
EU:S HUVUDSTAD BRYSSEL var på sitt soli-
gaste humör när tusentals planerare ström-
made till årets upplaga av EU-veckan för 
regioner och städer, EWRC 2018 den 8–11 
oktober. Evenemanget kunde erbjuda 
hundratals föredrag, sammankomster och 
workshops inom de mest varierade områ-
den för uthållig stadsplanering, infrastruk-

tur och regionala samarbeten. En session 
om grön infrastruktur, ”green infrastructu-
re”, visade exempel på genomförda regio-
nala projekt och innehåller flera möjlig- 
heter för EU-bidrag även i Sverige.

Evenemanget ägde huvudsakligen rum 
i Bryssels konferenscenter The Square, be-
läget mitt i park-anläggningen Mont des 

Arts, ett stenkast från Gamla Stan. Mont 
des Arts är en version av ”hängande träd-
gårdar” där två raka led av klippta, vit-
menade plataner är planterade i jordfyllda 
betongvaggor på cirka 140 cm djup. Under 
dessa döljer sig ett parkeringshus. Alléerna 
av plataner kantar en formell trädgård av 
buxbomshäckar i mönster med kvarter 
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Vid EWRC 2018 i Bryssel hölls mängder av föredrag och workshops om bland 
annat uthållig stadsplanering. Frilansjournalisten Christina Fagerström var på plats, 

och här rapporterar hon i ord och bild från veckan för Utemiljös läsare. 
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Bryssels konferenscenter The Square ligger  i parken Mont-des-Art.



av säsongsblommor och rosor, flankerade 
av två rader med run-
da springbrunnar som 
ger fukt till det varma  
mikroklimatet under 
sommarhalvåret. 

PARKEN MONT DES Arts 
fungerar som ett av 
Brysselbornas vardags-
rum och ger en välbe-
hövlig andningspaus 
för alla turister som 
vandrar upp och ned 
för kullen med Gamla 
Stan längst ner och 
de nationella konst-
museerna, slott och  
vägen till det moderna 
Bryssel högst upp. Här uppe finner vi gatu- 
nät som började byggas runt 1500-talet 

med den vackra Sablonkyrkan och parken 
Petit Sablon.

Därefter tar arkitek-
turen ofta form i den 
berömda organiska stilen 
Art Nouveau. 

Naturliga linjer i arki-
tektur som ger själen nä-
ring och hus av arkitek-
ter som Victor Horta och 
Ernst och Leon Delune 
kan följas runt Square 
Ambiorix, Avenue Louise 
och ända bort till Bois de 
Cambre, Bryssels 1,23 
kvadratkilometer sto-
ra landskapspark med 
konstgjord sjö. Chateau 
Delune, ritad av Léon 

Delune, är en Art Nouveau-pärla som nu 
rustas upp av Förenade Arabemiraten i 

anslutning till deras nybyggda ambassad. 
Belägen invid Avenue Franklin D. Roosvelt 
får även avenyns mittsektion en välbehövlig 
upprustning med grönstrukturer – på sta-
dens bekostnad.

Från Mont des Arts – som betyder 
Konsternas berg – såg man inte pågående 
gatuarbeten som ska ge nya grönstruktu-
rer för fotgängare i Gamla Stan eller grö-
na mittsträngar åt de stora avenyerna som 
Franklin D. Roosevelt. Det är Brysselborna 
själva som har bestämt att Gamla Stan 
ska vara bilfritt dygnet runt förutom taxi. 
Eftersom få bor här permanent, förvandlar 
detta hela området till en möjlighet för tu-
risterna att obekymrat och i ren luft vandra 
runt på gator och torg och sitta ute på de 
många uteserveringarna samt de mer säll-
synta parkbänkarna.

Personligen har jag tagit sikte på ett 
perfekt placerat ginkgoträd i den gatu- 

Parc du Petit Sablon är en uppskattad park bland såväl resenärer som invånare, vilka ses om av egen parkvakt i tvåtimmarspass.

Fontänen under skuggande plataner i 
Parc du Petit Sablon



stenslagda stan, som gör att jag aldrig går 
vilse. Annars har det hit-
tills varit ganska sparsamt 
med grönt i Gamla Stan, 
vilket det nu alltså ska bli 
ändring på. Med besked 
vad vi förstår. 

