär att extra luft kan aktiveras 

genom forceringsknappen. Olika tidsintervall bestäms utifrån antal knapptryck. Exempelvis 

innebär tre stycken knapptryck en forcerad ventilation på 3 timmar. 

Tyst ventilation

I produktionsstudios, kontrollrum och inspelningsstudios kan tyst ventilation aktiveras genom ett 

knapptryck. Detta innebär att du minskar luftflödet till förmån för ett tystare rum. Efter vald tid på 

enheten alternativt intryckt knapp återgår ventilationen till normal drift. 

Tilluftsdon

Vid ökad luftmängd expanderar vissa tilluftsdon. Rör ej dessa!
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Solskydd

Solavskärmning finns för de solutsatta fasaderna, syftet med dessa är att angivet inomhusklimat 

ska vidhållas. Dessa styrs automatiskt i grupper på respektive fasad genom solsensorer. 

Avskärmningen kan inte styras lokalt. Lägg ej föremål i fönsternischer då solsensorerna känner av 

detta.

Stora salen

Vid servicedesk finns en styrtablå för att styra klimatet i stora salen.
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Kontor

Vissa kontorsrum är utrustade med temperaturreglering. Aktuell temperatur visas på displayen 

och pilknapparna sänker respektive höjer temperaturen till en viss nivå.

Brandskydd och säkerhet

Allmänt

Byggnaden exklusive länken mellan Glashuset och Flygeln är försedd med ett 

branddetekteringssystem med brandlarm, rökdetektorer samt utrymningslarm. Larmsignal sker 

via siren och blixtljus. Larmet kan manuellt utlösas med hjälp utav tryckknappar som är placerade 

vid utrymningsvägarna. 
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Konsertsalen är utrustad med en brandpost.

Observera att:

Hissar ej kan användas när larmet utlösts

Utrymningslarmet är inte anslutet direkt till räddningstjänsten utan vid konstaterad brand 

ring 112.

Sprinkler

Byggnaden är försedd med automatisk vattensprinkleranläggning som är kopplat till 

brandförsvaret, SOS. Detta innebär att vid för hög värme brister ett sprinklerhuvud och 

sprinklervatten strömmar ut. Länken mellan byggnaden till Flygeln är dock inte sprinklad. Ansvarig 

driftpersonal kan endast stänga av anläggningen.

Rökdetektorer

Det finns en frånkopplingstimer i konsertsalarna som frånkopplar rökdetektorerna i taket. För att 

ställa in frånkopplingstid använd +/- knapparna. För att skifta mellan timmar och minuter tryck på 

knappen H/M. för att nollställa frånkopplingstiden tryck på knappen R. När det är mindre än 30 

minuter kvar kommer en summerton att upplysa detta var 7:e sekund.
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Brandceller

Våningsplanen är indelade i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Plan 1 

och 2 ingår dock delvis i samma brandcell. Utrymningstrapphus och även teknikutrymmen, 

trapphus, hisschakt, arkiv och soprum utgör egna brandceller. Dörrar vid brandcellsgränser är 

försedda med dörrstängare.

Utrymning

Vid utlöst brandlarm följ byggnadens nödutgångar som är markerade med gröna 

utrymningsskyltar och utrym byggnaden. Vid brandlarm kommer dessa att lysa och fungera som 

vägledning ut ur byggnaden. Utrymningsplaner finns uppsatta på varje våningsplan och redovisar 

även placering av brandsläckare samt anger återsamlingsplats. Använd endast nödhandtag vid 

nödutrymning då inbrottsskyddet aktiveras när handtaget dras ned.

OBS! Använd ej hiss vid utrymning utan trapporna. Branddörrar stängs automatiskt.
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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.

Hissar vid brand

Vid brand kan inte hissarna användas. Hissarna går till entréplan och stannar där med stängda 

dörrar. Om en hiss skulle stanna mellan olika våningsplan ska knappen för nödsignal hållas intryck i 

minst 10 sekunder. Larmet vidarekopplas inte.

Larm
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Det finns larmsystem från exempelvis frys och kylrum som larmar om det blir för varma. Hyresgäst 

ansvar för detta.

Personantal, brandsäkerhet

Följande lokaler klassas som samlingslokaler för fler än 150 personer. 

Konsertsal 800 personer

Kammarmusiksal 170 personer

Lilla salen 170 personer

Foajé/Café 400 personer

I samlingslokaler är kombinationsdetekorer installerade för att upptäcka brandrök och inte 

scenrök. 

OBS! Det är olämpligt att använda oljebaserad scenrök, glykolbaserad är ok.

Belysning och el

Allmänna utrymmen

I korridorer och allmänna utrymmen är belysningen i huvudsak styrda av närvarogivare med 

korridorfunktion. Detta innebär att ljuset dimmas ned till 10% ljusstyrka efter utebliven närvaro 

och tänds till 100% vid närvaro. Släcks sedan efter inställd tid. 

Foajé och balkonger

Belysningen tänds och släcks automatiskt via tidkanal. Vid släckt belysning lyser alltid var 10:e 

armatur, så kallat ledljus. Via manöverpanel i servicedisk kan belysningen justeras efter olika 

förinställda scenarion.

1. Dagtid

2. Kvällstid

3. Föreställning

4. Städ (all belysning på full nivå)
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Övningsrum/seminarierum/datasalar/mötesrum

I undervisningsrum, övningsrum samt studios styrs belysningen lokalt. Tak- och tavelbelysningen 

tänds automatiskt vid närvaro i rummet genom så kallade närvarodetektorer. Belysningen kan 

därefter regleras via tryckknappar. Vissa rum är även utrustade med dimmerreglerad belysning. 

håll in knappen för belysning och släpp när önskad ljusnivå är nådd. Om ingen befinner sig i rummet 

släcks belysningen automatiskt efter inställd tid, observera att "släcktiden" varierar för olika rum. I 

ljudklassade rum ska armaturerna dessutom inte ha störande egenljud utan är testade för att 

uppfylla särskilda ljudkrav.
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Kontorsrum

Arbetsbelysningen styrs genom tryckknappar, takarmaturerna tänds automatiskt vid vistelse i 

rummet. Platsorienterad belysningsarmaturer är försedda med strömbrytare, ljusreglering och 

automatisk tänd- och släckning. För att reglera ljusnivån, dra snöret nedåt och håll snöret nere tills 

önskad nivå är uppnådd. Släpp dragsnöret och dra igen för att reglera ljusnivån mot motsatt håll. 

Belysningen släcks efter inställd tid vid utebliven närvaro och tänds sedan automatiskt igen vid 

närvaro. Den reglerar även automatiskt efter ljusbehov.

Toaletter och övriga mindre utrymmen

Belysningen styrs genom närvarostyrda armaturer, dvs tänds automatiskt när någon går in 

rummet och släcks sedan automatiskt vid utebliven närvaro.

Övrig el

I byggnaden finns det städuttag jämt placerade. I pentry med kokplatta eller spis är dessa 

utrustade med timer/spisvakt, som antingen är placerade i trinetten eller på väggen bredvid spisen. 

Om spisen glöms påslagen stänger timern automatiskt av spisen efter bestämd tid.
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Energi och miljö

Miljöbyggnad

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga 

kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. I byggnaden är bland annat 

allt installationsmaterial halogenfritt. 

Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council, www.sgbc.se
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