Innovativ stadsutveckling och
urban utemiljö på framväxt
Studieresa till Bordeaux, Frankrike, 3-7 oktober 2017
Tankesmedjan Movium bjuder in till en studieresa till Bordeaux! Under några aktiva dagar – till fots, på cykel och i buss
och spårvagn – blir det besök och diskussioner kring stadsomvandling och hållbar stadsutveckling, med fokus från den
regionala nivån ner till enskilda gator och torg.
Deltagarna får uppleva en nyanlagd botanisk trädgård, renoverade miljonprogramsområden, uppskattade publika platser, innovativa omdaningar
av flera hamnområden och en kollektivtrafik som förändrat rörelsemönstret i staden. Under resan kommer möten och guidning att arrangeras med
personer verksamma i staden – bland annat projekterande arkitekter och
landskapsarkitekter, en enastående möjlighet att på ett professionellt plan

utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Kursdeltagarna samlas i Paris
under eftermiddag/kväll den 3 oktober för att därefter nästa morgon ta
snabbtåget till Bordeaux.
I grundpriset ingår tåg tillbaka till Paris lördag 7 oktober men mot en
extra avgift anordnas program en extra dag i Bordeaux-regionen, med
besök på bland annat vingård, innan hemresa anträds söndag 8 oktober.

							
Preliminärt program (med reservation för ev. ändringar)
Tisdag 3 oktober – samling i Paris
18.00 För de resenärer som har anlänt i tid: samling på anvisat hotell
i Paris, därefter promenad med sevärdheter i Montparnasse
under ledning av Lisa Diedrich.
20.00 Middag på restaurang i närheten av hotellet på egen bekostnad.

Fredag 6 oktober – studietur med buss och
spårvagn i förortsområden
08.30 Studiebesök via chartrad buss och färd via spårvagn, tema:
stadsutvecklingsprojekt och upprustning av miljonprogramsområde.

Onsdag 4 oktober – tågresa och promenad i centrala
Bordeaux

18.00 Avslutning. Kvällen fri för egna aktiviteter.

08.30 Samling i hotellets foajé, avfärd med tåg till Bordeaux.

Alternativ 1: dag för hemresa, morgon/förmiddag tåg till Paris (Montparnasse).

12.40 Ankomst till Bordeaux, taxi till hotell. Efter lunch promenad
med sevärdheter i centrala Bordeaux. Samtal med representanter för staden kring anläggningen av spårväg och upprustningen av gator och torg i anslutning till denna satsning.
På kvällen gemensam middag.

Torsdag 5 oktober – cykelfärd vid Garonne
08.30 Studiebesök via cykel, tema: stadsutvecklingsprojekt och
parker vid floden Garonne.
18.00 Gemensam middag på restaurang.

Lördag 7 oktober
Alternativ 2: ytterligare en dags vistelse i Bordeaux-regionen, tema:
upplevelser av folkliv och kultur/natur. På programmet bland annat
studiebesök på vingård och turistattraktioner utanför staden. Organiseras av Movium i grupp med chartrad buss. Tilläggsavgift debiteras.
Gemensam middag på kvällen på egen bekostnad.

Söndag 8 oktober
Dag för hemresa för de som valt alternativ 2, morgon/förmiddag tåg
till Paris (Montparnasse).

Miroir d’Eau. Foto: Lisa Diedrich.

21.00 Inlämning av cyklar, därefter promenad/taxi till hotellet.

Essä om det resenärerna får uppleva i Bordeaux!
Med början under 1990-talet startade ett omfattande arbete
med att omvandla Bordeaux och den omkringliggande regionen
under ledning av stadens dåvarande borgmästare Alain Juppé.
Staden var under denna tid hårt belastad av trafik, det förekom
en massiv pendling och konsekvensen blev bland annat höga
halter av luftföroreningar som färgade sandstensfasaderna i den
historiska stadskärnan svarta. Det var ett halvt sekel av efterkrigstidens modernistiska stadsplanering och kraftig tätortsexpansion som skulle åtgärdas.

den östra banken av Garonne, där nu omfattande omvandling
av tidigare industriområden pågår för fullt.
Omvandlingen av de östra delarna och områdets framtida struktur tar fasta på en ny grönstruktur som håller på att etableras
inom området. Bland de nya gröna elementen finns en ”modern” botanisk trädgård, gestaltad av Catherine Mosbach,
och ett större parklandskap, Parc aux Angéliques, gestaltat
av Michel Desvigne. Med referenser till Olmsteds djärva grepp
under förra seklet är ambitionen att skapa en park som pendlar
mellan det artificiella och det naturlika.

Omvandlingen var genomgripande och nyskapande på flera sätt
genom att man valde att arbeta över organisatoriska gränser,
sektorer och skalor. Strategiska koncept på regional nivå kombinerades med ombyggnader i den lilla skalan för att visa på hur
de övergripande idéerna kunde realiseras i den byggda miljön.
Exempelvis planerades och anlades en spårväg, som idag
kopplar samman hela regionen med stadscentret.

I anslutning till denna park anpassas äldre industribyggnader till
nya användningsområden. Kvarteret Darwin är ett exempel på
detta, där kreativa verksamheter och innovationsföretagande nu
etableras i en spännande miljö. Intill Darwin växer en blandad
stadsdel fram, med bland annat det holländska kontoret MVRDV:s något annorlunda stadsplan Bastide-Niel.

I samband med genomförandet av denna rustades också gator
och torg upp längs med spårvägens sträckning och ett ambitiöst renoveringsprogram för historiska byggnader sattes också
i verket. Hur detta har förändrat livsstil och livsmiljö för invånarna kommer vi självklart att få höra om under studieresan och vi
kommer också att besöka flera av de torg och platser som då
rustades upp.

