
Hej och välkommen till kartan över Key-huset på Linköpings Universitet

Del I

Här följer en beskrivning av Key-huset samt dess lokaler och närområden. Övergripande är huset 
kvadratformat med undantag för vissa inåt och utåt-formade delar. Huset består av tre olika plan 
som benämns för plan 2, plan 3, och plan 4, varav entréerna är på plan 2. Huset har två entréer, en 
på framsidan och en på baksidan. I den här texten kommer vi att referera till den sida av huset som 
ligger mot Corson, universitetets stora gång och cykelbana, som framsidan. Corson sträcker sig från 
norr till söder genom Campus Valla.

Key-huset är placerat längs den östra sidan av Corson, i den södra delen av Campus Valla. 
Huvudentrén, som är placerad i mitten av husets framsida, ligger i princip mittemot D-husets entré 
till humanistiska/samhällsvetenskapliga biblioteket (D-huset är placerat längs den västra sidan av 
Corson, i den södra delen av Campus Valla). Entrén består av två par dörrar, ett yttre par följt av 
ännu ett par cirka två meter efter. Vid entrén, cirka en meter framför dörren, finns en kortläsare 1 och 
en dörröppnare på en stolpe till höger om den högra dörren. Mellan de två paren av dörrar finns det 
ett par dörröppnare och en låsknapp till höger efter inpassage genom den högra ytterdörren. 

Österut, på motsvarande sida av framsidans huvudentré, ligger baksidans entré. I riktning mot 
baksidans entrédörr finns det en kortläsare och en dörröppnare cirka två meter framför dörren på 
tegelväggen till höger efter den fyra stegs långa trappan. Cirka två meter efter den yttre dörren följer 
en inre dörr, och i mitten av dessa dörrar finns det dörröppnare på vänster sida.

Del II – Från D-huset till Key-huset via kulverten

Väster om Pressbyrån i D-husets nord-östra del, finns ett studentkök. Mittemot studentköket finns 
en nedåtgående trappa som leder till kulverten. Från dörren in till kulverten är det korridorens östra 
riktning som leder till Key-huset. Korridoren fortsätter:

• Korridoren byter först riktning mot söder.
• Där korridorens vänstra vägg byter riktning mot öster finns en dörr. Förbi dörren fortsätter 

korridoren österut.
• Korridoren byter riktning mot söder och sedan mot öster. Passera en dörr och fortsätt följ 

korridoren österut.
• Första hissen längs korridorens vänstra sida leder upp till Key-huset plan 2 i korsningen 

mellan den längsgående korridoren vänster om Key1 och tvärkorridor 2.

Del III

Husets centrala del består av den stora ovala föreläsningssalen Key1 som nästintill är placerad i 
mitten av huset. Från framsidans entré till baksidans entré är huset uppbyggt i två tvärkorridorer 
väster om Key1, och en tvärkorridor öster om Key1. Tvärkorridorerna går mellan husets norra och 
södra sida. Vi benämner i denna text de tre tvärkorridorerna, med utgångspunkt från framsidans 
entré, för tvärkorridor 1, tvärkorridor 2, och tvärkorridor 3. Kopplade till de tre tvärkorridorerna 
finns det två  längsgående korridorer som sträcker sig österut från husets framsida, med en korridor 
längs vänster respektive höger sida om Key1. De två längsgående korridorerna benämner vi efter 
vilken sida om Key1 respektive korridor sträcker sig. Dessa två längsgående korridorer sträcker sig 
längs husets mittdel. Tvärkorridorerna sträcker sig norrut och söderut från de längsgående 
korridorerna. Korridorerna delar på så sätt upp huset i fyra rektangulära delar, med två större delar 

1 Kortläsaren används för att komma in när huset är låst för allmänheten.
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väster om Key1 i husets norra respektive södra sida, och två mindre delar öster om Key1 i husets 
norra respektive södra sida. Mellan de två första tvärkorridorerna, som bildar en avdelning norr och 
en avdelning söder om de längsgående korridorerna, är väggarna på respektive avdelning formade 
efter två stycken åttahörningar. Åttahörningarnas diagonala sidor är längre än dess raka sidor.

