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KTH har överenskommelse om samråd med fastighetsförvaltaren Akademiska Hus, om genomförande 
av event. Överenskommelsen innebär att samtliga event och etableringar för att få genomföras ska 
föregås av nyttjanderättstillstånd från AH och medgivande om detsamma från KTH.

Handläggare vid fastighetsavdelningen samordnar med AH fastighetsadministratör/förvaltning.

Ansökan om medgivande returneras till KTH som sorterar ärendet till AH fastighetsadministratör. 
Villkoren för AH nyttjanderätt är fastställda i nyttjanderättsavtalet. Kostnader för nyttjanderätt, el eller 
annan försörjning belastar arrangören. 

Det ska alltid finnas en ansvarig på plats och tillgänglig. Ansvarig ska ha god uppsikt över lokalen/
platsen för arrangemanget. 

Hänsyn ska tas till KTH:s anställda, studenter och besökare genom att inte försvåra tillgängligheten eller 
utgöra hinder till KTH:s lokaler. Ev. högtalarljud ska hållas på en nivå som inte verkar störande för 
omgivande verksamhet. Klagomål ska respekteras.

Etablering
Etableringar inklusive möbler ska vara portabla och enkla att avlägsna i händelse av utrymning. Hela 
etableringen ska organiseras så utrymningssäkerheten säkerställs. Utrymningsvägar/entréer ska hållas 
fria- Arrangören ska säkerställa att det finns tillräcklig släckutrustning på platsen och fastställa plan och 
organisation för utrymning av platsen.

Väktare och KTH säkerhet erhåller rätten att i det fall säkerheten inte kan garanteras eller anvisningarna 
inte följs, vidta åtgärder eller helt avbryta arrangemanget.

Grillning
Grillning ska föregås av konventionell ansökan om sammankomst senast fyra arbetsdagar före 
arrangemanget till KTH.

Inför grillning ska ansvarig genom Brandförsvarets informationstelefon 08-454 83 39 kontrollera om 
eldningsförbud råder. Då eldningsförbud råder tillåts inte grillning. Grillning är inte tillåten på Osquars 
backe eller borggården. Vid användning av gasolgrill ska gasolflaskan inte placeras under grillkällan.

T’ändblock eller eltändare rekommenderas vid tändning för en säkrare hantering. Vid grillning ska 
släckutrustning finnas i direkt anslutning till grillen och marken under grillen ska täckas. Släckutrustning 
kan lånas från KTH. Grillning får inte etableras i direkt anslutning till byggnad eller fordon, avstånd ska 
hållas anpassat till grillkällan, minst sex meter. Engångsgrillar är inte tillåtna.

Tänk på att grillning alltid sker under eget ansvar, den som på grund av oaktsamhet startat en brand 
kan ställas till svars för detta. Täck grillen efter grillning och avyttra inte ev. kol förrän dagen efter.
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Kontakt 
Vid olycka eller pågående brott  

112 - Vid behov av Polis, ambulans eller räddningstjänst 
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser 
1177 - sjukvårdsrådgivning 

Kontakt med KTH 

Särkild händelse och kris
08-790 7700

KTH Trygghetsnummer (Väktarstöd)
08-790 9900

Säkerhet 
Övergripande säkerhetsfrågor 
sakerhets@kth.se 

Inpassering och passerkortsärenden måndag – fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00
08 - 790 9200, kortexp@admin.kth.se 
Lokalfrågor 
mba-lokaler@kth.se 

Avfall och fraktioner måndag – fredag 08.00-16.00
08 - 790 9200, avfall@admin.kth.se 

Akademiska Hus AH 
020-552 000  – anmälan av byggnads- och driftrelaterade fel(el, värme, vatten och ventilation, etc). 
sara.vaghayeie@akademiskahus.se - fastighetsadministratör
anette.granström@akademiskahus.se - fastighetsadministratör
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