UNDER TIDEN SOM solen 
gassade och temperaturen 
steg till runt 25 grader i 
Mont des Arts-parken, 
strömmade 6 700 del-
tagare i årets upplaga av 
EWRC till konferensloka-
lerna i The Square, även 
den förlagd till parken. 
800 talare delade på 212 
sammankomster och workshops där del- 
tagarna kunde utbyta tankar och erfarenhet-

er för en ökade sammanhållningspolitik en-
ligt the Cohesion Policy-
dokumentet. Och med 
Brexit i antågande, eller 
”the B-word”, som Brexit 
också kallades när det kom 
på tal, är goda råd dyra. 
Om EU ska lyckas hålla 
samman, måste, men-
ar många inklusive förre 
USA-ambassadören till 
EU, Anthony L. Gardner, 
kraften och energin kom-
ma från regioner och stä-
der. Det är i EU:s regioner 
och städer individen kom-
mer till tals, kan ta initiativ 
och står EU närmast. Och 

det är ofta i gränsöverskridande regioner, ge-
mensamma projekt bär frukt.

Så kan till exempel regionen Arktis 
genom Arctic Cooperation arbeta för en 
hållbar utveckling. Isar smälter och vatten-
nivåer stiger vilket inte bara berör Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland utan även 
Danmark med Grönland och Färöarna 
samt Skottland och Shetlandsöarna. 
Lappland i Sverige och Finland arbetar 
gränsöverskridande genom EU-finansierade 
projekt och en smart plattform som i detta 
fall ökade turismen med 70 000 resande 
under en säsong i området: EU Stories: 
Lapland. Även kommuner som Lund och 
Malmö visar exempel på regionalt sam- 
arbete mellan städer för en ökad livskvalitet 
genom fler arbetstillfällen, kommunika-
tion och bostäder: #EURegionsWeek story 
1: the Malmö Lund a ”new” metropolitan 
region. Rörlighet och kommunikation är 
efterfrågade teman för regioner och städers 

Mittensträngen i Avenue Franklin 
D. Roosevelt får ny grönstruktur. 

Grinden till Hortas byggnad Hotel van Eetvelde.

Vid den vältrafikerade Avenue Franklin D. Roosevelt 
med pågående arbeten för grönstrukturer, ligger Art 
Nouveau-pärlan Chateau Delune av arkitekten med 
samma namn. Förenade Arabemiraten har förvärvat  
fastigheten och renoverar byggnaden som en del av  
sin ambassad i Bryssel.

https://www.youtube.com/watch?v=pnE_qmi3lLA
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framtida utveckling där sammankomsten 
kallad ”EU cities leading the way for urban 
mobility” var fullsatt. Dock kan man ta del 
av en nyligen landad rapport om resande 
och transporter, The Future of Mobility 
3.0, framtagen av Arthur D. Little i samar-
bete med UITP, International Association 
of Public Transport. UITP skall ha sin näs-
ta stora konferens, Global Public Transport 
Summit 2019, i Stockholm 9–12 juni 2019. 

EXEMPEL PÅ PROJEKT inom grön in-
frastruktur, ”green infrastructure”, redo- 
visades från ett stort projekt i Pomorskie- 
regionen i Gdanskområdet, Polen. Ut- 
jämningsmagasin i form av insjöar, dam-
mar och våtmarker har byggts upp i 
ett system omfattande 18 000 kvadrat- 
kilometer mark med nio landskapsparker. 
EU:s regionala fonder har finansierat dessa på 

engelska kallade ”retension reservoirs” som 
också har kunnat tillämpas 
och anläggas som privata 
trädgårdar i Gdansk. Dessa 
småskaliga trädgårdar, så 
kallade regnträdgårdar, ger 
även möjligheter till indivi-
duell utformning och kan 
anläggas som till exempel 
fjärilsträdgårdar eller stads-
bondgårdar med djur. 

FÖRSLAG TILL AKTUEL-

LA teman och ämnen att 
avhandla under EWRC-
veckan samlades av 
European Committee of 
the Regions in under en 
öppen publikundersökning via nätet mel-
lan 15 december 2017 och 14 januari 2018. 

En liknande äger rum i december i år in-
för EWRC 2019. Fjorton 
teman utvecklades där de 
tre första kring regional 
utveckling (regional, stad- 
och landsbygd), den fram-
tida sammanhållningspo-
litiken (Cohesion policy) 
med finansieringar och 
klustertemat utbildning, 
kultur och ungdom fick 
de flesta rösterna.
                                                                                       

    

                            

Här finns Future of 
Mobilityrapporten: 

The Future of Mobility 
3.0: www.adlittle.se/en/insights/viewpoints/

future-mobility-30

Stenläggning mellan grönstruktu-
rer i Bryssels gamla stad.

Lekparken vid Place Ambiorix.
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