
A house

Kortfakta

Adress: Östermalmsgatan 26

Anläggninsnummer: A0054004

Byggår: 1970

Arkitekt: Gunnar Henriksson

Historik

Arkitekturskolan

Byggnaden ritades av stadsarkitekten Gunnar Henriksson i nära samarbete med arkitekten John 

Olsson i den stil som inom arkitekturteorin kallas brutalism. Det bygelformade lamellhuset i fem 

våningar uppfördes 1968-69 på den tomt där Östermalmsfängelset tidigare låg. Fram till 2015 var 

byggnaden hemvist för arkitekturutbildningen vid KTH.

Stockholms stadsmuseum blåmärkte byggnaden 2011, vilket ger den ett starkt skydd mot rivning 

och förvanskning. Byggnadsantikvariens motiveringar var bland annat: "Eftersom 

Arkitekturskolan väckt så mycket engagemang och känslor ända sedan den byggdes har huset 

stort kulturhistoriskt värde." - "Huset är ett uttryck för ett sökande efter ett slags urarkitektur som 

är äkta utan så mycket färg och påklistrade detaljer. Samma år drabbades byggnaden av en 

omfattande brand som bland annat förstörde skolans aula och verkstäder.

En rapport från Kungliga konsthögskolan presenterade 2013 Arkitekturskolan som ett av tidens 

mest genomarbetade byggnadsverk, konsekvent utfört enligt sin tids arkitektoniska ideal med en 

självklar plats i den svenska arkitekturhistorien.

A house

Den 12 000 kvadratmeter stora nybrutalistiska betongbyggnaden väcker känslor och har flera 

Sida 1Sida 1



gånger utsetts till Stockholms fulaste hus. Skälet till att utveckla A house just här är inte för att 

rehabilitera huset på något sätt. Byggnaden har redan en idealisk struktur för att skapa en 

inkluderande plats för innovation och ny kunskap. Byggnaden ska vara en miljö som inspirerar till 

kunskapsutbyte och spontana möten mellan de olika verksamheterna som kommer att hålla till i A 

house. Detta sker genom att arbets- och mötesplatser för bland andra startup-bolag blandas med 

publika och gemensamma delar för forskare, studenter och samhället i övrigt.

A house blir en stark, öppen och välkomnande mötesplats där det kan ske korsbefruktning mellan 

nya företag och andra aktörer med innovativa idéer och det mer etablerade näringslivet. 

Byggnaden ska även fungera som en plattform för möten mellan akademin och staden, där också 

utbyte mellan konst- och musikscenerna och de "hårda" vetenskaperna kan uppstå. Ambitionen är 

ett kreativt kluster av stiftelser, storföretag, entreprenörer, studenter, forskare, innovatörer och 

konstnärer.

A house renoveras i olika etapper 2015-18. En tillbyggnad om 900 kvadratmeter kommer också att 

uppföras på innergården som ersätter den byggnad gick förlorad i branden 2011.

I byggnaden ges möjligheter för interna och externa kunder att hyra in sig för events, seminarier 

och föreläsningar och det finns även planer på att bygga en restaurang och ett café. 

Byggnadens arkitektoniska idé ska framhävas såväl exteriört som interiört. Den färdiga byggnaden 

ska upplevas vara i ett väl använt originalskick.

Allmänt

Husansvar

Byggnaderna ägs och förvaltas av Akademiska Hus med bland annat A house som hyresgäst.

Husguiden är framtagen under 2016. Är det något du vill fråga om gällande byggnaderna är du 

välkommen att kontakta Akademiska Hus husansvarig eller förvaltare, se anslagstavla i 

huvudentré Östermalmsgatan 26A och personalentré Rådmansgatan 12 samt på 

www.akademiskahus.se. Akademiska Hus förvaltningskontor finns på KTH Campus, Drottning 

Kristinas väg 25.

För verksamhetsknutna frågor är du välkommen att kontakta A house på 

www.ahousestockholm.com
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Felanmälan Akademiska Hus

Felanmälan avseende fastigheten så som värme, ventilation, vatten, el, allmänbelysning, hissar, 

brandanläggning m.m. görs i första hand på www.akademiskahus.se/felanmalan.

Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefonnummer 020-55 20 00.

Felanmälan A house

Felanmälan avseende verksamheten som service, lås, larm och säkerhetsfrågan görs till A house på 

telefon +46 8 410 89 9000 alternativt info@ahousestockholm.com. Mer information finns på 

http://www.ahousestockholm.com.

Parkering

Bilburen personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser i närområdet.

