
 

Inför klimatmötet i Paris – Dome of Visions öppnar 

ljusfestival 

Veckan före klimatmötet i Paris, COP21, genomför Dome of Visions en 

ljusfestival. Dome of Visions sfäriska byggnad är ett samarbete mellan NCC och 

KTH med syftet att utmana vårt tänkesätt kring en hållbar framtid. 

– I Dome of Visions genomförs nu en rad intressanta föreläsningar och inspirerande installationer som uppmanar 
till dialog om ljusets betydelse i vårt samhälle. Inför klimatmötet i Paris är det viktigt för oss att peka på de stora 
möjligheter som finns för byggbranschen och andra att bidra till en bättre framtid. Denna vecka sätter vi fokus på 
ljus som en innovativ kraft i det utvecklingsarbetet, säger Christina Lindbäck, Hållbarhetschef på NCC. 
 
Idag inleds ljusfestivalen i Dome of Visions, och håller på till den 28 november. Under veckan kommer ljuset 
lyftas fram och hur det bidrar till att lösa utmaningar inom energi, utbildning, jordbruk, hälsa och framtidens 
samhällsbyggande i en serie föreläsningar. 
 
– Vad kan vara mera aktuellt i dessa på många sätt mörka tider än att visa hur vi med ljus kan finna nya lösningar 
för att förbättra klimatet och få människor att må bättre på både kort och lång sikt. Vi hoppas att programmet 
som förberetts ska locka många denna vecka, säger Charlie Gullström, forskare vid KTH Arkitekturskolan och 
initiativtagare till projektet Dome of Visions. 

Det kommer också att finnas demonstrationer, utställningar och experiment för stora och små under hela veckan. 
Kvällstid kommer Dome of Visions att lysas upp med hjälp av en ny installation som Ljuslaboratoriet på KTH 
producerar. 

Alla evenemang är gratis och öppna för allmänheten. Dome of Visions är, utöver detta, öppen alla dagar mellan 
10:00-16:00. För de som inte har möjlighet att gå på något av seminarierna går det bra att komma förbi för att 
njuta av ljuset, inspireras av byggnaden och ta en fika i Lanthandelns Espressos café. 

Program ljusfestival: 
23/11 17.30 – 18.30 Light - a Solution to most of Mankind’s Challenges 
Professor Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, berättar om ljusets stora betydelse när framtidens utmaningar ska 
mötas.  

24/11 17.00 – 18.30 Energy and Light 
Hur kan modern teknik och nya typer av belysning sänka energiförbrukningen? Med Federico Favero, 
Ljuslaboratoriet, KTH och Christofer Silfvenius, Energimyndigheten. 

25/11 17.00 – 18.30 Light for health 
Ljuset har en stor betydelse för vår hälsa både i förebyggande syfte och inom sjukvården. Med Professor Fredrik 
Laurell, KTH och Federico Favero, Ljuslaboratoriet, KTH. 

26/11 17.00 – 18.30 Light in Arts and Architecture 
Ljusets betydelse för arkitekturen och byggandet. Med Rodrigo Muro, Ljuslaboratoriet, KTH och curator Björn 
Norberg, Dome of Visions. 

27/11 17.30 – 18.30 Light in science  
Aktuell ljusforskning presenteras av professor Gunnar Björk, KTH. 

28/11 12.00-15.00 
Ljusexperiment för stora och små 

28/11 14.00 – 15:30 Light particles heavily impacting our lives (Eng)  
En inspirerande överblick över hur fotoner (ljuspartiklar) påverkar information, kommunikation, cleantech, 
industri och biovetenskap. Med Pierre- Yves Fonjallaz, PhotonicSweden. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 



Anna Trane, Press & PR-chef NCC 0708-84 74 69 

Peter Larsson, pressansvarig KTH 076 050 69 60 

 

Dome of Visions i Stockholm drivs i samverkan mellan NCC och KTH och är öppen 
perioden september 2015 – september 2016. Övriga samarbetspartners är bland 
annat Open Lab, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholms stad och UniArts. 
Läs mer på domeofvisions.se 

 

 
 


