_EL SISTEMA DE L’EDIFICACIÓ

Rocas erosionadas en el archipiélago

Símbol indústrial de Göteborg

COMUNITAT DE VAIXELLS/VIVENDA: REORGANITZACIÓ I NOUS SERVEIS

“Avui dia els entorns industrials en desús són atractius per a nous negocis, fet positiu per la nostra ciutat. Pero quan es
realitza nova construcció, hem de fer-ho d’una manera sostenible. Hem d’utilitzar recursos ja existents al nostre entorn
físic. Fem de la nostra història industrial una traça del futur desenvolupament urbá.(...)

- Es proposa la reorganització dels vaixells en pantalans flotants, que absorveixen les pujades i baixades del nivell del riu Göta. Per una banda aquesta nova organització allibera el moll per al seu ús públic, i per l’altra aporten una distància de privacitat per als seus usuaris (mariners)

f: Flickr, usuario: seadipper

-Es faciliten uns nous serveis comuns per a aquesta comunitat: banys i vestuaris, cuines i sales. També espais de taller i de treball, abans col·locats sobre terra
ferma en forma de containers de port

Una característica de Göteborg és que els barris de la ciutat sovint tenen el seu propi edifici icona. Exemples d’això
són la gua de Eriksberg o la Masthuggskyrkan de Guldhenstornet. El Gasòmetre és un punt de referència visual per
Gullbergsvass amb el potencial de reforçar la identitat i originalitat del barri.(...)
El capital cultural del Gasòmetre no consisteix únicament en la seva forma: la seva robustesa ens parla del passat, de
les proves i oportunitats contemporànies a les que la ciutat de Göteborg s’enfrenta.”

Crecimiento de la ciudad y tipología

PARÀMETRES URBANÍSTICS

NORMES ORDENACIÓ PROPOSADA

ORDENACIÓ PLA RIVER CITY - Illes

-Ocupació mínima del sòl privat VS sòl públic, ja que es tracta d’una àrea
de la ciutat molt privilegiada: tipologia de TORRES

Àrea total parcela = 44.000m2
*Sòl edificable:
21.033 m2
*Edificabilitat:
50%
*Sostre edificable:
84.132 m2

La antigua escuela de navegación utiliza la roca como podio
f: Flickr, usuario: seadipper

Diari GÖTEBORGS POSTEN, Grup social Gasklockan-behovs

.

-Disminuir l’alçada de les torres de sud per evitar ombres superposades a
altres torres (millorar els paràmetres tèrmics a un país fred i amb poques
hores de sol com és Suècia)
-Varietat d’úsos en planta paixa, mai de vivenda.
Ús comercial en relació als dos eixos cívics
Ús de tallers i estudis en relació a l’eix d’art que arriba al gasòmetre.
Equipaments de barri (ludoteca, casal d’avis, biblioteca,...)en relació
a les places dures proposades

Rocas erosionadas en el archipiélago
f: Flickr, usuario: seadipper

Skansen Lejonet, hoy en dia en medio de la playa de playa de vías de la estación
f: fotoscenen.se

- Crear façana contínua al nou eix cívic (cobriment de la E45) i al carrer
exitent C/ Trollhättegatan. Per aconseguir-ho, s’afegeix sòcols en planta
baixa en el cas de l’eix cívi, i es densifica afegint el nombre màxim de
torres al carrer d’est.

Crecimiento de la ciudad y tipología
ORDENACIÓ PROPOSADA - Torres
Àrea total parcela = 44.000m2
*Sòl edificable:
8.686 m2
Mapa de las fortificaciones de Göteborg 1646
*Edificabilitat:
f: http://commons.wikimedia.org/
20%
*Sostre edificable:
85.642 m2

Fundación y fortificación

Amb la nova proposta, disminueix la edificabilitat de la
parcel·la, per tant hem d’augmentar el nombre de plantes
edificades per tal que el sostre edificable sigui equivalent al
del pla River City.

