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KTH-huset – f.d. Röda Korsets Sjukhus
Historia
1918 påbörjade arkitekten Carl Westman arbetet med ett nytt sjukhem och en tillhörande sjuksköterskeskola åt Röda Korset i Stockholm. Efter att flera olika tomtalternativ övervägts valdes slutligen en tomt vid Tekniska högskolan på Norra
Djurgården.
Med all tänkbar utrustning som dåtida modern sjukvård kunde erbjuda blev
patienterna behandlade i en exklusiv hemlik miljö med en mycket hög servicenivå.
Det som kanske imponerade mest var hur genomtänkt, praktiskt och lättarbetat allt
var. Det fanns t.ex. två stora hissar, handfat på varje rum och en särskild ekonomiavdelning som tillhörde varje avdelning. Inget annat svenskt sjukhus hade på den
tiden något liknande. Huset inrymde också ett avdelningskök med hiss ned till
sjukhemsköket i källarplanet, laboratorium, sköljrum, torkskåp och till och med
ett personalrum. Att inte lägga denna typ av utrymme längst ned och längst bort i
byggnaden var riktigt nyskapande.
Sjukhemmet var huvudsakligen ett kirurgiskt sjukhus och det bästa Stockholm
kunde uppbringa vad gällde behandlande läkare och eftervård med bl.a. namn
som Gustav Giertz, kirurgen och landets första professor i urologi vid Karolinska
Institutet, thoraxkirurgen Clarence Crafoord som utförde åtskilliga både hjärt- och
lungoperationer på sjukhuset under en 20-årsperiod samt neurokirurgen Herbert
Olivecrona, den svenska hjärnkirurgins fader. Olivecronas internationella renommé gjorde honom eftersökt också bland utländska patienter och många av
dessa opererades på Röda Korsets sjukhem.
1927 stod Röda Korsets sjukhem och sjuksköterskeskola färdig och togs i bruk.
Byggnaden har sedan dess förändrats genom upprepade renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer. Fram till 2010 har den fungerat som sjukhus.
Byggnadens karaktär
Huvudkomplexet består av nio våningar med två stycken tillhörande lägre flyglar
och en friliggande huskropp som nås via en förbindelsegång. I den sistnämnda
delen inryms Röda Korsets Högskola, en byggnad som Röda Korset fortfarande
äger och förvaltar. Vänster om huvudentrén finns en kyrkoflygel vilken inrymde
ett kyrkokapell med en predikstol och ett upphöjt gravkor.
År 2010 förvärvades sjukhusbyggnaden av Akademiska Hus för att varsamt renoveras till en förvaltningsbyggnad för KTH med 250 arbetsplaster. Fastigheten var i
stort behov av renovering både interiört och exteriört. En teknisk utredning visade
att fastigheten väl kunde motsvara KTHs förväntningar på en framtida förvaltnings- och kontorsbyggnad. Fastigheten är sedan ombyggnaden välanpassad för
alla tänkbara krav som ett toppmodernt kontor kan ha.
KTH-huset idag
Syftet med renoveringen var att samla KTH:s universitetsförvaltning på ett ställe
och att skapa moderna och funktionella kontor och många mötesplatser. Förvaltningen består av 16 avdelningar som tidigare var utspridda i fem olika byggnader
inom campusområdet. Flera avdelningar hade dessutom sin verksamhet uppdelad i
olika hus och möjligheten att växa i de gamla lokalerna var begränsad.
En samordnad placering i det nya KTH-huset har för flertalet av medarbetarna
inneburit att det dagliga samarbetet mellan avdelningarna förenklats. Möjligheten