Exempel på hållbar stadsutveckling

Stråken vid Garonnes stränder

Många av projekten som startade under omvandlingsperioden
i slutet på förra seklet är belägna på de västra bankerna av
floden Garonne, som flyter genom Bordeaux som ett samlande
landskapselement. Mest iögonfallande är kanske platsen Miroir
d’Eau, ”vattenspegeln”, gestaltad av Michel Corajoud som en
del av ett nytt rekreationsstråk beläget på de historiska kajerna.
Kajstråket, Miroir d’Eau och historiska miljöer planerar vi att
cykla längs med under en förmiddag innan vi tar oss över till

Andra projekt som vi tänker att studieresan ska ta oss till är
stadsdelen Bassins à flot, som har vuxit fram kring ett antal
centralt belägna inre hamnbassänger. Projektet har mycket
höga hållbarhetsambitioner, men också exploateringsgrad.
Stora hållbarhetsambitioner har också eko-stadsdelen Ginko
Quartier du Lac, även detta ett tätt område men beläget i ett
parklandskap med sjöar och kanalsystem. Cité du Grand-parc
är ett storskaligt bostadsområde från efterkrigsåren som under
senare år har renoverats med mycket stort inflytande från de
boende. Dessa projekt tittar vi på tillsammans och får också
guidning av inblandade och kunniga personer.
Om tiden tillåter kommer vi också att passera Bordeaux Euratlantique, en ny station för snabbtåg som är under genomförande i de södra delarna av staden och kring denna håller nu en
helt ny stadsdel på att växa fram.

Promenaden på västra stranden av Garonne. Foto: Lisa Diedrich.

Bakgrund

Fakta om studieresan

Antal deltagare: Resan genomförs vid minst 20 anmälningar.
Max. antal deltagare: 25 personer.
Plats och tid: Resans program startar i Paris den 3 oktober kl.
18.00 vid anvisat hotell i Paris (Montparnasse). Resan avslutas
den 7 oktober, eller mot extra tillägg, den 8 oktober.
Avgift:
För logi i dubbelrum 4 nätter: 10 900 SEK + moms. För enkelrum
tillkommer 3 600 SEK. För anmälningar som inkommer efter 15
juni debiteras 1 000 SEK i extra avgift. I avgiften ingår följande:
– Tågresa Paris-Bordeaux tur och retur.
– Logi fyra nätter på av reseledningen bokade hotell i Paris 		
respektive Bordeaux, inklusive frukost.
– Två gemensamma middagar.
– Tre gemensamma luncher.
– Guidade turer enligt program.
– Hyrcykel 5 oktober (ta gärna med egen cykelhjälm!) samt 		
chartrad buss och biljett med spårvagn 6 oktober.
I avgiften ingår ej:
Resa t.o.r. Paris, transfer till hotell i Paris samt drycker i samband
med middagar och luncher.
Tilläggsavgift för förlängd resa:
För de som önskar stanna en extra dag i Bordeaux och ta del
av gemensamt program den 7 oktober tillkommer en natts extra
logikostnad. Dessutom självkostnadspris för chartrad buss och entréavgifter vid studiebesök, kostnaden avgörs av hur många som
anmäler sig till programmet och meddelas efter den 15 juni.

Reseledare

Lisa Diedrich

Lisa Diedrich är professor i landskapsarkitektur vid SLU, med en utbildningsbakgrund i
Tyskland och Frankrike. Hon är verksam som
redaktör för ett antal publikationer om samtida
europeiskt stadsbyggande och landskapsarkitektur.
Som rese- och diskussionsledare är Lisa
Diedrich väl insatt i de frågeställningar som tas
upp under studiebesöken. Hennes avhandling
från Köpenhamns universitet handlade om
platsspecifik design i omvandling av hamnområden, vilket har haft stort fokus i stadsförnyelsen i Bordeaux.

Caroline Dahl

Caroline Dahl är verksamhetsledare vid
Tankesmedjan Movium med ett stort intresse
för stadsomvandling och stadens utemiljö. Hon
är utbildad arkitekt och planeringsarkitekt med
mångårig erfarenhet från såväl kommunal,
statlig som privat verksamhet. Förutom att
vara verksam vid Movium doktorerar Caroline
vid SLU på stadsomvandlingsprocesser.

Mer information: Parvin Mazandarani eller Caroline Dahl, Movium, 040-41 50 00, parvin.mazandarani@slu.se
Samarbetspartner: Resan genomförs i samarbete med reseföretaget Egencia.
Övrigt: Deltagarna bokar och betalar själva resa t.o.r. Paris. Det
finns ett antal flygbolag som har direktflyg till Paris från Stockholm eller Köpenhamn, bland andra SAS, Air France, Easy Jet,
Norwegian.

Parc aux Angéliques. Foto: Lisa Diedrich.

Anmälningsavgift: En anmälningsavgift på 2 000 SEK + moms
kommer att faktureras via Movium snarast efter det att anmälan
inkommit. Resterande avgift faktureras senare när vi vet att resan
blir av. Anmälningsavgiften betalas tillbaka om resan skulle bli
inställd på grund av för få anmälningar.

Interiör från Kvarteret Darwin. Foto: Lisa Diedrich.

Anmälan: Välkommen med din anmälan senast den 15 juni
via www.movium.slu.se. För anmälningar som inkommer efter
15 juni debiteras 1 000 SEK i extra avgift. Anmälan är bindande.
Ange önskemål om dubbelrum eller enkelrum på talongen (ange
också ev. rumspartner under ”Övrigt”). Ange även ev. deltagande
i program den 7 oktober.