Skansen Lejonet, hoy en dia en medio de la playa de playa de vías de la estación
f: fotoscenen.se

Edificio de apartamentos Rydboholm en Lorensberg, Carl Crispin, 1871
f: Wikipedia

ORDENACIÓ PLA RIVER CITY VS REORGANITZACIÓ DE LA COMUNITAT DE VAIXELLS/
VIVENDA EN PANTALANS

PUNTS D’ATRACCIÓ AL VOLTANT DEL RIU GÖTA

*Ocupació:
7 vivendes/planta x 2 habitants/viv. = 14hab/planta
14 x 159 plantes (sense contar PB) = 2.226 hab.
84.216 (sense contar PB) / 2.226 hab. = 37m2/hab.
Inclosos els espais comuns i les zones d’accés de l’edifici

Fundación y fortificación

Mapa de las fortificaciones de Göteborg 1646
f: http://commons.wikimedia.org/

Planta 3er piso mostrando 2 pisos de 250 m² cada uno

PUNT D’ACTIVITAT

COMUNITAT DE VAIXELLS/VIVENDA: REORGANITZACIÓ I NOUS SERVEIS

-Es proposa un nou ús per al gasòmetre, que actua com a pol d’atracció cap a l’est del centre de la ciutat, en relació amb el front fluvial.
-El gasòmetre ofereix un espai excepcional i únic. Amb una altura lliure al seu interior de 70m, les seves possibilitats d’ús són molt variades: museu, sala de concerts, cinema, circ, centre artístic, centre de convencions, espai didàctic, etc.

- Es proposa la reorganització dels vaixells en pantalans flotants, que absorveixen les pujades i baixades del nivell del riu
Göta. Per una banda aquesta nova organització allibera el moll per al seu ús públic, i per l’altra aporten una distància de
privacitat per als seus usuaris (mariners)

-Degut al seu antic funcionament, al seu interior es trova un “forjat” metàl·lic que pressionava el gas, i que pertant lliscava per l’estructura perimetral de l’edifici depenent de la quantita de gas que hi hagués a l’interior.
Es proposa fer ús d’aquest forjat lliscant, donant així molta flexibilitat a l’interior de l’edifici, que variarà la seva repartició dels dos espais depenent dels usus temporals.

-Es faciliten uns nous serveis comuns per a aquesta comunitat: banys i vestuaris, cuines i sales. També espais de taller i
de treball, abans col·locats sobre terra ferma en forma de containers de port

LIVING & WORKING
S’opta per una distribució en planta de la torre en vivendes de dimensions ajustades (45m2 i 50m2),
sota el concepte de living and working, degut a l’alta demanda d’habitatges al centre de la ciutat amb
una/dues habitacions, ja que la tipologia dominant del centre urbà és de vivendes de grans dimensions (veure exemple d’habitatges a Majorna, 200m2).
Una distribució dels espais flexible permet una varietat de tipologies a distribuir en cada una de les
torres.
FAÇANA NORD
FAÇANA SUD
Es proposen zones comuns en forma de terraces, als indrets més privilegiats, a sud o amb les millors
vistes de l’entorn i del riu.

FAÇANA NORD

f: hudberg.se

FAÇANA SUD

-D’aquesta manera, es proposa un nucli d’accessos exterior, i un altre de perimetral; unes capses en planta baixa per als serveis, i un afegit a la planta coberta que funciona com a mirador, on s’incorpora l’ús de bar/restaurant.
Edificio de apartamentos Rydboholm en Lorensberg, Carl Crispin, 1871
f: Wikipedia

Landshövdingehus en Majorna, uno de los barrios con mejores ejemplos.

Nuevos ensanches

f: Wikipedia

Planta
baixa i tipus
d’un edifici
dem²
Majorna,
Planta de un edificio
en Majorna,
apartamentos
de 30
a 80 m²apartaments de 30m2 i 80m2 en planta baixa i de 250m2 en
Planta 3er piso mostrando 2 pisos de 250 m² cada uno
f: Ola Nylander, Chalmers University
planta tipus

45 m2

Materialització, exemplificada amb The Floating Kayak Club, Vejle Fjord

f: hudberg.se

FLEX

Esquema en secció i planta de la distribució de les peces comunes en forma
de terraça, aconseguint bones vistes o bona orientació a sud

45 m2

FAÇANA NORD
FLEXIBILITAT TIPOLÒGICA 3,2,1 hab i hab.satèl·lit
50 m2

FAÇANA NORD
f: Wikipedia

Nuevos ensanches

Planta de un edificio en Majorna, apartamentos de 30 m² a 80 m²

45 m2

FLEXIBILITAT TIPOLÒGICA 3,2,1 hab i hab.satèl·lit

Imagínate caminando por un bosque. Al principio, si llevas tiempo en
la ciudad, cada detalle te penetra y te
emociona, el olor del suelo mojado, la
Miljonprogrammet, Estocolmo
Miljonprogrammet
luz que se cuela entre los árboles, el
silencio interrumpido por los pájaros o
los colores de las hojas.
f: skyscrapers.se