till spontana möten och tillgången till fler mötesplatser har ökat. Flytten till KTHhuset har också inneburit att rektor och större delen av förvaltningen sitter mycket
centralt på campus. Besökare kommer längre in i området och får därmed uppleva
en större del av campus. Det vackra och storslagna KTH-huset har också alla
förutsättningar att bli en profilbyggnad.
Renovering och ombyggnad
Fastigheten är grönklassad av Stockholms stadsmuseum vilket betyder ”Fastighet
med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Detta innebär att särskilt beaktande måste tas vid
ombyggnation för att fastighetens karakteristiska och historiska värden skall
bevaras.
Genom hela ombyggnadsprojektet har den arkitektoniska intentionen, både för
bygg- och inredningsprojektet, varit att de nya tillägg som görs ska vara så moderna och framåtblickande som möjligt, i form, färg och material, och tydligt
markeras gentemot den ursprungliga arkitekturen. Detta förhållningssätt har till
stor del sprungit ur det varumärke som KTH vill kommunicera med denna profilbyggnad. Detta nya, som klart och tydligt kommunicerar att huset nu är ett centrum för en högskola som ligger i framkanten av utvecklingen inom teknik och
ingenjörsvetenskap, ställs mot de vackra befintliga byggdelar som sparats och varsamt renoverats. Denna kontrastverkan ger huset en djupare identitet genom dess
historia, och visar respekt för den ursprungliga arkitekturen trots att huset upplevs
som ett toppmodernt kontor. Detta förhållningssätt genomsyrar hela byggnaden,
men är mest synligt i de skyddsvärda rummen, som t ex entréhallen, kollegiesalen
(f d kapellet), rektors arbets- och mötesrum (f d salongerna) och pausrummen på
varje plan (f d dagrum). Här har ett omfattande arbete utförts av konservator för
att lyfta fram de gamla bevarade ytskikten. Även mittkorridorerna med sina gamla
pilastrar och valvtak och nya raka stucklister med integrerad belysning är bra
exempel.
För att få projektet att fungera så smidigt som möjligt med tanke på byggnadens
kulturvärde, har kontinuerliga och nära kontakter hållits med Stadsbyggnadskontoret och en byggnadsantikvarie.
KTH-huset är nu renoverat enligt byggvarubedömning med hög miljöstandard.
Byggnaden uppfyller kraven för ”Miljöbyggnad”, och arbete pågår med en
ansökan.
Exteriör
Det ursprungliga skiffertaket på det gamla kapellet har lagts om med nytt takskiffer i ursprunglig karaktär. För att klara dagens byggnadskrav har taket även
kompletterats med snörasskydd och taksäkerhet i svart stål för att så långt det är
möjligt smälta in i den befintliga arkitekturen. Samtliga förgyllda koppardetaljer
på taket har restaurerats och förgyllts med 24-karats guld. En stor del av den
befintliga takplåten har renoverats och till viss del kompletterats med ny plåt och
taksäkerhet. Även ett nytt åskledarsystem har installerats.
Fastighetens norra huskropp med tillbyggnad från 1970-talet hade dåligt isolerade
väggar och har under projektet putsats om och tilläggsisolerats. För att ge bättre
dagsljus till kontorslandskapen i denna del togs nya fönsteröppningar upp i
lägen som matchar den ursprungliga byggnadens arkitektur. De gamla vädringsbalkongerna som fanns i denna fasad har glasats in och gjorts om till ”tysta rum”.
Detta har höjt kvaliteten i byggnaden avsevärt genom ett rejält ökat ljusinsläpp
och genom att sex stycken mindre mötesrum med fantastisk utsikt kunnat skapas.
Befintliga fönster har renoverats varsamt.

