
61



62



63

Förslag på åtgärder i Araby/
Dalbos offentliga miljö

Det är många variabler som väger in och 
påverkar trygghetsfaktorn i ett område. 
Flera aspekter hänger samman och 
påverkar varandra mer eller mindre ur 
trygghetssynpunkt. Genom att förbättra 
livssituationen i form av arbete, sociala 
kontakter och delaktighet i samhället 
minskar anonymiteten, brottsbenägenheten 
och trivseln. Genom en fysisk miljö som 
underlättar sociala kontakter och den 
informella kontrollen i området skapas 
förutsättningar för en tryggare miljö där 
det är svårare att begå brott oupptäckt. 
Känns miljön trygg och attraktiv ökar 
användningen och mer folk rör sig i det 
offentliga rummet, vilket i sin tur ökar 
trygghetsfaktorn ytterligare.
Men man bör återigen understryka att 
det inte räcker med fysiska åtgärder för 
att uppnå ovanstående scenarion, sociala 
insatser är nödvändiga. Den fysiska miljön 
kan skapa förutsättningarna för social 
välfärd, men sociala åtgärder måste vara 
den drivande kraften när det gäller att ta itu 
med socioekonomisk segregation. Därför 
är helhetssynen och insatser på bred front 
mycket viktigt. I Växjö har kommunen 
startat det sektorsöverskridande arbetet 

med Araby/Dalbo genom att teckna ett s.k. 
lokalt utvecklingsavtal med staten vilket är 
ett strategiskt dokument för hur stadsdelen 
kan utvecklas för att minska utanförskapet. 
I dokumentet har man tagit fram både 
sociala och fysiska mål inom områdena 
arbete, utbildning, trygghet och hälsa.

I detta kapitel kommer jag att presentera 
mina förslag på hur man kan utforma 
Araby/Dalbos yttre miljö för att dels 
skapa förutsättningar för en tryggare 
och attraktivare utemiljö, dels för att 
ge förutsättningar för en bättre socio-
ekonomisk situation i stadsdelen. 
Det bör klargöras att brottslighet och 
otrygghet inte behöver ha ett självklart 
samband, en miljö som är fri från brott 
kan ändå kännas otrygg och därmed 
undvikas av de fl esta människor. Araby/
Dalbos brottsstatistik är t.ex. inte så hög 
som otryggheten i stadsdelen kan ge sken 
av. Jag vill också poängtera att problem 
med en viss otrygghet när man rör sig 
utomhus i stora områden inte är specifi kt 
för just Araby/Dalbo, inte heller för just 
miljonprogramsområden i allmänhet. 
Många av dessa åtgärder som presenteras 
här kan man därför applicera på vilket 
större bostadsområde som helst.

De förslag som presenteras bygger på den 
analys som genomförts i området samt de 
teorier om brottsprevention genom den 
byggda miljön som presenterats i tidigare 
kapitel.
I förändringsarbeten är det viktigt att även 
de boendes åsikter uppmärksammas. Jag 
har tagit del av de enkäter som gjorts av 
bostadsbolagen under 2003-2004. Där har de 
boendes tankar och önskemål presenterats. 
Hade detta varit ett juridiskt bindande 
planförslag eller motsvarande skulle 
fl era samråd ha genomförts där man hade 
kunnat diskutera fram lämpliga lösningar 
tillsammans med berörda invånare. Men 
eftersom detta är ett skolarbete fi nns inte 
den tid och de resurser som krävs för en 
sådan insats. Förslagen kan därför ses som 
en vision för Araby/Dalbo och användas 
som ett underlag som kan ge inspiration 
och vidareutveckla nya tankar och idéer 
kring Araby/Dalbos framtid.
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Målen med de åtgärdsförslag som 
presenteras är:
- Skapa förutsättningar för ökad 
integration genom att föreslå olika boende-
former, fl er verksamheter och arbetsplatser, 
öppna upp området mot övriga staden samt 
göra Araby/Dalbo till en målpunkt som 
lockar folk utifrån till stadsdelen.

- Skapa förutsättningar för sociala 
kontakter och ökad social informell 
kontroll av den offentliga miljön genom 
att skapa attraktiva platser och stråk som 
befolkas och är lätta att kontrollera av 
allmänheten.