Nou front fluvial de Gullbergsvass i secció E 1:500

Esquemes flexibilitat en secció i en planta: varietat de possibles espais en altura, i varietat en disposició i distribució de
les grades

Planta prototípica del Miljonprogrammet

Planta tipus E 1:250

Imatges de l’estat actual de la comunitat de vaixells/vivenda

Planta serveis E 1:200

45 m2

f: Ola Nylander, Chalmers University

Reflexión sobre el bosque
GRADIENT PRIVACITAT

45 m2

Miljonprogrammet

f: skyscrapers.se

Imatge actual del Gasòmetre de del riu Göta

50 m2

f: Ola Nylander, Chalmers University

Miljonprogrammet, Estocolmo

Exemples de punts d’activitat: Rhodasten Galeria d’art, sala de concerts i l’Òpera

1 hab 2 hab

FAÇANA SUD
Landshövdingehus en Majorna, uno de los barrios con mejores ejemplos.

Úsos artístics per al Gasòmetre exemplificats amb el gasòmetre d’Oberhausen, Alemanya

VERSÀTIL

FAÇANA SUD

VERSÀTIL

1 hab 2 hab

Esquema flexibilitat tipològica
Habitatges amb 3, 2 i 1 dormitori + habitació
satèl·lit

A la mayoría de nosotros nos cuesta tener uno de estos momentos, pero
cuando el sol se pone a las 4 de la tarde,
un martes de noviembre, y al volver
del trabajo cargas las compras entre la
nevada, la sensación no es la misma.
El recorrido hasta la parada del tranlos bosques que separan los
Reflexión sobrevía,
el entre
bosque
Pasados unos minutos, esta atención a
bloques de 13 plantas para un mejor
asoleo,
lo más nimio se transforma en un telón
Imagínate caminando
porcomienza
un bos- a cargar. Y entre tusA la mayoría de nosotros nos cuesde fondo que te permite entrañarte que. Al principio, sipensamientos
interior
llevas tiempomás
en profundos, algunos
uno de estos momentos, pero
3 GRADIENTS
semi ta tener
exterior
de recuerdos,
en tus pensamientos. Es como si el la ciudad, cada detalle
te penetraotros
y te de soledad y tris- cuando el sol se pone a las 4 de la tarde,
exceso de sensaciones actuara como emociona, el olor del
teza,
desearías
suelo
mojado,tener
la que esperar en la
un martes de noviembre, y al volver
un anestésico, y acabas por obviarlo luz que se cuela entre
parada
del
tranvía
rodeado
de
mocosos
del trabajo cargas las compras entre la
los árboles, el
adolescentes
o
con
el
jaleo
del
tráfico
en
todo. El paseo suele convertirse en una
silencio interrumpido por los pájaros o
nevada, la sensación no es la misma.
herramienta de introspección como los colores de las hojas.
lugar del silencio denso de la nieve. El recorrido hasta la parada del tranbien sabía la escuela peripatética de
vía, entre los bosques que separan los
Aristóteles.
Pasados unos minutos, esta atención a
bloques de 13 plantas para un mejor
lo más nimio se transforma en un telón
de fondo que te permite entrañarte
en tus pensamientos. Es como si el
exceso de sensaciones actuara como

asoleo, comienza a cargar. Y entre tus
pensamientos más profundos, algunos
de recuerdos, otros de soledad y tristeza, desearías tener que esperar en la

interiorde versatilitat espaial i dels gradients
Esquema
3 GRADIENTS
semi
Habitatges
exterior amb 1 o 2 possibles dormitoris
(3 peces més nucli d’aigües)
3 gradients: interior, semi i exterior

Exemple distributiu habitatge mínim
Lake Shore Drive, Chicago, Mies Van der Rohe

Planta prototípica del Miljonprogrammet
f: Ola Nylander, Chalmers University
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RECUPERACIÓ DEL FRONT FLUVIAL DE GÖTEBORG: GULLBERGSVASS SKOG

Berta Fortes Oliver
Tutor: Núria Sabaté Giner
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