Hej och välkommen till kartan över C-huset på Linköpings universitet.
Här följer en beskrivning av C-huset samt dess lokaler och närområde. Huset har en 150 meter lång
framsida och är som djupast 100 meter. Huset är rektangulärt format med en utbyggnad, korridor U
som beskrivs i texten nedan. I den här texten kommer vi att utgå ifrån korridor 12 och referera till
den sida som ligger mot Corson, universitetets stora gång och cykelbana, som framsidan.
Från framsidan finns tre entréer till huset, entré 12, 14 och 16 med ingång 12 till vänster framifrån,
närmast Rydsvägen. På andra sidan huset finns ingång 18. På husets högra gavel, mitt emot Kårallen,
finns ingång 20. Vid varje entré, cirka en meter framför dörren, finns en kortläsare och en
dörröppnare på en stolpe till höger om den räfflade gångbanan. Kortläsaren används för att komma
in när huset är låst för allmänheten. I entrén är det två par dörrar, ett yttre par följt av ännu ett par
cirka en meter efter.
Huset är uppbyggt i raka korridorer, vi kan se dem som vertikala och horisontella, som bildar ett
rutnät. Vid ingång genom entré 12, 14 och 16 kommer du in i de vertikala korridorerna 12, 14
respektive 16. Från de vertikala korridorerna nås de horisontella korridorerna P, R, S, T samt U i den
nämnda ordningen från ingången räknat. Det finns även en vertikal korridor 18 som nås via ingång
20.
Från ingång 12 når man till korridor P, R och S.
Från ingång 14 når man till korridor P, R, S samt T.
Från ingång 16 når man till korridor P, R, S, T, U samt Colosseum och de stora salarna C2 och C1.
Här följer en lista över föreläsningssalar och grupprum som är belägna mellan de olika ingångarna.
Salarna nämns i den ordning de är placerade från ingången med en sida av den vertikala korridoren i
taget. Allt utöver föreläsningssalar, grupprum och toaletter skrivs ut som fotnötter. 1
Ingång 12, till vänster i korridor 12:
•

•

•

I korridor P finns inga rum på vänster sida. På höger sida ligger grupprum PG1 och PG2 som
följs av en kort korridor som leder till korridor R. Efter öppningen till den korta korridoren
ligger sal P44. 2 Dörren till PG2 ligger till höger i den korta korridoren.
I korridor R längre in på vänster sida efter öppningen till den korridor som löper mellan
korridor P och R ligger sal R43. På höger sida mittemot sal R43 ligger öppningen till en kort
korridor följt av grupprum RG1. I den korta korridoren till vänster ligger RG2 och RG3.
I korridor S längst ned på vänster sida ligger grupprum SG1. På höger sida finns inga rum 3

Ingång 12, mellan korridor 12 och 14, till höger i korridor 12:
•

1

I korridor P på vänster sida ligger sal P42 med två efter varandra följande ingångar, följt av sal
P36 och P34. På höger sida finns inga rum.

Det finns gott om toaletter i framför allt de vertikala korridorerna, men de tas inte med i beskrivningen.
I korridor 12 mellan korridor P och R ligger ett Studentkök med ingång i korridor 12 på vänster sida.
3
Stolar och bord står ofta på höger sida, använd vänster sida.
2

•
•

I korridor R på vänster sida ligger sal R44, R42, R36 och R34. På höger sida sal R41 med två
efter varandra följande ingångar, följt av sal R37 och R35.
I korridor S finns inga rum på vänster sida. På höger sida ligger sal S41 med två efter varandra
följande ingångar, följt av sal S37 och S35.

Ingång 14, mellan korridor 14 och 16, till höger i korridor 14:
•
•
•
•

I korridor P på vänster sida ligger sal P30, P26, P22 och P18. På höger sida finns inga rum.
I korridor R 4 på vänster sida ligger sal R26, R22 och R18. På höger sida ligger sal R27, R23 och
R19.
I korridor S på vänster sida ligger sal S26 med två efter varandra följande ingångar, följt av sal
S22 och S18. På höger sida ligger sal S27, S25, S23 och S19.
I korridor T finns inga rum på vänster sida. På höger sida ligger sal T31 5, T27, T23 samt T19.

Ingång 16, mellan korridor 16 och 18, till höger i korridor 16:
Till höger kommer du in i det stora öppna utrymmet Colosseum. Direkt till höger i Colosseum ligger
sal C2 med två ingångar, därefter C1. Mellan dessa salars entréer kan det stå bord och stolar
utplacerade.
•

•
•
•

I korridor R på vänster sida ligger hörsal C3, datasal R6, även kallad Tingssalen och R2, även
kallad Börssalen samt öppning till korridor 18 6. Inga salar till höger, endast höga bord är
utplacerade som avskiljare från Colosseum.
I korridor S på vänster sida ligger sal S14, S10, S6 och S2. På höger sida ligger sal S15, S11, S7
och S3.
I korridor T finns inga rum på vänster sida. På höger sida ligger sal T15, T11 och AV-service 7.
En längre bit ned i korridor 16 som här kantas av bord, stolar och bänkar, ligger korridor U. På
vänster sida ligger sal U14, U10, U6 samt U4. På höger sida ligger sal U15, U11, U7, U3.

Ingång 20, till höger i korridor 18:
Korridor 18 nås från ingång 20, direkt till höger längs café Cesams yttervägg. Efter caféets vägg
kommer en mindre korridor som ligger ungefär i höjd med korridor S men som inte leder någonstans.
Några meter efter öppningen till denna mindre korridor kommer ytterligare en mindre korridor; på
dess vänstra sida ligger sal T2 med två ingångar och på högra sidan sal T1 med två ingångar. 8 Därefter
i korridor 18 ligger den stora hörsalen C4 som har två dörrar mot korridoren samt en mindre korridor
på vardera sidan som leder ned i varsin trappa och ytterligare varsin ingång till salen. Efter detta
följer grupprum UG1 och UG2. Efter grupprummen följer en mindre korridor; på dess vänstra sida
ligger matsal U2 med två ingångar och på högra sidan sal U1 med två ingångar. Längst bort i korridor
18 ligger ett studentkök. Korridoren mynnar ut i ingång 18.
4

Korridoren börjar med ett öppet möblerat område med bord och stolar till vänster och ett studentkök till
höger.
5
Detta är en tyst läsesal
6
På andra sidan korridor 18 sett från korridor R ligger café Cesam. För att nå utgång 20 följer du väggarna längs
med caféet, det har två öppningar samt ofta ett ställ för tidningar placerat längs väggen.
7
Av-service hjälper till med bland annat uthyrning av projektorer
8
På vänster sida av korridor 18, mittemot den lilla korridoren och salarna T1 och T2, finns en kopiator och en
bemannad lucka till kopieringsservice.

