Fakta om Dokk1
Bygningen
 Antal m²: 28.000 (10.000 m² ligger på
niveau 3, hvor der er erhvervslejemål)
 Omfang: 100 x 100 m.
 Pris: 1,4 mia. kr. for bygningen (inkl.
P-anlæg, der har kostet 550 mio. kr. og
er betalt af Realdania Byg A/S)
Faciliteter
 68 offentligt tilgængelige pc’ere
 Mere end 1100 siddepladser i alt
(inkl. sale, møderum, cafe,
scenetrappe m.m.)
 650 af disse siddepladser findes i de
åbne arealer
 2 sale med plads til henholdsvis 70
og 250 personer. Træsorten udvendig
på salen er bejdset, amerikansk
valnøddefinér. Doneret af A. P. Møller
Fonden
 2 mødelokaler med plads til
henholdsvis 16 og 32 personer
 1 undervisningslokale med plads til 32
personer
 2 projektrum til samarbejdsprojekter
(kan ikke bookes)
 1 læsesal
 1 forvandlingsrum
 15 oaser til ophold og arrangementer
 2 labs med adgang til vand
 1 ammerum og 1 spiserum
 Rampe med fem aktivitetsarenaer

 Æsken – rum til legende aktiviteter
 6 studierum
 1 café med plads til 112 siddende
gæster (indendørs) og 120 pladser
udendørs
 24 toiletter, heraf fire handicaptoiletter
 P-anlæg med plads til omkring 1000
biler. Max. 2 minutters leveringstid. 20
p-elevatorer
 160 garderobebokse, 48 på niveau 2,
112 på niveau 1
Åbningstider
 Dokk1er åben 8-22 på hverdage
og 10-16 i weekenden. Biblioteket
og Borgerservice har separate
åbningstider.
Kunst
 Magic Mushrooms
(Elmgreen & Dragset, 2015). En
anonym universel storby vendt på
hovedet
 Gongen (Kirstine Roepstorff, 2015)
7,5 m. lang rørklokke i bronze.
Vægt 3 tons
Program
Mellem 80 og 100 arrangementer per
måned

Bæredygtighed
 2432 m² solcelleanlæg på taget
 Havvandskøling køler bygningen ned
 En stor del af belysningen i bygningen
er LED-teknologi
Tilgængelighed
 Handicaptoiletter
 Køreramper mellem niveauerne
 Elevatorer mellem niveauerne
 Handicapparkering
 Døvevarsling
 Evakueringselevatorer
Legeplads
 Legepladsens navn er Kloden, som
er en opdagelsesrute rundt om hele
huset
 Doneret af købmand Herman Sallings
Fond
 Legepladsens længde er 440 meter
 Ørnens vingefang er 6 meter
 Bjørnens højde er 7 meter
Brugere
 Gennemsnitligt 4000 brugere per dag
alle ugens dage (i 2015-16)
 6 % af de besøgende bliver betjent i
Borgerservice

Personale
 Bibliotek (inkl. drift af Dokk1):
78 medarbejdere og 42 bogopsættere
 Borgerservice: 134 medarbejdere
Partnerskaber
 Antal: mere end 80 partnerskaber
 Dokk1s partnerskaber er med til at
generere omkring 60 % af Dokk1s
samlede arrangementsprogram
 Dokk1 står selv for ca. 40 %
Beboere i huset
 Hovedbiblioteket
 Borgerservice
 Kulturhovedstad 2017
 ITK
 Forvaltningssekretariatet
 Urban Mediaspace – projektsekretariat
 Stadsarkivet
 DokkX
 Center for Innovation i Aarhus
 13 erhvervslejemål på niveau 3
Mediesamling
 219.692 bøger
 78.534 andre materialer
 I alt: 298.226 medier
 Udlånstal i Dokk1: Gennemsnitligt
udlån per måned: 45.745
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