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EN GEODÆTISK KUPPEL
Med domen er der er tale om virkeliggørelsen af ideer, som allerede i
1940’erne blev udtænkt af den amerikanske fremtidsforsker og arkitekt
Buckminster Fuller.

Princippet bygger på studier af naturen og på minimalkonstruktioner, hvor
overfladespænding danner grundlag
for bærende skelet og facade.

Den ydre facade
Domen består af to overlappende
geometrier. Et ydre lag i plast, 256
flader i et skivestabilt mønster på 850
m2 og et indre lag af 250 kerto reglar
på omtrent 3400 mm, samlet i et
gitterstabilt mønster med 91
knudepunkter i stål, danner
et rum på 350 m2.

Kuplens gitterværk er en model af et
kulstofmolekyle (C60), der er en af naturens stærkeste byggestene og indgår
i bl.a. diamant.

I mindre størrelse og form er domer i
2012 blevet opført ved Folkemødet på
Bornholm og på Roskildefestivallen af
arkitekterne bag Dome of Visions.

Klimaskærmen
De ni forskellige femkanter og sekskanter danner klimaskærmen. Denne enkle
måde at forbinde fladerne kan kun
lade sig gøre med en fleksibel plast.
Fladerne overlapper hinanden for
forøget styrke langs kanterne og lader
vandet løbe af. Som ruder i traditionelle drivhuse.

Knudepunktet
Laserskåret i pladestål.
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visionære ideer om

partnere

bag Dome of Visions
Dome of Visions er skabt af små visionære
byudviklere, arkitekter og kunsterne i co-creation med NCC.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

Projektet vil i en periode på ca. et år fungere
som et kommercielt og kulturelt mødested for
byens borgere og for byudviklingsnetværk fra
ind- og udland.

Vi håber, at vi på denne måde kan skabe en
scene for absolut bæredygtig arkitektur.
Vi vil sætte byens fremtid og dens kultur på
dagsordenen i de mellemrum, der opstår fra
noget rives ned til noget nyt bygges op. På den
byens scene, hvor livet udspiller sig i dagligdagen, og hvor det, vi kalder byens puls, findes.
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Ny beliggenhed, nye

bæredygtighed

partnere, nye perspektiver

Projektet undersøger, hvordan vi blandt
andet kan udvikle storbyerne i fremtiden, så
vi imødekommer både dagligliv og klimamålsætninger.

Når Dome of Visions i april 2014 åbner på Søren
Kierkegaards Plads klods op ad Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant og få hundrede meter
fra Christiansborg, Tivoli, havnen, Rådhuspladsen
og Københavns pulserende gader og stræder afspejler beliggenheden meget præcist det krydsfelt, som
Dome of Visions opererer i.

Eksperimentet skal høste ny erfaring, når
det gælder alternative konstruktioner, materialer og samarbejdsformer
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KULTUREL PROFIL

Domen huser bl.a. debatter,
kulturelle begivenheder, konferencer, koncerter, udviklingsprojekter og andet, der egner
sig til at foregå i en unik og
sanselig kuppel med et middelhavslignende klima…

Ny beliggenhed,
nye partnere,
nye perspektiver
Når Dome of Visions i april 2014 åbner på Søren Kierkegaards Plads klods
op ad Det Kongelige Bibliotek og Den
Sorte Diamant og få hundrede meter
fra Christiansborg, Tivoli, havnen, Rådhuspladsen og Københavns pulserende
gader og stræder afspejler beliggenheden meget præcist det krydsfelt, som
Dome of Visions opererer i, påpeger
Martin Manthorpe, direktør for Strategi
og Forretningsudvikling i NCC.