- Skapa förutsättningar för en lokal    
ekonomi inom området vilket kan för-
bättra den socioekonomiska situationen 
för de boende genom etablering av nya 
lokala företag som kan ge ökade förut-
sättningar för arbete åt lokalbefolkningen.

- Minska anonymiteten i området genom 
att hålla en lagom storlek på kvarteren, 
tydlig markindelning och överskådligt 
stora ytor att försvara samt minska antalet 
ytor som är svåra att övervaka.

Om man uppnår dessa mål kan motiven till 
brott minska och brottens utförande för-
svåras.

De förslag som presenteras är dels 
generella åtgärder för hela områdets 
utformning för att uppnå en helhet som 
kan uppfylla de ovanstående målen, och 
dels vissa punktinsatser på platser som 
idag är särskilt problematiska eller där den 
enskilda åtgärden kan bidra till positiva 
effekter för hela området.
Många av de åtgärder som presenteras är 
relativt enkla och billiga insatser, medan 
andra ingrepp är mer komplicerade och 
mer kostsamma. Men det som är viktigt 
är att alla, eller fl ertalet av de förslag 
som presenteras, genomförs parallellt 
för att få en övergripande upprustning av 
området. Varje åtgärd kan inte enskilt lyfta 
hela Araby/Dalbo, men tillsammans kan 
insatserna göra skillnad.

Kapitlet delas in i:
- Koppling till omkringliggande områden
- Nya verksamheter
- Nya bostäder
- Stråk
- Smalspåret
- Grönstruktur
- Gårdar och fasader

Kopplingen till omkringliggande 
områden

Genom att skapa en känsla av smalare 
gaturum kan hastigheten på de omkring-
liggande gatorna sänkas samtidigt som 
barriäreffekterna minskar. De effekter 
som kan uppnås genom ny vägutformning 
är dock begränsade eftersom mycket 
av barriäreffekterna beror på omkring-
liggande områdens utformning mot vägen, 
snarare än själva gatans formgivning. De 
höga plank och buskar som är placerade 
längs vissa av vägarna tillhör främst 
privata villatomter, vilka är svåra att styra 
utformningsmässigt. Men det fi nns ett par 
åtgärder som kan höja säkerheten och skapa 
ett vackrare gaturum på vissa av gatorna:

Inspirationsbild från Sandsbrovägen, Växjö, på 
hur man kan förändra gaturummet.
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Liedbergsgatans mitt och kanter planteras 
med träd för att skapa en känsla av minskat 
gaturum samtidigt som grönskan bidrar till 
ett mjukare intryck av den idag avskalade 
gatumiljön.

Nya övergångar skapas i Smalspårets 
passage över Mörners väg respektive 
Nydalavägen. Utformningen av dessa 
presenteras närmare i avsnittet om 
Smalspåret.

Liedbergsgatan idag. Liedbergsgatan efter föreslagen trädplantering. 
Montage.

Sektion Liedbergsgatan idag.

Sektion Liedbergsgatan efter 
föreslagen åtgärd.

Smalspårets övergångar över Mörners väg resp. 
Nydalavägen.
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Parkeringsytorna som ligger i Araby/
Dalbos utkanter görs om för att skapa 
vackrare entréer till området. Flera av dessa 
parkeringsytor är överdimensionerade och 
blir därmed ödsliga stora delar av dygnet.
Generellt föreslås att garagen och 
carportarna i området ges en modern och 
tilltalande utformning med nya fasader i 
ljusa färger så som gul, grön och blå samt 
ljusinsläpp i form av små fönster som lättar 
upp fasaden. På alla parkeringsytor upp-
förs belysning som ger ett bra ljus över 
hela parkeringsytan.
Vissa parkeringar görs om eller ersätts 
av annan verksamhet för att skapa mer 
variation till gaturummet och ökad 
överblickbarhet.

- Hela den norra parkeringsplatsen i 
Dalboområdet kommer att tas bort och 
ersättas av en moské med tillhörande 
parkering enligt gällande detaljplan. Jag 
utgår från att denna plan genomförs inom 
kort.

Illustration på hur garagen kan se ut efter 
föreslagen åtgärd. Montage.

Ytor som åtgärdas för att skapa vackrare entréer 
till området, variation i gaturummet samt ökad 
överblickbarhet.
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- Den mellersta parkeringsytan längs med 
Liedbergsgatan föreslår jag görs om genom 
att en eller fl era byggnader för handel och 
kontor uppförs på halva ytan. Det norra 
garaget rivs och ett nytt uppförs mot den 
nya byggnaden i nord-sydlig riktning för 
att öka insynen över parkeringen från 
närliggande lägenheter.