På plan 2 och 3, bakom Key1, finns en tvärkorridor mellan de två längsgående korridorerna2.

På plan 2 sträcker sig de längsgående korridorerna endast mellan tvärkorridor 2 och 3, och 
utrymmet vid framsidans entré mellan de längsgående korridorerna består av en öppen yta. Vid den 
högra entrédörren finns en bred trappa3 som leder till plan 3 och plan 4. Snett åt vänster, och snett åt 
höger, om trappan sträcker sig de längsgående korridorerna. Entrédörren är placerad i mitten av 
tvärkorridor 1.

Här följer en lista över föreläsningssalar och grupprum som är belägna på de olika planen. Salarna 
nämns i den ordning de är placerade från en specifik utgångspunkt.

Plan 2

2.1 Längsgående korridor, höger om Key1:

• Korridoren går från framsidans högra entrédörr, och passerar trappans högra sida. Förbi 
trappan, består den vänstra sidan av öppen yta och den högra sidan av en åttahörnings 
diagonala väggar som leder till tvärkorridor 2. Där åttahörningens vägg byter diagonal 
riktning, finns datorlab K2.

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 2:
◦ Handikapptoalett, första dörren.
◦ Lärosal KY22, andra dörren.
◦ Nödutgång, tredje dörren.
◦ En ingång till tre toaletter.
◦ Tvärkorridor 3.

• Norr om korridoren, efter tvärkorridor 2:
◦ Key14, andra dörren.
◦ En kort tvärkorridor till den vänstra längsgående korridoren.
◦ Uppåtgående trappa följt av en nedåtgående trappa.
◦ Tvärkorridor 3.

2.2 Längsgående korridor, vänster om Key1:

• Korridoren går från framsidans vänstra entrédörr, och passerar med trappan på höger sida 
och caféet (Café Ellen) på vänster sida. Caféet ligger längs en åttahörnings diagonal vägg. 
Förbi caféet, där väggen byter diagonal riktning, ligger datorlab K1. Ett par meter framför 
datorlab K1 finns det en hiss5. Hissens ingång är riktad mot öst. Från hissens ingång ligger 
tvärkorridor 2 åt norr och söder, och fortsättning på den längsgående korridoren åt öst.

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 2:

2 På plan 2, i mitten av denna korridor, finns en dörr till Key1, och på motsatt sida en dörr till studentköket.
3 På vardera sida om trappan finns det fem pelare placerade längs de längsgående korridorerna. I den öppna ytan 

mellan de längsgående korridorerna står det ofta barbord, en rundbänk och tidningsställ.
4 Denna sida av Key1 har tre dörrar, varav dörren i mitten är ingång till Key1.
5 Hissen går till plan 1, 2, 3 och 4.

2



◦ Key16, andra dörren.
◦ En kort tvärkorridor till den högra längsgående korridoren. 
◦ Tvärkorridor 3.

• Norr om korridoren, efter tvärkorridor 2:
◦ Handikapptoalett, första dörren.
◦ IUV grupprum 2, andra dörren.
◦ Nödutgång, tredje dörren.
◦ Hiss.
◦ Tvärkorridor 3.

2.3 Tvärkorridor 1, söder om framsidans entré:

• Korridorens högra sida:
◦ Formgivningssalen, första och andra dörren.
◦ Sal KY26, tredje dörren.
◦ Sal KY25, fjärde dörren.
◦ I slutet av korridoren, på dess kortsida, finns en nödutgång.

• Längs korridorens vänstra sida är väggarna formade efter två åttahörningar. Ytan mellan de 
två åttahörningarna är triangelformad, med en kort gångled till tvärkorridor 2 längs den 
vänstra väggen och en soffgrupp längs den högra. Mittemot formgivningssalens andra dörr 
från framsidans entré (gångled till tvärkorridor 2):
◦ Toalett, första och andra dörren.
◦ Språkverkstad, fjärde dörren.
◦ På motsatt sida där väggen byter diagonal riktning, ligger Datasal K5.

