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Svar på motion om Dome of Visions
Förslag till beslut
Remissvaret godkänns.

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa en
permanent lösning för Brunkebergstorg som inkluderar en plats
för Dome of Visions. Domen finns idag som en tillfällig kupol
vid KTH och fungerar som ett rum för dialog och debatt.
Kulturförvaltningen anser att en återanvändning av Dome of
Visions skulle kunna vara intressant för staden att utreda. Platser
för samverkan och utbyte av kunskap och erfarenheter kring
innovationer, kultur och stadsbyggande behövs i Stockholm.
Kulturförvaltningen anser att en placering av Dome of Visions på
Brunkebergstorg vore olämplig. Skälen är dels kulturhistoriska
och dels att det finns en brist på öppna allmänna platser i city. En
ev. utredning bör därför enl. förvaltningens mening få ett bredare
uppdrag när det gäller lokalisering.

Inga Lundén
t.f. Kulturdirektör

Patrik Liljegren
Chef kulturstrategiska staben

Underlag för beslut
Remiss om Motion (2015:67) om Dome of Visions. Remisstid till
den 19 februari 2016, dokumentet är daterat den 19 november
2015.
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UTLÅTANDE
Remissen
Anna König Jerlemyr (M) och Henrik Sjölander (M) föreslår att
kommunfullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att skapa en permanent lösning för Brunkebergstorg som inkluderar en plats för Dome of Visions.
Dome of Visions finns som en tillfällig paviljong vid KTH under
perioden september 2015 - september 2016 och är ett samverkansprojekt mellan KTH och NCC. Domen fungerar som ett
rum för dialog och debatt kring innovation och hållbar utveckling
inom framtidens byggande.
Syftet med motionens förslag är att rusta upp och tillgängliggöra
Brunkebergstorg för allmänheten och samtidigt utveckla stadens
hållbarhetsarbete. I motionen tas målen i Vision för City och
ambitionen att skapa en mer attraktiv stadsmiljö upp. Brunkebergstorg ses som en central plats i Stockholm med stor potential
i det sammanhanget. Motionärerna pekar på att Brunkebergs
Torg under sommaren 2014 förstärktes genom en tillfällig
etablering av en matpark med kulturaktiviteter. Man menar att
närheten till Kulturhuset, och den pågående utställningen i
Stockholmsrummet samt modellen över stora projekt, motiverar
en placering av Dome of Visions i city. Vidare ser motionärerna
att en permanent placering skulle ge möjlighet för många olika
slags tillfälliga verksamheter i domen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kulturförvaltningens kulturstrategiska stab,
i samverkan med evenemangsavdelningen, Liljevalchs konsthall /
Stockholm konst och Stadsmuseet.

Bakgrund
Brunkebergstorg utgjorde en del av Brunkebergsåsen och lades ut
som öppen plats i början av 1800-talet. Vid mitten av 1800-talet
hade torget fått sin form, omgivet av representativa byggnader.
Norrmalmsregleringen på 1960-talet innebar att torgets form och
öppna rum behölls och nya byggnader kom att omsluta torget.
Torgrummet har enligt Stadsmuseet både stadsplanehistoriska
och byggnadshistoriska värden att ta till vara och värna. Kulturförvaltningen har erfarenheter av att använda Brunkebergstorg
som öppen plats, bl.a. under kulturfestivalen.
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Dome of Visions vid KTH är en sfärisk träbyggnad som inspirerats av ark.
Buckminster Fuller och hans geodetiska kupoler från 1950-talet och framåt.

Verksamheten i domen omfattar idag utställningar, debatter,
seminarier och konstnärliga evenemang. Den drivs i samverkan
mellan NCC och KTH. Övriga samarbetspartners är bl.a. Open
Lab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och Uniarts.

Förvaltningens synpunkter
Kulturförvaltningen anser att en återanvändning av Dome of
Visions skulle kunna vara intressant för staden att utreda. Platser
för samverkan och utbyte av kunskap och erfarenheter kring
innovationer, kultur och stadsbyggande behövs i Stockholm. Att
ge kupolen en fortsatt plats i staden skulle enligt förvaltningens
bedömning kunna främja sådan verksamhet.
Kulturförvaltningen anser att en placering av Dome of Visions på
Brunkebergstorg vore olämplig. Skälen är dels kulturhistoriska
och dels att det finns en brist på öppna allmänna platser i city.
Förvaltningen anser att Brunkebergstorg också fortsättningsvis
bör fungera som ett öppet offentligt torgrum som är tillgängligt
för allmänheten, utan byggnader. Förvaltningen ser alltså inte
förutsättningar att ge domen en plats på Brunkebergstorg. En ev.
kommande utredning inom fastighetsnämnden bör därför ges ett
annat uppdrag när det gäller placeringen.
Kulturförvaltningen bistår gärna en ev. kommande utredning med
kunskapsunderlag i frågan.

Bilaga
Motion av Anna König Jerlmyr (M) och Henrik Sjlölander om
Dome of Vision