Efter samtal med Stadsbyggnadskontoret, arkitekt, och antikvarie har en tillbyggnad på terrassen på plan elva gjorts. Den befintliga verandan har fått nya glaspartier utförda efter ursprunglig förlaga, och har nu blivit en högt och vackert placerad matsal med möjlighet att se Stockholm från ovan.
Vid huvudentrén och entrén intill den västra fasaden har planteringar anlagts.
Rabatterna har inramats av cortenstål som formar kors, vilka knyter an till byggnadens historia.
Interiör
Interiört har KTH-huset inretts med storkontor/öppna kontorslandskap, ett fåtal
enskilda kontor, konferensrum, mötesrum, pausrum, personalmatsal, utbildningssal samt en gästmatsal.
Gamla sjukhussalar och våtrumsenheter har genom varsam rivning omvandlats till
storkontor. Dörrar i originalskick har behållits för att återanvändas till nya toaletter
och rum. Befintliga våningspartier har behållits och renoverats. Även tak- och
kapitällister renoverades.
Röda Korsets gamla poolrum för rehabilitering har gjorts om till personalmatsal.
Poolen har rivits och gett plats för nya fundament och pelare för att klara fastighetens nya planlösning med tillhörande avväxlingar.
Det gamla välbevarade kapellet har varsamt byggts om till kollegiesal för bland
annat disputationer och föreläsningar. Samtliga ytskikt med vägg- och takmålningar har av antikvarie tvättats och retuscherats och rummet har utrustats med modern
teknik för att klara den nya verksamhetens behov, där stort fokus lagts på ny belysning. Samtliga nya installationer och åtgärder är reversibelt utförda, vilket innebär
att rummet i framtiden enkelt ska kunna återställas till originalskick. En stor del av
tekniken har därför dolts i ett nytt uppreglat installationsgolv. Fönstren är renoverade enligt ursprunglig teknik och har kompletterats med modernt elektriskt
mörkläggningsglas, som gör att salen kan mörkläggas med en knapptryckning
utan att förfula interiören med klumpiga gardiner. För att tona ner salens sakrala
karaktär så har lösa religiösa föremål såsom kyrkbänkar och skulpturer flyttats upp
på kapellvinden för långtidsförvaring. Altartavlan döljs av en vacker nytillverkad
gobeläng gjord av material som är framforskade på KTH. Detta är ett exempel på
hur det gamla möter det nya och även knyter an till verksamheten på KTH.
Teknik, funktion och installation
Där ny teknik har behövt installeras har ambitionen varit att placera den så diskret
som möjligt med minsta möjliga åverkan på husets ursprungliga arkitektur och
utformning. Fastigheten har fått ett nytt ventilationssystem med återvinning för att
spara energi. Fläktrummen är placerade på befintliga vindar. Kanalsystem integrerades i befintliga schakt och nya schakt skapades i bland annat gamla bår- och
mathisslägen. Ventilationsdon har i skyddsvärda rum kunnat integreras i bland
annat gamla dörrar, nya sittbänkar, samt kassettaket i gamla kapellet.
Ett nytt värme- och kylsystem har installerats i fastigheten. I antikvariskt skyddsvärda rum har befintliga vattenburna radiatorer renoverats och återanvänts. Kylbaffelsystem har integrerats i nya undertak med ett frisläpp mot ytterväggar för att
gamla lister skulle kunna bevaras.
Husets originalhiss för persontransport har varsamt byggts om, där ursprunglig
korginredning i trä samt det fina trådgallret i hisschaktet bevarats. Efter renoveringen uppfyller hissen dagens moderna krav. Genom ett hissmaskinsbyte har
hastighet och lastkapacitet förbättrats.