2.4 Tvärkorridor 1, norr om framsidans entré:

• Korridorens högra sida:
◦ Längs en av åttahörningens diagonala väggar, ligger ett café. Fortsättningsvis efter caféet 

är väggarna formade efter två åttahörningar. Ytan mellan de två åttahörningarna är 
triangelformad, med en kort gångled till tvärkorridor 2 längs den högra väggen, och en 
soffgrupp längs den vänstra.

◦ Sal KY21, förbi den korta gångleden, i slutet av tvärkorridoren.

• Korridorens vänstra sida. Genom att passera med caféet på höger sida och dess tillhörande 
bord och stolar på vänster sida, leder det till fortsättningen av tvärkorridor 1.
◦ Språklab D208, andra dörren.
◦ I slutet av korridoren, på dess kortsida, finns en nödutgång.

2.5 Tvärkorridor 2, söder om den högra längsgående korridoren:

• Längs korridorens högra sida är väggarna formade efter två åttahörningar. Ytan mellan de 
två åttahörningarna är triangelformad, med en kort gångled till tvärkorridor 1 längs den 
högra väggen, och en trappa och soffgrupp på vänster sida. Fortsättningsvis längs 
korridorens högra sida:
◦ KY24, förbi den korta gångleden, i slutet av tvärkorridoren.

6 Denna sida av Key1 har tre dörrar, varav dörren i mitten är ingång till Key1.
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• Korridorens vänstra sida:
◦ En ingång till fyra toaletter.
◦ Övningsrum (rum 2202 – 2205), andra dörren.
◦ Musiksal 1 (rum 2207), tredje dörren
◦ I slutet av korridoren, på dess kortsida, finns en nödutgång.

2.6 Tvärkorridor 2, norr om den vänstra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ En ingång till fyra toaletter
◦ Rum 2147, första dörren.
◦ Tekniksal 2143, andra dörren.
◦ I slutet av korridoren, på dess kortsida, finns en nödutgång.

• Längs korridorens vänstra sida är väggarna formade efter två åttahörningar. Ytan mellan de 
två åttahörningarna är triangelformad, med en kort gångled till tvärkorridor 1 längs den 
vänstra väggen, och en trappa och soffgrupp på höger sida. Fortsättningsvis längs 
korridorens vänstra sida:
◦ Rum 2124, förbi den korta gångleden, i slutet av tvärkorridoren.

2.7 Tvärkorridor 3:

• Söder om den högra längsgående korridoren finns en dörr med kortläsare på vänster sida. 
Innanför finns elevförråd, huvudförråd, maskinhall trä, svarvrum, samt träslöjdsal 1-2.

• Mellan den högra längsgående korridoren och den vänstra:
◦ Studentkök, tvärkorridorens västra sida.

• Norr om den vänstra längsgående korridoren finns en dörr med kortläsare på vänster sida om 
dörren. Innanför finns lödrum, maskinhall metall, metallslöjdsal, slöjdmetodiksal 1-2, 
preparandrum CMU, preparandrum trä och metall, smedja, samt ytbehandling.

Uppför trappan, som ligger framför den högra entrédörren på husets framsida, ligger plan 3. 
Trappan går snett åt höger och leder till det tredje planets högra längsgående korridoren, 
mittemellan tvärkorridor 1 och 2. Fortsättning på trappan leder till fjärde planets högra längsgående 
korridor vid tvärkorridor 2.

Plan 3

Söder om trappan ligger datorsal KYPC. Väster om KYPC leder den högra längsgående korridoren 
till tvärkorridor 1, och öster om KYPC leder korridoren till tvärkorridor 2.

3.1 Längsgående korridor, höger om Key1:

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Datorsal KYPC, första dörren.
◦ Tvärkorridor 2.
◦ Grupprum KG34, tredje dörren.
◦ En ingång till tre toaletter.
◦ Tvärkorridor 3.
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• Norr om korridoren, efter tvärgående korridor 1:
◦ Trappa till plan 2 och 4.
◦ Tvärkorridor 2.
◦ Key1, dörr snett till vänster.
◦ En kort tvärkorridor till den vänstra längsgående korridoren.
◦ Trappa upp till plan 4.
◦ Trappa ner till plan 2.
◦ Tvärkorridor 3.