Vi tester en af
arkitekturens
mest visionære
ideer om
bæredygtighed

Dome of Visions er en kuppelformet
bygning med en højde på 10,5 meter,
det samme som et treetagers hus, og
har med sine 21 meter i bredden et
grundareal på 350 kvadratmeter.
Kuppelformen kaldes ofte for en
DOME, og konstruktionen er opført på
basis af ideer udtænkt af den amerikanske fremtidsforsker og arkitekt
Buckminster Fuller. Han studerede
minimalkonstruktioner, hvor den
såkaldte geodætiske kuppel anvendes
som ydre facadeløsning.
Forår hele året
Projektet på Søren Kierkegaards Plads
skal undersøge og dokumentere fordelene ved at bo og arbejde i en dome,
der i praksis er et drivhus. Der er
opført et træhus i kuplen, og da dette
hverken vil blive udsat for vind eller
regn, kan det bygges med et minimum
af ressourcer.
Dome of Visions bliver derfor et forsøg
på at inspirere til nye måder at bo på.

at bygge nyt? Hvordan tiltrækker vi liv
til de store kulturinstitutioner og anlæg
ved at gøre byen til en aktiv scene?

Projektet undersøger, hvordan vi
blandt andet kan udvikle storbyerne i
fremtiden, så vi imødekommer både
dagligliv og klimamålsætninger.
Eksperimentet skal høste ny erfaring,
når det gælder alternative konstruktioner, materialer og samarbejdsformer,
og en tid danne rammen om konferencer og debatter for byggefagfolk både
i den offentlige og private sektor.
Dome of Visions skal derfor udfordre
byggebranchens og materialeproducenters ansvar, når det gælder løsningen af fremtidens klimaudfordringer
og forsøge at finde konkrete svar på,
hvordan branchen kan skabe bygninger, der både er ressource- og energioptimerede og samtidigt økonomisk
rentable.

Et midlertidigt
forsamlingshus
Dome of Visions vil rumme en række
faglige arrangementer, hvor byggeriets visionære frontfigurer kan diskutere
fremtiden for bæredygtighed, energiregnskab, polycarbonat, raketovne,
dampspærre, krumme overflader, etc.

-Takket være Det Kongelige Bibliotek,
Den Sorte Diamant og hele beliggenheden på Søren Kierkegaards Plads
indtager Dome of Visions allerede fra
den første dag en særlig plads i det
københavnske bybillede. Det Kongelige Bibliotek er dybt respekteret for sit
arbejde med dansk kultur og kulturfomidling, og på Slotsholmen står der
stor respekt om biblioteket. I og med
at vi som sagt lever i en reformtid, tror
jeg på, at Det Kongelige Bibliotek og
Dome of Visions vil kunne sætte sig i
spidsen for en række arrangementer,
der på en lidt anderledes måde belyser den tid, vi lever i.

Nye standarder
-Dome of Visions har fra første færd
haft blikket rettet mod de ambitiøse
målsætninger, Danmark har på fx
energiområdet. Danmark skal i 2050
være fossilfrit, København skal i
2025 være CO2-neutral, og allerede
i 2020 skal Danmark have nedbragt
sit CO2-forbrug med 40 pct. i forhold
til forbruget i 1990. Og det er i den
sammenhæng, man skal se Dome of
Visions. En bæredygtig konstruktion,
der med sit transparente ydre og et
middelhavslignende indeklima sætter
nye standarder. I NCC er vi optaget
af, at man ikke kun skal tale om bæredygtighed. Vi vil gerne sætte handling
bag ordene, også fordi vi godt er klar
over, at bygge- og anlægsbranchen er
en tung aktør i hele samfundsøkonomien. Branchen som helhed fylder 15
pct. af samfundsøkonomien, og vores
branche tegner sig for 30 pct. af det
affald, samfundet som helhed producerer, konstaterer Martin Manthorpe.

DAC
-Dome of Visions kommende samarbejde med Dansk Arkitektur Center (DAC)
kan meget vel sætte nye dagsordener
for den måde, vi diskuterer boliger,
byggeri, byudvikling, arkitektur og
bæredygtighed på. DAC har en helt
særlig historik og et netværk med stor
erfaring i at stable enestående programmer på benene, og her kan Dome
of Visions blive et aktiv af de helt store,
siger Martin Manthorpe.

Aura og gennemslagskraft
Han forventer, at Dome of Visions bliver en særdeles synlig bygning. Alene
beliggenheden mellem Knippelsbro og
Langebro tiltrækker dagligt tusindvis af
blikke, men domens nære omgivelser
udstyrer bygningen med en aura og en
gennemslagskraft, der sjældent ses.