Genom att garage rivs skapas ökad insyn över parkeringsy-
torna längs med Liedbergsgatan. Röd byggnad illustrerar ny 
byggnad för verksamhet.

Parkeringen bakom Panncentralen.

Garage på den “mellersta” 
parkeringen mot Liedbergsgatan.

- På två av parkeringsytorna längs med 
Ulriksbergspromenaden rivs det ena 
garaget för att parkeringen ska bli lättare 
att överblicka från lägenhetsfönstret. Vid 
behov kan nya garage uppföras längs med 
parkeringarnas södra kant.

- Det norra garaget bakom Panncentralen 
rivs för att skapa insyn norrifrån. Ett 
nytt garage uppförs istället i nord-sydlig 
riktning mot Panncentralens förrådsyta.

På parkeringsplatser längs med Ulriksbergspromenaden 
rivs garage för att skapa bättre överblick. Orange visar 
ny placering av garage vid behov.

Garage på parkering längs med Ulriks-
bergspromenaden som rivs/fl yttas.
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- Den stora parkeringen mellan Dalbo 
centrum och Mörners väg görs om genom 
att västra delen bebyggs med en eller fl era 
byggnader för handel och kontor. Dessa 
uppförs med en utformning och placering 
som understödjer kopplingen mellan 
Dalbo centrum och Arabyskolan. På så 
sätt skapas ett stråk från vårdcentralen 
till Arabyskolan. Arabyskolan öppnas 
upp med ny entré mot öster och staketet 
mellan skolan och Smalspåret tas bort. 
Den uppkomna ytan mellan Arabyskolan, 
Dalbo centrum och den nya handels-/
kontorsbyggnaden plattläggs och ges en 
karaktär av torgyta.

Illustration över ny utformning 
av Dalbo centrums parkering.

Parkeringen söder om Dalbo centrum idag.

Illustration på hur en ny byggnad kan förstärka 
stråket mellan Arabyskolan och Dalbo centrum. 
Montage.
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Ytterligare åtgärder i anslutning till vägar-
na runt området:

- Gräsplätten söder om Arabyskolan be-
byggs med en byggnad för kontor och/eller 
bostäder, förslagsvis ett punkthus i 5-6 
våningar.

- Höstvägens södra del som fungerar 
som anslutningsväg till det framtida 
allaktivitetshuset och Arabyvallen ges en 
stadsmässig karaktär med parkering längs 
med vägkanten och en trädallé.

Gräsytan söder om Arabyskolan bebyggs.

Höstvägen idag.
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Nya verksamheter

Arbetslösheten är relativt hög i Araby/
Dalbo. För att bereda arbetstillfällen till 
lokalbefolkningen samtidigt som man 
kan locka folk utifrån till stadsdelen 
föreslår jag att man skapar förutsättningar 
för fl er etableringar av kontor och 
handelsverksamhet i området. Vissa mindre 
verksamheter kan etableras inne i området 
i befi ntliga hus eller i nya byggnader som 
utformas som s.k. ”bokaler” dvs. bostäder 
kombinerade med lokal i bottenplanet. 
Större verksamheter kan med fördel 
lokaliseras längs med Liedberggatan och 
Mörners väg vilket skulle ge en mycket 
strategisk plats som är både lättillgänglig 
och synlig utifrån. Vissa platser för 
verksamheter har redan presenterats i 
arbetet. Det har redan planlagts för en 
moské på norra parkeringsplatsen längs 
med Liedbergsgatan och arbetet med ny 
allaktivitetshall på Arabyparkens södra del 
har precis startat.

Mina förslag på lokalisering av nya 
verksamhetsbyggnader är följande:

- På parkeringen utmed Liedbergsgatan 
uppförs ny byggnad för kontor/handel.

- Öster om Nydala torg, där det idag ligger 
en grusplan, uppförs nya byggnader i form 
av ”bokaler”.