3.2 Längsgående korridor, vänster om Key1:

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Tvärkorridor 2.
◦ Key1, dörr snett till höger.
◦ En kort tvärkorridor till den högra längsgående korridoren.
◦ Tvärkorridor 3.

• Norr om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Grupprum KG31.
◦ Hiss och tvärkorridor 2.
◦ Handikapptoalett, andra dörren.
◦ ESI grupprum 1, tredje dörren (kortläsare till vänster om dörren).
◦ Hiss.
◦ Tvärkorridor 3.

3.3 Tvärkorridor 1, söder om den högra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Lärosal KY32, första dörren. 
◦ En ingång till en dörr till KY32, 
◦ En ingång till tre dörrar.
◦ Kopieringsrum, sjätte dörren.
◦ Rum 3258 (mötesrum Key, UF), sjunde dörren. 
◦ Rum 3251-3257 (lokalförsörjningsavdelningen, UF), åttonde dörren.

• Korridorens vänstra sida:
◦ Kort gångled till tvärkorridor 2. På motsatt sida där gångleden byter riktning finns en 

nedåtgående trappa till plan 2. Fortsättningsvis på vänster sida om gångleden ligger 
Datorlab K3.

3.4 Tvärkorridor 1, norr om den vänstra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Grupprum KG32, 
◦ Kort gångled till tvärkorridor 2. Längs gångledens högra sida ligger IKK bibliotek. På 

motsatt sida där gångleden byter riktning finns en dörr till Rum 3122 – 3130 (IKK, 
kontor, språk och kultur, svenska och litteratur), följt av en nedåtgående trappa.

• Korridorens vänstra sida:
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◦ Kopieringsrum, andra dörren. 
◦ Rum 3107a - 3114b (IKK, kontor, moderna språk), tredje dörren.

3.5 Tvärkorridor 2, söder om den högra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Kort gångled  till tvärkorridor 1.
◦ Trappa, upp till plan 4.

• Korridorens vänstra sida:
◦ En ingång till fem toaletter.
◦ Lärosal KY31, första dörren.
◦ Rum 3210 – 3218c (IKK, kontor, moderna språk, svenska och litteratur), andra dörren.

3.6 Tvärkorridor 2, norr om den vänstra längsgående korridoren:

• Korridorens vänstra sida:
◦ Hiss.
◦ Grupprum KG33, första dörren.
◦ Kort gångled till tvärkorridor 1.
◦ Trappa, upp till plan 4.

• Korridorens högra sida:
◦ En ingång till fyra toaletter.
◦ Drama sal 3150, första dörren.
◦ Rum 3141b – 3148b (IKK, kontor, språk och kultur, svenska och litteratur, ISV), andra 

dörren.

3.7 Tvärkorridor 3:

• Söder om den högra längsgående korridoren finns en dörr med en kortläsare på vänster sida. 
Innanför finns Rum 3401 – 3423, garn- och broderisal, KU-lab, sömnadssal, tekniksal, samt 
vävsal.

• Mellan den högra längsgående korridoren och den vänstra, längs tvärkorridorens västra sida:
◦ Nedåtgående trappa.
◦ Datorlab K4 (kortläsare på höger sida om dörren).

• Norr om den vänstra längsgående korridoren finns det en dörr med en kortläsare på vänster 
sida. Innanför finns Rum 3313 – 3338, IKK, kontor, datastudio, formgivningssal, NCU samt 
personalrum.

Uppför trappan, som ligger framför den högra entrédörren på husets framsida, ligger plan 3. 
Trappan går snett åt höger och leder till det tredje planets högra längsgående korridoren, 
mittemellan tvärkorridor 1 och 2. Fortsättning på trappan leder till fjärde planets högra längsgående 
korridor vid tvärkorridor 2.

Plan 4

Söder om trappan leder tvärkorridor 2 till den högra längsgående korridoren, och norr om trappan 
leder korridoren till den vänstra längsgående korridoren. Den högra längsgående korridoren går 
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strax höger om trappan.