Avfallshantering

Viss källsortering sker lokalt på varje våningsplan.

Byggnadens miljörum finns på plan 0 där avfall sorteras i olika fraktioner.

Akademiska Hus ansvarar för hantering av hushållsavfall och A house för övriga avfallsfraktioner. 

Vid mottagande av gods ansvarar brukaren själv för bortforsling av lastpallar och emballage.

Förhållningsregler

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

och respekteras. 

Det är t ex inte tillåtet att:

Röka inomhus

Parkera cyklar inomhus
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Blockera dörrar till driftutrymmen och installationsschakt

Bygga om eller förändra byggnaderas installationer utan godkännande av Akademiska Hus 

och A house

Transportera, flytta eller placera tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus

Husdjur får gärna medtas i byggnaden så länge det påverkar människorna runt omkring positivt. 

Information till funktionsnedsatta

Entréer och hiss

Huvudentré Östermalmsgatan 26A och personalentré Rådmansgatan 12 är 

tillgänglighetsanpassade. Samtliga verksamhetsplan kan nås med hiss.

RWC

I toalett anpassade för funktionsnedsatta, s.k. RWC, finns trygghetslarm med röda tryckknappar.

RWC finns på varje våningsplan och larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa 

utanför respektive rum. 

Det är viktigt att du som hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då 

larmet inte vidarekopplas.

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

Tillfällig utrymningsplats vid brand

På våningsplan 2 finns en tillfällig utrymningsplats dit rullstolsburna kan bege sig vid brand för att 

påkalla hjälp med evakuering. Utrymningsplatsen är placerad i husdel G innanför 

utrymningstrappan.

En utrymningsplats inryms i en egen brandcell och är uppmärkt med skylt samt utrustad med en 
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anropsknapp. När den röda tryckknappen märkt "NÖDSIGNAL" trycks in, ljuder ett larm 

som vidarekopplas till brandförsvarstablån vid huvudentrén. Räddningstjänsten kvitterar 

larmet och "KVITTENS" anges i grönt på anropsknappens display. Därefter sker undsättning av 

den nödställde.

Byggnaden

Allmänt

Byggnaden har en totalyta om ca 12 000 kvm uppdelat på 6 våningsplan. Ombyggnationen sker i 

flera etapper där den sista etapp III färdigställs i december 2017.

Adresser

Huvudentré (plan 2): Östermalmsgatan 26A

Personalentré (plan 0): Rådmansgatan 12
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Passerkontroll

Huvudentrén Östermalmsgatan 26A är olåst under ordinarie kontorstid. Övriga tider och entréer 

kräver passerkort och/eller kod. Passerkort och nycklar administreras av A house och förlust ska 

anmälas omgående.

Gröna nödhandtag får endast användas vid nödutrymning eftersom larm aktiveras vid 
passage.

Ombyggnad Etapp II

Plan 0 är källarvåning med personalentré, dusch och omklädning, teknikutrymmen och avfallsrum.

Plan 1 byggs om inför etapp III som färdigställs i december 2017.

Plan 2 huserar huvudentré med reception och backoffice samt kontor och mötesrum.

Plan 3-5 inhyser kontorslokaler och mötesrum.

Plan 6 innehåller teknikutrymmen.

Stomme Hus A

Sida 6Sida 6



Byggnadsstommen i nybyggnaden är plastgjuten betong och klarar generellt en belastning av 300 

kg/kvm vid en jämnt fördelad last.

Hissar

Hiss F

Byggnaden har en varu- och personhiss vid trapphus F som går mellan våningsplan 0-6. Hissen är 

benämnd Hiss F och är utrustad med talsyntes som anger ankomst till respektive våningsplan.

Hissen tar en last om 1600 kg motsvarande 21 personer. Dörrmåtten är B1300 x H2100 mm och 

korgmåtten B1400 x D2400 x H2200 mm.

Hiss vid brand

Vid brand går hissen till entréplan 0 och släpper av eventuella passagerare. Hissen får inte 
användas vid brand.

Nödsignal hiss

Om en hiss stannar mellan våningsplan ska knappen med nödsignal hållas intryckt i minst 10 

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

bemannad hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd person.

Brandskydd och säkerhet

Utrymningslarm vid brand

Byggnaden har rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm inom 

berörd verksamhet. Signal till utrymning ges via siren och vid toaletter även i kombination med rött 

blixtljus.
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Egen rubrik

Ring 112 vid konstaterad brand då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till 

Räddningstjänsten. Du kan själv utlösa larmet manuellt med hjälp av tryckknappar i 

utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Brandceller

Byggnaderna är indelade i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje 

brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. Generellt utgör våningsplan, 

trapphus, hisschakt, tekniska utrymmen och avfallsrum egna brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser

Vissa dörrar har magnetuppställning och kan stängas manuellt med tryckknapp under magneten. 