- Söder om Arabyskolan och på 
parkeringsytan söder om Dalbo centrum 
byggs byggnader för kombinerat handel, 
kontor och bostäder. Som nämnts tidigare 
skulle dessa byggnader kunna knyta ihop 
Arabyskolan och Dalbo centrum på ett 
bättre sätt än fallet är idag.
På Dalbo centrums parkeringsyta uppförs 
även en saluhall där man kan sälja både 
livsmedel och objekt. Detta skulle kunna 
bli en mångkulturell nod och målpunkt 
som lockar folk från både övriga Växjö 
och dess omland till Araby/Dalbo.

Förslag på ytor för nya verksamheter.

Liedbergsgatan idag, med garagelängor mot vägen. Illustration på ny utformning, med ny handels-/
kontorsbyggnad. Montage.
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Nya bostäder

I Araby/Dalbo utgörs nästintill hela 
bostadsbeståndet av hyreslägenheter. Detta 
gör att den socioekonomiska segregationen 
stärks eftersom här främst bosätter sig 
personer med vissa ekonomiska resurser. 
Dessutom gör en enformig upplåtelseform 
att man inte kan göra boendekarriär 
inom området, utan måste istället fl ytta 
från Araby/Dalbo om man vill bo i en 
markbostad. Därför föreslår jag att nya 
hus i form av parhus och kedjehus uppförs 
i Araby/Dalbo. I framtiden kan man även 
pröva om det fi nns intresse för att göra 
om vissa befi ntliga hyreslägenheter till 
bostadsrätter.
Det ska betonas att en varierad upplåtelse-
form inte automatiskt bryter segregationen, 
men det kan skapa förutsättningar för en 
blandad befolkningsstruktur. Men för att 
folk ska vilja fl ytta till Araby/Dalbo krävs 
först att man upptäcker områdets positiva 
sidor och känner en attraktion av att bo 
där. Detta kan ske genom alla de förslag 
på åtgärder som presenteras i form av 
estetiska och trygghetsgivande insatser 
samt nya målpunkter i stadsdelen. Efter 
att Araby/Dalbos rykte hos omgivningen 
har förbättras kan det riktiga arbetet med 
varierade upplåtelseformer ta fart.

För att öka tryggheten längs med huvud-
stråken föreslår jag att nya bostadshus 
uppförs i anslutning till dessa. De områden 
som jag har valt för ny bostadsbebyggelse 
är främst lägen som idag är skyddade från 
insyn och känns otrygga att röra sig i på 
kvällen. Genom att uppföra bostadshus i 
dessa lägen skapas ökad informell kontroll 
över dessa platser.

- Skogsdungens kant närmast Arabyparken 
föreslår jag att man bebygger med parhus 
som därmed skapar ökad kontroll och trygg-
het både i Arabyparken och längs med det 
föreslagna gång- och cykelstråket.

- Som nämnts tidigare föreslås bostäder 
med handelsutrymme s.k. ”bokaler” vid 
korsningen öster om Nydala torg.

- Längs med Smalspåret uppförs kedjehus.

- Längs med förlängningen av Hjalmar 
Petris väg byggs parhus.

- Söder om bokskogen föreslår jag att man 
bygger kedjehus alternativt parhus.

Nya bostadshus föreslås uppföras i anslutning till 
huvudstråken.
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Förslagsvis kan de nya bostäderna vara 
miljöanpassade hus som är resurseffek-
tiva. Miljön är ett viktigt och aktuellt ämne 
i samhället idag. Uppförandet av miljö-
anpassade hus skulle därför kunna locka 
långväga besökare för studiebesök etc. för 
att titta på dessa ekohus vilket skulle göra 
Araby/Dalbo känt i positiva ordalag som 
en föregångare när det gäller miljöhänsyn.
Tomterna som föreslås görs relativt små för 
att minimera den negativa påverkan på den 
befi ntliga grönstrukturen. Dessutom fi nns 
Arabyparken inpå knuten som en enorm 
resurs för lek och aktivitet.
Parkeringar anläggs på gångavstånd från 
husen. Den nya vägen som binder ihop 
gång- och cykelstråken väster och öster 
om Arabyparken görs till en lokalgata för 
biltrafi k för att försörja de nya bostäderna i 
parkens östra kant.

Inspirationsbild på gaturum och hustyper från 
Biskopshagen, Växjö.

Inspirationsbild på parhus, Biskopshagen i Växjö.

Inspirationsbild på radhus och parhus som skapar 
ett behagligt gaturum. Biskopshagen, Växjö.

