
Framtiden: 
Full av spännande möjligheter, men i spåren 
av ökad urbanisering och förtätning finns 
risk för stress och ett ohälsosamt liv.

Men:
Kul är något som kan få invånare att röra på 
sig och glömma bort sina vardagsbekymmer. 
Kul kan få människor att mötas och lära kän-
na nya personer. 
Kul är att låta invånarna interagera med sin 
egen stad och låta staden få en ny form av 
liv! 
The city is alive!
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Vanlig: folk rör sig och kan interagera 
med taket. Hoppar man och springer runt 
böljar taket spännande. Där man rör sig 
lugnt och stilla håller bubblorna sig på 
plats. 

Lugn: det är natt och man behöver även 
vila i den framtida staden. Ljuset tonas 
ner men lyser upp just där man går och 
taket håller en mer lugn profil. En upp-
lyst och säker kväll möter den som korsar 
torget.

Vild: sambafestivalen är i stan och taket 
festar också loss!

PE (polyeten)

Taket består av heliumfyllda plastbubblor. Genom att använ-
da sig av polyeten kan man ta vara på återvunnen plast som 
sedan kan återvinnas igen. Polyeten är även ett elastiskt 
och slitstarkt material som håller i ur och skur.

Energi (piezoelektriska plattor)

Att gå genererar energi. På det nya torget tar man vara på 
den energin. Piezoelektriska plattor registrerar rörelser på 
torget samtidigt som de genererar energi och sätter taket i 
rörelse. 

Ett levande tak!
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Bakgrund

Kungsportsplatsen, Göteborg, nutid
 
En plats där människor ständigt jäktar förbi till fots och 
med lokaltrafik. Fullt upptagna med att nå sina mål och 
jaga efter lycka.
Gatorna agerar enbart som transportsträckor, där det gäller 
att ta sig mellan punkt a och b så snabbt och effektivt som 
möjligt.

Replaced & Revived

Kungsportsplatsen, Göteborg, framtid

En plats där aktivitet och sprudlande energi är mer re-
gel än undantag. Folk stressar inte längre fram på gatorna, 
utan tar sig istället tid att ha kul. 
Såväl turister som inbitna göteborgare aktiverar sig i sta-
den, interagerar med den och hittar nya vänner. 

Göteborg Göteborgs 
stadskärna

På torget är såväl stora 
som små i full rörelse!
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