
    Studietur til Bordeaux gav inspiration til Køge Kyst

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling gennemførte i oktober 2011 en firedages studietur for 

Køge Kyst til Bordeaux. Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania 

By om at udvikle en del af det centrale havneområde i Køge. Helt konkret dækker projektet 

over omdannelse af industriområder ved vandet til et nyt, bæredygtigt og mangfoldigt by-

område med en blanding af boliger, erhverv, kultur og oplevelser for byens borgere. Delt-

agerne på studieturen var bestyrelsen i Køge Kyst og udvalgte medarbejdere fra projekt-

sekretariatet. Gruppen ønskede at opleve vellykkede fysiske løsninger og få indblik i proces, 

strategi og finansiering bag projekterne.

    Letbane, byrum, flodpromenade – og private følgeinvesteringer 

Bordeaux har gennemgået en meget dynamisk byudvikling og har på kort tid løftet sig og 

udfoldet sit potentiale. Byen har fået letbane og brugt den til at løfte hele byen. Der er an-

lagt parker, levende byrum for alle borgere, spændende bæredygtige byudviklingsprojekter 

mv. Bordeaux har også fået vandet tilbage – den tidligere døde havnepromenade er udviklet 

til fantastiske byrum i mange sektioner, hvor borgerne spadserer, skater, spiller bold, løber, 

cykler og sidder på bænke og cafeer og nyder nærheden til vandet. Byens tidligere fattige 

halvdel er løftet med en smuk botanisk have og en byskov. De kommunale projekter har 

genereret store private følgeinvesteringer.

    Researchtur og grundig forberedelse igennem flere måneder

Studieturen blev gennemført i oktober 2011. Rundvisninger langs flodpromenaden og i 

række byudviklingsprojekter vekslede med institutionsbesøg og løbende diskussioner af 

overførselsværdi ift. Køge Kyst. Det var den tredje studietur, byrejsen.dk – Strategisk Byud-

vikling gennemførte for Køge Kyst.

Studieturen var forberedt igennem flere måneder. I forberedelsen indgik et møde med pro-

fessor Jens Kvorning, der har stort kendskab til Bordeaux. Derefter blev der gennemført en 

researchtur med besøg i en lang række projekter og kontakt til lokale aktører. På den bag-

grund blev de mest relevante projekter udvalgt. 

Projektdirektør i Køge Kyst Jes Møller siger om udbyttet af turen:

”Jeg vil på vegne af Køge Kysts bestyrelse sige tak for en meget succesfuld tur med en både 

velforberedt og veloplagt turledelse. Vi fik opfyldt vore ønsker om møder med relevante or-

ganisationer og myndigheder i kombination med spændende besigtigelser i marken. Der var 

megen værdifuld inspiration til vores byudviklingsprojekt i Køge, og Bordeaux var en god 

studietursdestination. Det afgørende greb var viljen og evnen til at skabe en helt anderledes 

by med byrum, trafik og aktiviteter for alle byens borgere, og dette greb blev formidlet 

overbevisende. Det kan vi lære af.”
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byrejsen.dk - Strategisk Byudvikling arrangerer studierejser for Realdania og en lang 
række kommuner. Vores ture giver konkret og brugbar viden om de bedste byudviklingspro-
jekter i Europa.
Læs mere om strategisk byudvikling, emner, cases og vores profil på www.byrejsen.dk
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