Inspirationsbild på hustyp, Biskopshagen i Växjö.
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Stråk

Gång- och cykelvägar

Inom området fi nns som analysen 
visade ett relativt utvecklat gång- och 
cykelvägnät. Det är viktigt att vägarna i 
området håller god standard vad gäller 
överskådlighet och siktlinjer. Alla gång- 
och cykelvägar ges därför en belysning 
som har god ljusspridning utan att blända. 
Belysningsarmaturen föreslås vara enhetlig 
för alla områdets gator, med undantag 
för Smalspåret som ges en utformning 
med järnvägstema. Belysningsarmaturen 
bör rikta ljus på både vägbanan och den 
närmaste markytan bredvid vägen, detta 
är särskilt viktigt i områden som består 
av träd och buskar. En belysningsexpert 
bör konsulteras för att få rätt sorts ljus för 
platsen. Träd och buskar glesas upp och 
stammas där så är behövligt för att skapa 
ett ökat ljusinsläpp och bra siktlinjer även 
när vägen kröker.

Precis som det är viktigt att ha kontroll när 
man rör sig på vägen är det också viktigt att 
man har kontroll på vägen från omgivande 
bebyggelse. Därför bör man eftersträva att 
ha fönster mot de offentliga stråken och 
röja upp så att vägarna går att överblicka 
från fönstret. Precis som Jane Jacobs skrev 
så är det meningslöst att ha trygga gårdar 
och lekplatser om de offentliga gatorna inte 
känns trygga. Gatorna måste kunna hantera 
främlingar eftersom det är där främlingar 
kommer och går.

Ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät är 
bra, men ur trygghetssynpunkt gör detta att 
få gångvägar blir tillräckligt befolkade och 
därmed är den informella sociala kontrollen 
från gående låg på de fl esta vägarna. 

Därför föreslås att man styr folket så att ett 
fåtal utvalda stråk blir väl använda. På så 
sätt kan man skapa förutsättningar för ett 
välbefolkat och tryggt huvudnät av gång- 
och cykelvägar. Från detta huvudgatunät 
utgår övriga mindre gång- och cykelvägar 
så att det fi nns möjlighet till alternativa 
vägval om man så önskar. Det är viktigt 
att befi ntliga målpunkter, både arrangerade 
och naturliga, lätt kan nås från huvudstråken 
och att vägnätet är gent d.v.s. erbjuder 
den kortaste vägen. Nya aktiviteter och 
verksamheter samt busshållplatser föreslås 
i huvudsak lokaliseras i anknytning till detta 
huvudnät av gång- och cykelvägar. Därmed 
kan den informella sociala kontrollen öka 
ytterligare längs med dessa stråk.
För att prioritera och befolka dessa utvalda 
stråk ges ett par gång- och cykelvägar en 
utformning som förstärker deras roll som 
huvudleder i och genom området. Dessa 
görs breda (3-4 m) med hårdgjord och 
jämn yta för att klara av hård belastning 
och vara lätta att ta sig fram på. Längs 
med dessa huvudgångvägar uppförs 
pollare med belysning som ger en trivsam 
inramning och förtydligar vägens roll som 
huvudstråk i området. Smalspåret ingår 
som en del i huvudnätet av gång- och 
cykelvägar, men dess utformning görs lite 
annorlunda jämfört med övriga huvudvägar 

Här står träden lagom tätt med stort ljusinsläpp.
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eftersom detta stråk ges en utformning med 
järnvägstema. Smalspårets utformning 
presenteras mer utförligt senare i kapitlet.
Ett nytt stråk, som även delvis trafi keras 
av bilar, anläggs mellan Smalspåret och 
vägen väster om parken för att skapa en 
gen förbindelse mellan dessa och därmed 
öka användningen av Smalspåret samt för 
att ansluta till de nya bostäderna i Araby-
parken.
Genom att nya byggnader uppkommer 
på parkeringen söder om Dalbo centrum 
förstärks gångstråket mellan Arabyskolan 
och Dalbo centrum med fortsättning till 
vårdcentralen.

G/C-vägen väster om Arabyparken idag.