Men Dome of Visions siger også
velkommen til byens kreative aktører
og andre, der er optaget af kultur
i bredeste forstand. Domen vil i en
periode fungere som en scene for
arrangementer hvor det meget æstetiske og sanselige rum udfordrer til nye
muligheder og udtryksformer.

Dome of Visions skal vise nytænkning i
byggeriet ikke ved at tale om det eller
visualisere det med computerkraft, men
ved at bygge det i virkeligheden. Ved
at sætte handling bag ordene!

CHRISTIANSBORG

Børs

gad

e

Slo

tsh

olm

sga

de
i
Kn
o

br

els

pp

u

jh
Tø

de

a
sg

ns

se

Prin

Bro

ge

nsbr yg

Christia

lm

sho

rik

de

K

TE
IO
IBL
E B NT
LIG MA
GE DIA
N
E
O T
T K OR
DE N S
DE

al

an

sK

Men Domen er også et eksperiment,
når det gælder byplanlægning. Hvordan kan vi vitalisere rummene imellem
bygningerne og de midlertidige pladser, der opstår, når vi skal i gang med

Fre

Et byggeeksperiment i fuld
skala
Domen er en midlertidig bygning der
kan opføres på ca.14 dage og kan
pilles ned lige så hurtigt. Den står på
Søren Kierkegaards Plads i ca. et år,
hvor den kommer til at huse debatter,

kultur, udviklingsprojekter og konferencer, der sætter fokus på bæredygtigt
byggeri og byliv.

Domen opfatter sig selv som forsamlingshus, debatforum, scene, tingsted,
mødested, udstillingslokale, auditorium, væksthus og meget andet.
-Set fra et helikopterperspektiv står vi
midt i en periode præget af reformer
på et utal af områder. Vi taler om
arbejdsmarkedsreform, folkeskolereform, nye sygehuse, ny byggepolitisk
strategi, energireform, justering af arkitekturpolitikken, togreform og et udspil
fra Produktivitetskommissionen, siger
Martin Manthorpe og håber, at en del
af domens dagsorden bliver præget af
de store temaer, samfundet nødvendigvis må forholde sig til.

DOME OF VISIONS
n

se

us

eb

vn

Ha

I 2017 flytter DAC i øvrigt fra lokalerne i Strandgade på Christianshavn
og ind i Bryghusprojektet. Ved at
engagere sig i Dome of Visions på
Søren Kierkegaards Plads ønsker DAC
allerede nu at sætte fokus på et af de
byrum, der de kommende år vil udvikle
sig allermest.
Sharing Copenhagen
-København som European Green
Capital her i 2014 er i sig selv en
god fortælling, og hvis Københavns
Kommune tager afsæt i den helt
særlige status, som det giver, er Dome
of Visions jo et perfekt match. Ser du
på samfundsudviklingen i et bredere
perspektiv, får byer større og større
betydning. Af og til kan man få det
indtryk, at byer betyder mere end
stater, og mon ikke København har noteret sig den udvikling, spørger Martin
Manthorpe?

Københavns Kommune arbejder i
øvrigt løbende med at udvikle programmet for det, der samlet går under
betegnelsen Sharing Copenhagen, og
fra april og året ud vil man på www.
domeofvisions.dk kunne følge med i,
hvad der finder vej til domen.
Forventninger
I foråret 2013 stod Dome of Visions
knap to måneder på Krøyers Plads på
Christianshavn, og sommeren igennem og helt frem til efteråret 2013 gav
Dome of Visions nyt liv til den helt nye
bydel, Aarhus Ø, på kanten af byens
havn. På basis af erfaringer fra de
to placeringer er Martin Manthorpes
forventninger til det, man kunne kalde
Dome of Visions Version 3 ganske
klare.
-Dome of Visions ophold på Søren
Kierkegaards Plads er en succes, i det
øjeblik vi alle kan fornemme, at det
summer af liv og begejstring omkring
bygningen. I den forbindelse er det
vigtigt, at vi får tydeliggjort nogle
markante faglige spor i hele debatten om byggeriets fremtid. Danmark
investerer de kommende år mange
milliarder kroner i sygehuse, infrastruktur, energirenovering og følgerne af
klimaforandringer. Det kræver, at vi
diskuterer byggeriets vilkår og muligheder i et større perspektiv, og Dome
of Visions venter blot på at blive taget i
brug, også til den type af arrangementer, siger Martin Manthorpe.
-Jeg hæfter mig ved, at Det Kongelige
Bibliotek hver dag bliver besøgt af
5.000 mennesker. Hvis vi ved hjælp
af arrangementerne i Dome of Visions
kunne øge antallet af besøgende med
fx 25 pct., vil det være fantastisk. Man
skal nemlig også se domen som et forsamlingshus og et mødested, hvor alle
og enhver kan mødes om noget, der
har interesse både her og nu og for
fremtiden, slutter Martin Manthorpe.