4.1 Längsgående korridor, höger om Key1:

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Keramiksal 4241 (kortläsare på höger sida om dörren), första dörren.
◦ Tvärkorridor 2.
◦ Grupprum KG46, tredje dörren.
◦ Tvärkorridor 3.

• Norr om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Tvärkorridor 2, och trappa till plan 3 och 2.
◦ Key1, dörr snett till vänster.
◦ Trappa ner till plan 3 och 2.

4.2 Längsgående korridor, vänster om Key1:

• Söder om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Tvärkorridor 2
◦ Key1, dörr snett till höger.
◦ Tvärkorridor 3

• Norr om den längsgående korridoren, efter tvärkorridor 1:
◦ Grupprum KG41, första dörren.
◦ Hiss och tvärkorridor 2.
◦ Handikapptoalett, andra dörren.
◦ Hiss.
◦ Tvärkorridor 3.

4.3 Tvärkorridor 1, söder om den högra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Bildsal 1 (kortläsare på höger sida om dörren), första dörren.
◦ Bildsal 2 (kortläsare på höger sida om dörren), andra dörren.
◦ Rum 4250 – 4256 (IKK, kontor, Gemensam administration), tredje dörren.

• Korridorens vänstra sida:
◦ Kort gångled till tvärkorridor 2. Längs gångledens vänstra sida ligger Musiksal 2. På 

motsatt sida där gångleden byter riktning finns en dörr till Rum 4222a-4229 (IKK, 
kontor, Moderna språk, Språk och kultur, Svenska och litteratur, Sammanträdesrum), 
följt av en nedåtgående trappa. 

4.4 Tvärkorridor 1, norr om den vänstra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Grupprum KG42,
◦ Kort gångled till tvärkorridor 2. Längs gångledens högra sida ligger lärosal KY41. På 

motsatt sida där gångleden byter riktning finns en dörr till Upphandling & UF ekonomi, 
följt av en nedåtgående trappa.
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• Korridorens vänstra sida:
◦ Upphandlingsavdelning 4101, första dörren.
◦ Rum 4102 – 4103 (kortläsare på vänster sida om dörren), andra dörren.
◦ Kopieringsrum, tredje dörren.
◦ Rum 4107a-4114b (IKK, kontor, Moderna språk), fjärde dörren.

4.5 Tvärkorridor 2, söder om den högra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ Kort gångled till tvärkorridor 1.

• Korridorens vänstra sida:
◦ En ingång till fem toaletter.
◦ SSHF Studio, första dörren.
◦ Kopieringsrum, tredje dörren.
◦ Rum 4207-4217 (IKK, kontor, centrum för tillämpad etik CTE, kulturvetenskap, 

moderna språk, språk och kultur, svenska och litteratur, sammanträdesrum), fjärde 
dörren.

4.6 Tvärkorridor 2, norr om den vänstra längsgående korridoren:

• Korridorens högra sida:
◦ En ingång till fyra toaletter
◦ Rum 4141b-4150h:3 (IKK, kontor, moderna språk, språk och kultur, forskarskolan i 

språk och kultur), första dörren.
◦ Rum 4141b-4150h:3 (IKK, kontor, moderna språk, språk och kultur, forskarskolan i 

språk och kultur), andra dörren.

• Korridorens vänstra sida:
◦ Hiss,
◦ Grupprum KG45, första dörren.
◦ Kort gångled till tvärkorridor 1.

4.7 Tvärkorridor 3:

• Söder om den högra längsgående korridoren finns en dörr med kortläsare på vänster sida. 
Innanför finns Rum 4401-4446, IKK, kontor, gemensam administration, IKT-studion, 
kulturvetenskaper, samt konferensrum KVA.

• Mellan den högra längsgående korridoren och den vänstra, längs tvärkorridorens västra sida:
◦ Nedåtgående trappa.
◦ IKT-studion Key6 (kortläsare på höger sida om dörren).

• Norr om den vänstra längsgående korridoren finns en dörr med kortläsare på vänster sida. 
Innanför dörren finns Rum 4312-4356, IKK, kontor, estetiska avdelningen, gemensam 
administration, musik vid LiU, NCU, svenska och litteratur, samt konferensrum ESA.
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