Illustration på hur huvstråken för gång och 
cykel kan utformas med pollare och enhetlig 
belysning.
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Bilvägar

Genom att öppna upp för biltrafi k i området 
skapas förutsättningar för informell kontroll 
via bilister som rör sig i området. Därför 
föreslår jag att cykelvägen i förlängningen 
av Hjalmar Petris väg öppnas upp för 
biltrafi k och ansluter till Liedbergsgatan 
söder om den framtida moskén, men för att 
undvika att denna väg blir en s.k. smitväg 
för genomfartstrafi k stängs vägen av för 
biltrafi k strax öster om Smalspåret. Men 
eventuellt kan man enkelt prova att knyta 
ihop bilvägarna i denna punkt för att se 
vilken effekt det har på trafi kbelastningen 
på denna väg. Busstrafi ken leds om, från att 
ha gått på Nydalavägen, till att gå genom 
området via Hjalmar Petris väg och ansluta 
till Nydalavägen igen vid Nettobutiken.
Höstvägen förlängs norrut och utformas 
med parkering som försörjer de föreslagna 
nya bostadshusen. Som tidigare nämnts ut-
formas vägens södra del med trädallé och 
kantparkering.
En ny bilväg skapas, som nämnts tidigare, 
på cykelvägen i Islandsvägens förlängning 
in till Arabyparken och ansluter till det nya 
stråket genom parken för att försörja de 
nya bostadshusen.

Motortrafi ken i området får inte bli ett 
hälso- eller säkerhetsproblem för de 
boende. Biltrafi ken bör därför anpassa 
sig efter de gåendes villkor, som på en 
gårdsgata där de gående har företräde. 
Därför är det viktigt att man eftersträvar 
smala lokalgator med ett tätt gaturum för 
att hålla nere hastigheterna inne i området.

Busslinjen dras in i området längs med 
Hjalmar Petris väg.
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Illustrationsplan över föreslagna nya byggnader 
och nya/förstärkta vägar.
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Smalspåret

Smalspåret har ett strategiskt läge mellan 
centrum och Växjös norra stadsdelar. Men 
det används inte i så stor utsträckning 
som man kan förvänta sig. Detta anser jag 
beror på dels att människor gärna tar bilen 
istället för cykeln när man ska någonstans, 
dels att Smalspårets utformning inte 
är tillräckligt bra ur trygghets- och 
framkomlighetssynpunkt. Att ändra 
människors miljömedvetenhet är ett aktuellt 
ämne i hela samhället som kommer kräva 
en lång process innan det slår igenom fullt 
ut. Men att omgestalta Smalspåret så att 
det skapas förutsättningar för ett tryggare 
och mer tillgängligt gång- och cykelstråk 
är enklare. Jag tror att användningen av 
leden kan öka genom ett antal relativt enkla 
insatser som jag här presenterar som ett 
gestaltningsprogram. Precis som i analysen 
har jag vidgat perspektivet till att gälla den 
5,5 km långa sträckan mellan Centrum 
och Evedal. Om Smalspåret befolkas och 
görs till ett välanvänt stråk kan känslan av 
trygghet öka. Eftersom mycket folk rör sig 
längs med vägen sker en informell kontroll 
och eventuella brottshandlingar undviks 
eller upptäcks snabbt. Därmed inte sagt 

att en välanvänd cykelväg är helt fri från 
brott, men känslan av trygghet är vanligtvis 
starkare än på en öde väg.
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Följande åtgärder kan på olika sätt förbättra 
Smalspårets status som gång- och cykelled 
mellan Centrum och Evedal:

• Vinterunderhåll leden

• Gör markbeläggningen hårdgjord

• Anordna belysning

• Rusta upp ytan närmast vägbanan och 
plana ut dikena

• Anordna säkra övergångar vid trafi kerade 
korsningar

• Sätt upp tydliga orienteringstavlor längs 
stråket

• Sätt upp informationstavlor längs stråket

• Använd en enhetlig detaljutformning

Vinterunderhåll leden
Ingen del av Smalspåret vinterunderhålles 
idag. För att leden ska kunna användas året 
runt bör den vinterunderhållas.

Gör markbeläggningen hårdgjord
Idag består markbeläggningen av stenmjöl 
vilket gör att cykelvägen lätt blir mjuk 
och spårig samt att luften lätt blir dammig 
när det är torrt väder. Detta gör stråket 
svårframkomligt för rörelsehindrade 
och oangenämt för cyklister och gående 
med barnvagn. Därför görs Smalspåret 
lättframkomligt genom att göra mark-
beläggningen hårdgjord, i form av asfalt, 
med tre meters bredd. Efter att ytan har 
asfalterats kan även motionärer på inlines 
och rullskidor nyttja Smalspåret. Genom 
att asfaltera sträckan görs Smalspåret 
dessutom lätt att underhålla.