Se programmet på
www.domeofvisions.dk

Dome of Visions
kræver mod
På vej mod nye dagsordener:
Dome of Visions er både bygning og proces.

NY KULTUREL PROFIL
PÅ VEJ TIL SØREN
KIERKEGAARDS
PLADS
Med en placering på Søren Kierkegaards Plads klods op ad Det Kongelige
Bibliotek og Den Sorte Diamant tilfører
Dome of Visions det centrale København nye dimensioner. Domen er et
mangfoldigt mødested, en art opdateret forsamlingshus og et bud på,
hvordan vi kan tilføre et vibrerende liv
i byens mellemrum.
Domen huser bl.a. debatter, kulturelle
begivenheder, konferencer, koncerter, udviklingsprojekter og andet, der
egner sig til at foregå i en unik og
sanselig kuppel med et middelhavslignende klima…

-Som følge af beliggenheden på Søren
Kierkegaards Plads kommer Dome of
Visions til at indgå i et samspil med
markante institutioner som Det Kongelige Bibliotek, Dansk Arkitektur Center
og Kongens Bryghus. Jeg tror, at det,
som domen har vokset sig til at blive,
vil træde endnu tydeligere frem i spejlingen med de andre kulturinstitutioner.
Vi har et fantastisk rum, som generøst
stilles til rådighed, men vi har ikke midler til produktion. Domen stiller mange
spørgsmål, fx kunne vi bo og bygge
sådan her i fremtiden? Hvad er værdien af midlertidige, urbane løsninger?
Og hvordan skaber man et vibrerende
liv i byens mellemrum? Det kulturelle
liv i domen besvarer i samspil med de
øvrige aktiviteter disse spørgsmål i en
dynamisk proces, der ikke er stramt
kurateret på forhånd. Det er meget
forskellige aktører, der befolker dette
sanselige rum, og alle får lov til at
eksperimentere inde i en bygning, som
i sig selv er et eksperiment udtænkt på
tværs af vanlige faggrænser og silotænkning, siger Gry Worre Hallberg,
kurator og programansvarlig på Dome
of Visions.
Fri navigation
-Domen er et rum, der insisterer på
ikke at kunne fikseres, og som insisterer på, at noget af det mest interessante sker udenfor kategorierne og i
det endnu ukendte. Indholdet fastlægges i en løbende og dynamisk proces
med arrangørerne og er ikke et på
forhånd fastlagt program. Dog har vi
nogle spor, vi følger, og spørgsmål vi

kontinuerligt arbejder med gennem
indholdet, hvor forskelligt det end er,
fx bæredygtighedssporet, urbanitetssporet, konstruktionssporet (kan vi
bygge og bo sådan her i fremtiden?),
tematikken om aktiveringen af det sanselige, forholdet mellem krop og rum,
eller mao. mellem arkitektur og andre
kunstarter der tager udgangspunkt i
den kropslige oplevelse og erfaring og
det tværfaglige og interdisciplinære.
Disse spor knopskyder, som nye samarbejds- og dialogpartnere kommer i
spil. I Dome of Visions hylder vi eksperimenterne og er ikke optagede af
belægningsprocent. Domens kulturelle
profil tegnes af arrangørerne indenfor
en overordnet ramme, der fejrer rummelighed, eksperiment og sanselighed.
Muligheden for at rumme eksperimenterne og meget forskelligartede kulturelle aktører i en bygning, der vækker
sanserne og er radikalt anderledes fra
mange af de andre rum, vi bedriver
kultur i, er unik, konstaterer Gry Worre
Hallberg og tror, at domens placering
ved siden af Den Sorte Diamant kan
føre til konstruktiv synergi mellem de
to huse, deres kulturelle profiler og
konkrete indhold.
Bermudatrekant af kultur
-Er der fx en danseforestilling i Den
Sorte Diamant, kunne et oplagt bud
være, at danserne også lagde vejen
forbi Dome of Visions og omvendt.
Området ved Søren Kierkegaards
Plads kunne blive til noget, der minder
om et kulturelt epi-center. Vi har i hvert
fald muligheden for at skabe et usæd-