Vid aktiverat utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt. Dörrar i brandcellsgränser får 

absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.
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Utrymning

På varje våningsplan finns uppsatta utrymningsplaner som visar utrymningsvägar, utplacerade 

släckredskap, utrymningsplatser vid brand och återsamlingsplats.

Utrymningsvägarna är markerade med gröna utrymningsskyltar. Utrymningsvägar, trapphus och 

slussar ska hållas fria och får inte innehålla brandfarligt material.

Vid utlöst utrymningslarm ska all personal stänga fönster och dörrar efter sig, lämna byggnaden 

och samlas vid återsamlingsplatsen.För återsamlingsplats, se utrymningsplaner.

Hissen får inte användas vid brand. Vid brand går hissen till entréplan och släpper av

eventuella passagerare.

Rumsklimat

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är systemet FTX installerat, ett behovsstyrt 

ventilationssystem som automatiskt anpassar ventilationsnivån efter lokalernas personantal och 

värmegivande utrustning. Under mycket varma sommardagar tillåts inomhustemperaturen stiga 

något.

Koldioxidgivare

I öppna kontorslokaler och större mötesrum finns koldioxidgivare för automatisk styrning av 
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ventilationen. Givarna känner av personantalet i rummet och anpassar ventilationen därefter.

Förlängd drifttid ventilation

Efter ordinarie kontorstid stängs byggnadens ventilation av för att spara energi. Ventilationen kan 

vid behov, t. ex. kvällsarbete, startas manuellt via en tryckknapp på varje våningsplan.

Reglering temperatur

I byggnaden finns fasadapparater som ger värme och motverkar kallras. På plan 5 i husdel G 

ersätts dessa av radiatorer.

Normaltemperaturen går att påverka något via en reglercentral på väggen. Aktuell temperatur 

visas i displayen och tryckknapparna med plus och minus ökar respektive sänker temperaturen. 

När lysdioden är röd eller blå "hämtas" värme respektive kyla och när dioden är grön har önskad 

temperatur erhållits. Övriga tryckknappar används inte i denna byggnad.
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Egen rubrik

Tänk på att:

en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid pga byggnadens värmetröghet.

fasadapparaternas galler inte får övertäckas eller användas som hylla.

öppningsbara fönster ska hållas stängda av klimat- och säkerhetsskäl och endast öppnas i 

undantagsfall.

Solskydd

Byggnaden har utvändiga fasta solskydd av klimatskäl.

Belysning

Allmänt

Belysning i entréer och trapphus styrs automatiskt via tidkanal och akustiska detektorer. Dygnet 

runt lyser alltid några armaturer per våningsplan, s.k. ledbelysning. Belysning i WC, RWC, städ mm 

tänds och släcks automatiskt via närvarosensorer.

Öppna kontorslokaler

I öppna kontorslokaler manövreras belysningen zonvis via en tryckknappspanel för olika 
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belysningsscenarior.

Tänd belysningen genom att välja förinställt belysningsscenario med knapparna "1-4". Ljusreglera 

via pil upp och pil ner. Släck belysningen med knapp "0".

Mötesrum och kontorsrum

Belysningen i mötesrum och kontorsrum styrs automatiskt via närvarosensor. Det innebär bl. a. att 

belysningen släcks automatiskt efter viss tid, om ingen vistas i rummet.

Belysningen kan vid behov släckas manuellt via en återfjädrande tryckknapp placerad innanför 

dörren. I mötesrum kan belysningen ljusregleras via en dimmer.

Energi och miljö

Allmänt

A house certifieras enligt Miljöbyggnad SILVER.
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Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg 

energianvändning:

Ventilationen stängs av efter kontorstid.

Ventilationen styrs automatiskt efter person- och värmebelastning.

Byggnaderna har en "tung" fasad som motverkar snabba klimatväxlingar.

Belysningen styrs via närvarosensorer.

Byggnadernas ljuskällor är energieffektiv LED belysning.

Värme och kyla lagras i berget via 300 m djupa borrhål under huset. Värmepumpar tar sedan 

tillvara på både värme och kyla på ett effektivt sätt.

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

Val av inbyggda material är miljösäkrade och bedömda enligt systemet Byggvarubedömningen 

(BVB). 
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