Anordna belysning
Ingen del av Smalspåret har belysning idag. 
För att Smalspåret ska vara en fungerade 
gång- och cykelled även kvällstid måste 
sträckan förses med belysning. Genom 
att belysa hela sträckan kan man både se 
och synas när man vistas på Smalspåret, 
detta är viktigt för att känna sig trygg. En 
belysningsexpert bör engageras för att få 
rätt typ av ljus och ljusfördelning.
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Rusta upp ytan närmast vägbanan och 
plana ut dikena
Längs stora delar av Smalspåret växer 
idag träd och buskar tätt inpå cykelvägen. 
För att göra cykelleden ljusare hålls ytan 
3 meter närmast vägbanan låg (max 3 
dm hög vegetation). Övrig trädvegetation 
runt Smalspåret glesas upp för att öka 
ljusinsläppet och stammas med jämna 
mellanrum för att bibehålla en luftig 
karaktär. Undervegetation och gräs hålls 
låg och röjs regelbundet. Dikena närmast 
gång- och cykelvägen planas ut för att göra 
stråket enklare att underhålla. 

Anordna säkra gång- och cykelpassager 
vid trafi kerade korsningar
Smalspåret passerar ett antal konfl ikt-
punkter med biltrafi k. Flera av dessa 
övergångar saknar idag markering i 
vägbanan samt har höga kantstenar som 
gör det svårt att ta sig över. Det är viktigt att 
skapa hög trafi ksäkerhet vid dessa punkter. 
De platser som ges nya säkra övergångar 
är Smalspårets passage över Mörners 
väg, Nydalavägen, Kungsgårdsvägen, 
Domfällevägen samt Evedalsvägen. Upp-
höjda övergångsställen, anser jag, är att 
föredra för att öka trafi ksäkerheten i dessa 
konfl iktpunkter. Men alla dessa vägar, 
utom Nydalavägen, ingår i huvudgatunätet 

Korsningar som ges en ny, 
säkrare utformning.



80

vilket bör hållas fritt från upphöjda 
övergångsställen. Därför föreslår jag en 
gång- och cykelpassage med följande 
utformning:

• Markplattor. Gång- och cykelpassagen 
utformas med smågatsten före och 
efter själva övergången, vilken tvingar 
bilisterna till sänkt hastighet. Passagen 
beläggs med betongmarksten som är 
lättare att gå och cykla på än smågatsten. 
Båda sidor om övergången placeras 
s.k. sinusplattor som uppmärksammar 
synskadade om övergångsstället. För att 
anknyta till Smalspåret samt öka orienter-
barheten för synsvaga anläggs två ”spår” 
av betongmarksten i avvikande färg i 
mitten av gång- och cykelpassagen. Detta 
tydliggör även för fordonsföraren att han/
hon korsar ett stråk avsett för gång- och 
cykeltrafi kanter. Övergången utformas 
både med kantsten och nedsänkning för att 
tillgodose både rörelsehindrades och syn-
skadades krav.

• Mörners väg och Kungsgårdsvägen är 12 
m respektive 15,5 m breda. Dessa har idag 
varsin 1,2 m bred mittrefug. Mittrefugen 
behålls vid dessa övergångar, men breddas 
så att man får plats ståendes med cykel 
(ca 2 m). Detta kan medföra att vägbanan 

måste breddas med motsvarande mått.

• Bom. För att sänka cyklisternas fart 
in i korsningen tvingas de passera två 
tvärställda bommar. Dessa bommar kan 
låsas upp och öppnas för att släppa igenom 
maskiner för underhåll av smalspåret etc.

• Pollare. Vid passagen placeras svarta 
pollare på båda sidor. Dessa fungerar som 
hjälpmedel för synsvaga att veta var den 
korsande vägbanan börjar. På toppen av 
pollarna sätts en taktil platta för att syn-
skadade ska kunna läsa av övergångs-
ställets utformning med handen. Dessutom 
utformas pollarna med belysning och gula 
refl exer som tydliggör och uppmärksammar 
trafi kanterna om övergången när det är 
mörkt ute.

Cyklister tvingas att 
sänka farten före 
korsningen för att ta sig 
mellan bommarna.