vanligt rum midt i København. Vidt
forskellige kulturelle profiler får som
regel noget godt ud af at samarbejde,
når man respekterer hinanden. Måske
når vi dertil, at området omkring Dome
of Visions, Den Sorte Diamant og
bryghuset får sin egen kulturelle profil,
en slags Bermudatrekant med tre
forskelligartede profiler, der tilsammen
styrker hinanden yderligere og intensiverer det samlede rum, siger hun.
Gry Worre Hallberg forestiller sig, at
området ved Dome of Visions kunne
være en udviklinsplatform, der i skalaen 1 : 1 demonstrerer, hvordan man
kan kuratere til samskabelse i 2014.
Ny dialog
- Det ligger centralt i Dome of Visions
mind set at skabe dialog på tværs
med kommune, virksomheder, naboer, kunstnere, musikere, eksperter,
politikere m. fl. Netop dialogen løfter
måske det, der sker i domen til noget
endnu større. Meget af det, vi præsenterer i Dome of Visions, bliver i
andre sammenhænge set som noget
eksklusivt, men netop fordi domen står
på en tilgængelig plads midt i byen,
demokratiserer og åbner vi faktisk kunsten og kulturen og adgangen til det,
samtidig med at vi stiller en platform til
rådighed, også for den spirrende og
knopskydende undergrund. Ved hjælp
af domen viser vi i praksis, at kunsten
og kulturen ikke er eksklusiv og autonom, slutter Gry Worre Hallberg.

En af idémændene bag Dome of
Visions hedder Flemming Wisler. Han
er ekspert i strategi, branding og
fremtidsforskning og partner/medejer
af NXT.
Sammen med domens arkitekter,
Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsen,
og direktør i NCC, Martin Manthorpe,
har han gradvist udviklet domen til en
institution, der fordomsfrit formår at
lægge hus til vidt forskellige arrangementer.

Frem til april 2015 står Dome of
Visions på Søren Kierkegaards Plads
ved siden af Det Kongelige Bibliotek/
Den Sorte Diamant, og NCC har
som domens bygherre valgt en række
samarbejdspartnere, der kan påvirke
domens berøringsflader.

leverer noget positiv energi tilbage til
NCC. Jeg håber, NCC har mod nok til
at holde kursen, så man på den måde
kommer ind og bliver partner med de
offentlige bygherrer i lige så høj grad
som man er leverandør, pointerer Flemming Wisler.

Partnerne er Det Kongelige Bibliotek,
Dansk Arkitektur Center og Københavns
Kommune (Sharing Copenhagen).

Bornholmsk inspiration
Faktisk er det en af de senere års mest
markante nyskabelser på den danske
politik-scene, Folkemødet på Bornholm, der har sat både Martin Manthorpe og Flemming Wisler I gang med
at overveje dome-konstruktionen som
den rigtige ramme for banebrydende
diskussioner om byggebranchens fremtid, arkitekturen, bæredygtigheden og
måden, vi bruger byen på.

