
Berta Fortes Oliver
Tutor: Núria Sabaté Giner

RECUPERACIÓ DEL FRONT FLUVIAL DE GÖTEBORG: GULLBERGSVASS SKOG XL

_EL RIU I LA CIUTAT: RELACIÓ

FRÖLUNDA

MÖLNDAL

ARXIPÈLAG

PORT

HISINGEN

SLÖTS
MAJÖRNA

LINNE

ESTACIÓ

HÄGA

JÄRNTORGET

LEJONËT

GULLBERGSVASS

VASA

CHALMERS

LLAC DELJÖN

KÖRSVAGEN

“L’aigua hauria de ser vista com un actiu 
al medi urbà. Hauria de ser fàcil i atractiu 
moure’s a través al llarg del riu”
Informe River City

Degut a la alta ocupació del front fluvial de la ciutat per part de la indústria, la resta de la ciutat és molt poc accessible al riu. Parcel·les privades, grans infraestructures 
relacionades amb l’activitat industrial de la ciutat, fronteres físiques i psíquiques que separen al ciutadà de l’aigua. 
Es concep la ciutat com un arxipèlag urbà, un conglomerat de barris, àrees i zones aïllades en si mateixes i desconnectades les unes de les altres. 
Enfront aquesta problemàtica, i la exclusió socioeconòmica que comporta, la ciutat està reaccionant en una bona direcció: la obertura cap al riu i la connexió de les illes urbanes 
mitjançant aquest. Aquesta voluntat queda recollida en el pla RIVER CITY.

A. Un axis urbá entre Wieselgrensplatsen i làrea de l’Estació 
Central
B. Pont per peatons i ciclistes desde Frihamnen com una 
extensió dels carrers östra Hamngatan i l’Avenyn.
C. Nova ruta de transport públic que augmente la capacitat i 
redueix congestions entre Stigbergethill i l’àrea de Lindholmen
D. Nova ruta de transport públic que conecta les àrees de 
Ringön i Gullbergsvass creuant l’àrea de Bangärden cap al 
carrer Skänegatan

“L’àrea del River City Göteborg hauria de 
d’estar caracteritzada per un espai urbà 
vibrant, basat en els principis d’una ciutat 
compacta. Les qualitats del centre urbà 
s’haurien d’expandir al llarg del riu”
Informe River City

RIVER CITY: NOVA SENSIBILITAT URBANA RESPECTE AL RIU

La ciutat, arxipèleg de barris i zones aïllades, es connecta mitjançant passages que creuen el riu S’implementen noves activitats i vies urbanes al costat i dins de l’aigua S’expandeix el centre urbà través i al llarg del riu

“Reconverteix-te en verd, començant 
dilluns!”
Informe River City

“Programa inclusiu”
Informe River City

“Procés de planificació dinàmic”
Informe River City

ESQUEMA FUNCIONATIU DE GÖTEBORG
Indústries + infraestructures industrials: barreres urbanes 

ARXIPÈLAG URBÀ
Barris i zones de la ciutat aïllades
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