_GULLBERGSVASS SKOG: PROPOSTA SISTEMÀTICA
FUNCIONALITAT
“Connectarem la ciutat en si mateixa mitjançant el riu,
que es convertirà en un punt d’atracció social i cultural”
Informe River City, Göteborgs Stad

PERFIL S6-S6’ - PANTALÀ I BASSA FITODEPURADORA E 1:300

“Tot i que Göteborg el conformen llacs, canals i té costa,
és molt difícil arribar a l’aigua en pràctica. L’àrea portuaria, les indústries, i les zones privades sovint bloquegen
els accessos a l’aigua per tots aquells que volen gaudir
del sol i banyar-se a la costa.

PISCINA

Informe River City, Göteborgs Stad

PERFIL S5-S5’ - GRADES E 1:300

FUNCIÓ A, NOU ESPAI PÚBLIC AJUDA A CONNECTAR LONGITUDINALMENT I
			

TRANSVERSAL LA CIUTAT AMB EL RIU
GRADES AQUÀTIQUES

“No està permès banyar-se al riu ja que la seva aigua es
contamina durant períodes de fortes pluges, ja que el sistema de sanejament desborda cap al riu. En condicions
normals, el sistema està conectat a la planta depuradora
de Ryaverket, però quan el sistema es satura, les aigües
pluvials i fecals s’ajunten i es bombegen al riu desde l’estació de bombejament Kodammarna, a Tingstad.
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“L’aigua serà una característica permanent de vida i activitat urbana, i serà un actiu per a tothom.”
Informe River City, Göteborgs Stad
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Nikklas Blomkist, Hidrogeòleg de Göteborgs Stad
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PERFIL S4-S4’ - PISCINA E 1:300

“MÉS POROSITAT,
MENYS INUNDACIONS”

“Protecció o adaptació són accions necessàries per l’area de Gullbergsvass.
Augmentar les cotes de les zones en risc d’inundació és provablement la única
solució per controlar aquest risc. Una altra solució podria ser la regulació de
l’aigua del riu Göta, Savean i Mölndalsan riu amunt, tot i que aquesta opció es
complicada legalment parlant.”

Thitirat Chaosakul, candidat PhD de AIT, Tailàndia
Evaluació dels impactes del canvi climàtic en
l’actuacióhidràulica dels sistemes de drenatge

Nikklas Blomkist, Hidrogeòleg de Göteborgs Stad

PERFIL S3-S3’ - PLAÇA JOCS D’AIGUA E 1:300
FUNCIÓ B, PROTECCIÓ CONTRA LES INUNDACIONS

FUNCIONAMENT
4

1
5

3
2
5

ELS RECORREGUTS

1. Recorregut principal: lineal, el més funcional, uneix els dos extrems del parc, i és la carena d’aquest, sempre elevat respecte la resta d’espais (de la cota +13,00, quan coincideix amb els carrers existents que punxen al parc, fins la cota +16,00m, on recull la passera que connecta
amb el punt). Accepta el carril bici i en ell es troba el mobiliari urbà i la il·luminació lineal, i està lliure d’arbrat. Materialitat: formigó.
2. Recorregut secundari: connecten els carrers existents i els nous amb el camí principal, i passen a través de l’arbrat. S’adapten a la secció variant del terreny del parc. Materialitat: paviment filtrant.
3. Recorregut terciari: camins més tortuosos, no segeueixen una linealitat, recorreguts diversos i variats, sempre entre la vegetació i l’arbrat, adaptant-se a la secció variant del parc. Materialitat: sauló comprimit.
4. Recorreguts flotants: extensions del camí principal cap a l’aigua, que connecten l’ús lúdic de la piscina i les vivendes/vaixell amb el parc i per tant amb la ciutat. Materialitta: fusta.
5. Recorreguts urbans: inclouen els carrers existents, als que se li dón un nou tipus de secció i per tant un nou caràcter: repavimentant, plantant arbrat, deixant voreres se secció suficient per a l’activitat i reubicant-hi zona d’aparcament en línia a ambdós cantons de la via de doble sentit.
Inclou també els nous carrers de caràcter urbà a la zona de les torres i del gasòmetre. Materialitat: peces de granit, en relació a la resta de carrers del centre de la ciutat.
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ELS ESCENARIS D’ACTIVITAT I LA NOVA EDIFICACIÓ
“Aquel hombre no se sentía, como sus hermanos nórdicos, abrumado por un clima invernal ni por una vegetación ingente y, por esto, casi enemiga; al contrario, el primitivo camellero del desierto, como el actual, sufría de falta y escasez de vegetación, de la sequedad espantosa del
suelo, de una suerte de verano dominante a que estaba, y está, sometido. [...] ya no aspira a un “claro en el bosuqe” o una suspensión del invierno, sino que desea un “oasis”.” Nicolau Maria Rubió i Tudurí, Del paraíso al jardín latino
“El uso recreativo de los claros en el bosque -deportes, teatro, tomar el sol- y de las zonas de agua -canal de remo, baños, paseo en barca-, [...]se desarrollan sobre un espacio proyectado desde la máxima artificialidad, con el objetivo de [...] “naturaliza en libertad”.
Enric Batlle, Land&SpaceSeries: El jardín de la metrópoli

PERFIL S1-S1’ - PASSERA PONT E 1:300

NOU FRONT FLUVIAL E 1:1000

RECUPERACIÓ DEL FRONT FLUVIAL DE GÖTEBORG: GULLBERGSVASS SKOG

Berta Fortes Oliver
Tutor: Núria Sabaté Giner
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