I det tidlige forår 2013 stod Dome of
Visions I en kort periode på Krøyers
Plads I København, og hele sidste
sommer og frem til efterårsferien satte
Dome of Visions et markant præg på
den nye visionære bydel ved havnen,
Aarhus Ø.
Den store dagsorden
- Hele forløbet omkring Dome of Visions
er dybest set et spørgsmål om at udøve
ledelse, at være musisk og forstå, at i
den helt store dagsorden er man snart
mere interesseret i, hvad virksomheder
gør for samfundet, end hvad de leverer
af varer. Du kan jo købe varer alle steder, men taler vi Dome of Visions, tager
NCC fat i noget mere uhåndgribeligt.
Hele projektet er med til at flytte NCC
ud over og videre end det primært
at være udførende entreprenør. Med
Dome of Visions og ikke mindst placeringen af den kommer NCC tættere på
det, det hele handler om, siger Flemming Wisler.
Positiv energi
- NCC er i forhold til Dome of Visions
pionerer, og når man går forrest i en
udvikling, kommer man selvfølgelig til
at stå lidt alene, det kan ikke undgås,
og NCC kan i en periode meget vel
blive enegænger, når vi taler om at
gøre brug af byens pladser på en ny
måde. Derfor kræver det mod at holde fast i Dome of Visions, også fordi
man i et forløb som dette ikke altid kan
slå to streger under resultatet. I gamle
dage kaldte man det good-will. I dag
er det vigtigere at se på, at projektet

-I Allinge oplevede vi, hvordan Kristoffer Tejlgaard og Benny Jepsens dome
nærmest sugede Folkemødets besøgende til sig. Derfor gik vi i gang med
at undersøge, om en dome kunne rejse
sig i København og I Aarhus. I sig selv
er domen jo et stærkt signal om bæredygtighed og brug af ressourcer, siger
Flemming Wisler.
Liv og sjæl
-Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads er en succes i det øjeblik, vi
får skabt debat, liv og sjæl i og omkring
domen, at domen så at sige ruller af sig
selv. Dome of Visions er både en bygning og en proces. At møde byen, kunderne og medarbejderne via en dome
er noget af et eksperiment. Forløbet har
indtil nu været, at den ene begivenhed
føder den næste, og jeg kan mærke en
puls og en optimisme, som jo ellers ikke
er det, vi hører mest om i øjeblikket,
vurderer Flemming Wisler.
Han hæfter sig ved, at Det Kongelige
Bibliotek fra første færd I det, man kan
kalde domens tredje fase, har udvist
enorm interesse og generøsitet for
projektet.

-Når en kulturinstitution som Det Kongelige Bibliotek sætter pris på et naboskab med Dome of Visions, fortæller det
mig, at vi ikke blot bliver opfattet som
en gennemsigtig kuppel, der søger opmærksomhed. Derimod ser man domen
som en bygning, der aktivt byder sig
til I bestræbelserne på at sætte ord (og
musik) på de udfordringer, samfundet
er nødt til at se i øjenene, som Flemming Wisler udtrykker det.
Fastlåste roller
- For NCC kan Dome of Visions meget
vel blive begyndelsen på en rejse, hvor
man gerne vil bevæge sig lidt væk fra
en meget fastlåst rollefordeling i branchen. Fordelingen har stor set været
gældende, siden de store entreprenørvirksomheder så dagens lys. Populært
siger man jo, at entreprenørkoncerner,
trods størrelsen, faktisk drives som var
det mindre håndværksvirksomheder.
Man har sin plads i hierarkiet, og ser
hvert projekt som et nyt projekt uden
den store kobling til den erfaring, som
er opbygget, anfører Flemming Wisler.

Gæstfri tilgang
Hele idéen med Dome of Visions er
båret af en gæstfri tilgang til omverdenen. Også derfor er interessen for
domen kolossal og kommer fra vidt
forskellige aktører.
- Vi kalder Dome of Visions alt lige fra
bålplads til forsamlingshus, men helt
overordnet drejer domen sig om at
skabe et forum for relationer, også de
mere usædvanlige af slagsen. NCC
håber med Dome of Visions at komme
tættere på fx arkitekter og på bygherrer, ikke mindst når vi taler om den
offentlige sektor. Hos det offentlige er
det ikke alene tal og procenter, der
spiller ind. Flere steder i det offentlige fokuserer man allerede i dag på
blødere værdier som bæredygtighed,
miljø, tilgængelighed og materialevalg
i videste forstand, og den rejse er først
lige begyndt, siger Flemming Wisler.