De nya öppna kontorslandskapen ställer krav på lösningar för akustiken i byggnaden. Man har därför installerat ljudabsorbenter som t ex. undertakslösningar,
heltäckningsmattor och ljudabsorberande konstverk.
Tillgänglighet
Eftersom fastigheten tidigare fungerat som sjukhus var lokalerna i mångt och
mycket redan tillgänglighetsanpassade. I projektet har en tillgänglighetskonsult
deltagit som sett till att huset uppfyller de krav som ställs och att alla ytor är
tillgängliga. Bland det som gjorts kan följande nämnas. I förbindelsegången har
den befintliga handikappentrén renoverats. På innergården mellan flyglarna har en
rullstolsramp installerats mot entrén. På samtliga plan finns nygjorda våtrum som
är tillgänglighetsanpassade. Dörrar och väggar i glas har kontrastmarkeringar i
form av mönster utformade som fraktaler – matematiska formler som knyter an till
KTHs verksamhet. Kontrastmarkeringar finns också på alla trappor och ramper. I
kollegiesalen har man i det nya installationsgolvet integrerat en lyftplattform som
gör det möjligt för rullstolar och permobiler att nå podiet. I anslutning till huvudentrén finns två handikapplatser för bilar.
Fakta
Den totala kostnaden för projektet, inkluderat hyresgästanpassningar och utvändiga markarbeten, uppgick till omkring 165 Mkr. Produktionskostnaden uppgick till 16 500 kr/m2.
Projektets totala BTA-yta är 10 000 m2.
Fastighet: Djurgården 1:1, 43:23, Brinellvägen 6-10, Östermalm.
Byggherre/Fastighetsägare: Akademiska Hus AB
Kontaktpersoner: Jan Kron och Maria Gustafson
E-post: jan.kron@akademiskahus.se
E-post: maria.gustafson@akademiskahus.se
Byggentreprenör/Generalentreprenör: Byggmästargruppen AB
Kontaktperson: Bilan Danho
E-post: bilan.danho@byggmastgruppen.se
Projekt- och produktionsledning: Ebab i Stockholm AB
Kontaktperson: Fredrik Aspe och Henrik Bergström
E-post: fredrik.aspe@ebab.se
E-post: Henrik.bergstrom@ebab.se
Arkitekt: Murman Arkitekter AB
Kontaktperson: Hjalmar Mann
E-post: hjalmar@murman.se
Foto: Per-Åke Persson, Jason Strong och Hjalmar Mann. Bilder som visar hur
fastigheten såg ut innan renoveringen är tagna av Hjalmar Mann. Bilder som visar
resultatet av renoveringen är tagna av Per-Åke Persson och Jason Strong. För en
fullständig bildförteckning och tillhörande fotograf, se de digitala bilderna.

Bildmaterial, före och efter renovering

Norra fasaden före och efter tilläggsisolering och omputsning, samt inglasade balkonger och nya fönsteröppningar.

Före och efter terrassutbyggnad, inklusive putslagning och förgyllning av koppardetaljer på taket.

Före: sjukhussalong.

Efter: återanvändning av gamla dörrar i nya lägen.

Efter: mötesrum och lounge för rektor.

Före: receptionssal innan utflytt.

Entrékorridor har restaurerats enligt antikvariska krav.

Efter: receptionssal efter restaurering och inflyttning.

Det nya ställs mot de vackra, gamla byggdelar som sparats och varsamt renoverats.

Entré innan renoveringen påbörjades.

Entré efter renoveringen.

Hisskorg i originalskick, med ny teknik integrerad.

Det fina trådgallret i hisschaktet har bevarats.

Elementen i trapphuset har bevarats i originalskick.

Före: mittkorridoren innan renoveringen påbörjades.

Efter: mittkorridorerna med sina gamla pilastrar och valvtak och nya raka stucklister med integrerad belysning.

Före: poolrummet som tidigare använts för rehabilitering.

Efter: mittkorridor till personalmatsal.

Efter: poolrummet har gjorts om till personalmatsal.

Efter: den nytillverkade gobelängen som täcker altartavlan.

Före: det gamla kapellet.

Efter: den nya kollegiesalen.

Efter: ny ventilation i kasettaket, se röda markeringar.

Efter: ny belysning i golv och tak.

Efter: nytt mötesrum i gamla kapelläktaren.

Restaurerad takfris inklusive ny akustikputs med infälld beslysning.

Restaurerad stuckatur/kapitäl av konservator.

Renoverad vägglampett i original, arkitekt Carl Westman.

Kontrastmarkering av matematiska mönster, s.k. fraktaler.

Efter: nya pausrum.

Efter: exempel på nya mötesrum avgränsade med generösa glaspartier och med kontrastmarkeringar formade som fraktaler.

Efter: sjukhussalar har gjorts om till arbetsplatser i öppet kontorslandskap.

Efter: det gamla poolrummet har gjorts om till personalmatsal på entréplan.

Efter: nytt styrelserum.

Före: vädringsbalkong.

Efter: balkongerna har byggts om till nya “tysta” mötesrum.

Efter: den nya matsalen i terrassutbyggnaden med storslagen utsikt över Stockholm.

Ritningar