Arkitekterne bag
Dome of Visions
Cand.arch. Kristoffer Tejlgaard og
cand.arch. Benny Jepsen, København.
Begge har flere års erfaring som
arkitekter og entreprenører og med
geodætiske konstruktioner.
De arbejder på at gøre arkitektur til
en friere kunstart, hvor indtjening og
lovgivning ikke overskygger behovet
for en mere harmonisk sameksistens
menneske og natur imellem.
Tegnestuens projekter skal øge
forståelsen af forskellige systemers
indbyrdes indvirkning på hinanden og
dele denne viden – for at vi i fællesskab kan opnå mere med mindre.

fakta
Kuplen
21 m bred og 10,5 m høj
Indre areal på 350 m2
Skelet af kerto reglar i
stålknudepunkter
Facade af brandhæmmende
polykarbonat
Ingen fundering, men vejes ned af
interiøret
Haven
Ca. 150 m2
Krukker og plantekasser, der kan flyttes
med truck
Planter, der er bladbærende i januar
Frostfri
Oplyst af væksthuslamper i mørke
timer mellem 08:00-20:00
Terrasser og stier
Ca. 120 m2
Trædæk til ophold og færdsel
Huset
Ca. 80 m2 i stueetage
Ca. 40 m2 på første sal
Et træhus, modulært og flytbart
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Dome of Visions
PROVOKERER:
HUSET KAN ÅNDE
FRIT – DAMPSPÆRREN ER VÆK
- Det hus, vi bygger inden i domen, er
uden dampspærre. Normalt skal en
dampspærre hindre, at opvarmet luft
og fx fugt når frem til kolde konstruktioner. Hele pointen i domebyggeriet er,
at vi opfører et hus i et rum, hvor vind,
regn, sne og frost ikke kommer ind,
og på den måde bliver dampspærren
overflødig, siger arkitekt Benny Jepsen.

Sammen med kollegaen Kristoffer
Tejlgaard er han den arkitektoniske
drivkraft bag Dome of Visions på
Søren Kierkegaards Plads i København.
Huset i domen bliver på 60 kvadratmeter i stueplan og 40 kvadratmeter på
førstesalen.
- Vi tror på, at et hus skal kunne
ånde. Det skal kunne transportere fugt
og damp ind og ud igennem gulve,
vægge og lofter. Og når det sker, vil
der ikke være behov for at forsegle
huset i en plasticpose og give det respirator på i form af mekanisk ventilation. På grund af det klima, huset står
i, har vi at gøre med nogle helt særlige
parametre for byggeri, helt forskellige fra dem, der gælder, når vi taler
dansk byggelovgivning, siger Kristoffer
Tejlgaard.
-Jeg så gerne, at man tog lidt mere
vare på de alternativer, der findes i
dansk byggeri allerede i dag, siupplerer Benny Jepsen.

Åndbart
Huset i Dome of Visions er hele vejen
igennem bygget af træ, så huset kan
med andre ord ånde. Og det i sig selv
afhjælper en række problemer, der
typisk opstår i mere traditionelle byggerier.
- Problemer fx med fugt opstår, når
man lukker fladerne af med materialer,
der ikke er diffusionsåbne, eksempelvis
beton og tykke lag plasticmaling. På
den måde koncentreres fugten i hjørner og samlinger. Når vi trækker vejret,
går i bad eller laver mad, producerer
vi damp, og den skal huset kunne
transportere ud. Præcis ligesom vores
krop også har det bedst i tøj, den kan
ånde i, siger Kristoffer Tejlgaard.
Huset I domen er isoleret med træuld,
beklædt på indersiden med diffusionsåbne træplader og på ydersiden med
træbrædder.
- Det betyder, at vi ikke overholder
bygningsreglementets krav om, at
luftgennemgang skal forhindres. Men
derimod tillader konstruktionen, at

huset kan ånde, og derved undgår vi
fugtophobning i isoleringen. I modsætning til fritstående huse har vi i domen
også muligheden for at kontrollere
klimaet, og kan faktisk ”tørre” vores
hus, som Benny Jepsen udtrykker det.
Eksperiment
Arkitekterne håber, at huset i Dome
of Visions kan inspirere til at bo og
bygge på en anden måde.
- Jeg ser da vores eksperiment på
Søren Kierkegaards Plads som et
forsøg på at inspirere lovgiverne, så
selve byggelovgivningen kunne tage
udgangspunkt i, at ikke alle bygninger
er ens. Med Domen prøver vi at skabe
et rum med sit eget stofskifte, huset
ånder og flytter varme og kulde uden
brug af mekanisk ventilation. Og huset
inde i domen vil vi derfor gerne have
til at fungere symbiotisk med miljøet
i domen som sådan, siger Kristoffer
Tejlgaard.

Dome of Visions
bliver nabo til
Den Sorte
Diamant
Stærke og meget forskellige samarbejdspartnere lægger hele næste år
kræfter i at gøre Dome of Visions til
et af Københavns mest interessante
mødesteder.

Det Kongelige Bibliotek, Dansk Arkitektur Center (DAC), Københavns Kommune og NCC/Dome of Visions vil med
en visionær og utraditionel bygning på
Søren Kierkegaards Plads invitere til
debatter, koncerter, foredrag, camps,
udstillinger, symposier og meget,
meget andet.
Fælleseje
Bodil Henriksen, vicedirektør på Det
Kongelige Bibliotek, har fra sit kontor i
Den Sorte Diamant en uspoleret udsigt
til Søren Kierkegaards Plads og dermed Dome of Visions, og hun ser frem
til det samarbejde, som frem til april
2015 vil udspille sig i domen.
-For os er det noget ganske nyt at have
en bygning som Dome of Visions så
tæt på. Vi vil selvfølgelig gøre brug
af domen, og i første omgang er det
vigtigt for Det Kongelige Bibliotek, at
vores mange gæster får ordentlig information om, hvad domen egentlig er.
Bibliotekets besøgende føler, at de har
et medejerskab af det danske nationalbibliotek og af Den Sorte Diamant

og Søren Kierkegaards Plads. Vi taler
om et fælles eje, så jeg opfordrer til, at
man ser de besøgendes nysgerrighed
som et udtryk for glæde og engagement, siger Bodil Henriksen.
Nyt naboskab
-Jeg ser frem til at afprøve det ambitiøse samarbejdsprojekt, som vi står
midt i lige nu. Staten, kommunen, en
organisation som DAC og en privat aktør som NCC. Hele projektet, Sharing
Copenhagen, er jo præget af, at vi
netop samarbejder med mange forskellige interessenter. Men vi er også
optaget af mere permanente samarbejdsprojekter, der for den sags skyld
godt kan strække sig ud over 2014.
Dome of Visions og dens unikke placering på Søren Kierkegaards Plads ser
jeg store perspektiver i, og domen vil
få status af en egentlig mødeplads for
en lang række af de arrangementer,
som Sharing Copenhagen består af.
Samarbejdspartnerne omkring Dome
of Visions gør det også muligt at opnå
en række synergier mellem kulturelle
arrangementer, processer, workshops
etc. Vi har alle muligheder for at skabe

liv på pladsen og få et nyt naboskab
til at fungere, siger Casper Harboe,
programchef i Sharing Copenhagen.
Kulturoplevelser
Rasmus Rune Nielsen, programdirektør
i Dansk Arkitektur Center i Strandgade
på Christianshavn og fra 2017, når
DAC flytter fra Christianshavn, nabo til
Søren Kierkegaards Plads og Den Sorte Diamant, lægger vægt på, at Dome
of Visions allerede fra april 2014
tilfører området et nyt og anderledes
liv – en forløber for det, der vil udfolde
sig endnu mere, når Bryghusprojektet
er fuldført i 2017.
-Dansk Arkitektur Center (DAC) vil
bruge Dome of Visions til at afprøve
nye former for partnerskaber. Kredsen
af samarbejdspartnere omkring domen
er i sig selv interessant og nyskabende, og kan man tilmed få en plads
som Søren Kierkegaards Plads til at
blive et sted, hvor nye kulturoplevelser
byder sig til, er det jo fantastisk, siger
Rasmus Rune Nielsen.