Pollare utformas med belys-
ning, gula refl exer samt taktil 
platta på toppen.

Principskiss för utformning av 
gång- och cykelpassage. På 
Mörners väg och Kungsgårds-
vägen anläggs dessutom en 
ca 2 m bred mittrefug, i övrigt 
samma utformning som bilden 
visar.



81

• Sikt. Det är viktigt att sikten är god i och 
kring korsningspunkten. Bilarnas hastighet 
och övergångsställets längd är faktorer som 
påverkar kravet på siktsträcka.

• Skapa viss grad av ”otrygghet” för alla 
trafi kanter, så att man inte valsas in i falsk 
trygghet. På markerade övergångsställen 
har bilisterna väjningsplikt, detta kan 
ibland leda till att de gående valsas in i 
falsk trygghet och därmed går ut i vägen 
utan att se sig för. Genom att anlägga en 
gång- och cykelpassage utan den klassiska 
vita ”zebra-randiga” markeringen för 
övergångsställe ställs högre krav på 
uppmärksamhet från både de oskyddade 
trafi kanterna och bilisterna. Med denna 
typ av gångpassage ökar den verkliga 
säkerheten eftersom bilister och gående 
måste samspela, söka ögonkontakt när det 
är möjligt och ta hänsyn till varandra.

Sätt upp informationstavlor längs 
stråket
Smalspåret passerar ett antal kultur-
historiskt intressanta platser, så som 
fornminnen och Evedals stationsbyggnad. 
Vissa objekt är svåra att upptäcka från 
Smalspåret. Genom att uppmärksamma 
dessa platser längs med stråket kan 
Smalspåret bli en intressant utfl yktsled 
med kulturella stopp på vägen. 
Informationstavlor sätts därför upp i 
anslutning till Smalspåret där föremålet 
beskrivs och dess exakta läge pekas ut.

Sätt upp tydliga orienteringstavlor längs 
stråket
För att tydliggöra och marknadsföra 
Smalspåret som en gång- och cykelled 
för både vardagen och utfl ykter bör man 
informera om dess sträckning och möjliga 
förbindelser med andra cykelvägnät 
t.ex. ”Växjö Runt”-leden. Längs med 
stråket uppförs tydliga markeringar för 
att öka orienterbarheten och tydliggöra 
smalspårets sträckning. På ett par 
strategiska punkter längs spåret sätts 
även översiktliga orienteringstavlor upp 
som visar smalspårets läge i ett större 
sammanhang med anslutande cykelvägar 
och sevärdheter.

Förslag på markeringstavla.

Exempel på utformning 
av informationstavla.

Förslag på utformning 
av orienteringstavla.
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Använd enhetlig detaljutformning
Smalspårets identitet fi nns idag endast 
kvar i form av den gamla banvallen som 
är övertäckt med stenmjöl. För en ej 
initierad person är det svårt att veta att 
denna cykelled en gång var en järnväg. 
För att återknyta till Smalspårets historia 
och skapa ett sammanhängande stråk bör 
detaljerna längs sträckan utformas i ett 
enhetligt järnvägstema. Detaljer så som 
bommar, soptunnor, belysningsarmatur, 
orienteringstavlor och informationstavlor 
utformas därför med färgkombinationen 
gul och svart. Sittbänkar uppförs med 
jämna mellanrum på strategiska platser 
längs med stråket för att skapa viloplatser, 
dessa utformas i gammal stil.

Illustration på hur Smalspåret kan se ut efter föreslagna åtgärder.Bom sedd från sidan.

Typexempel på utformning av 
belysningsarmatur, soptunna 
och sittbänk.
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Grönstruktur

Grönskan i Araby/Dalbo är en tillgång för 
stadsdelen, men kan samtidigt uppfattas som 
otrygg efter mörkrets inbrott. Vissa partier 
av grönområdet är vackra och bör därför 
bevaras medan andra ytor inte tillför något 
estetisk värde. De ytor som är vackra bör 
framhävas, de mindre attraktiva partierna 
kan utnyttjas för annan användning för att 
öka tryggheten i dessa delar av området.

Arabyparken

Arabyparkens södra del planläggs 
för en ny fotbollsplan samt en 
allaktivitetshall inrymmandes idrotts- 
och kulturverksamheter. Jag anser att en 
allaktivitetshall i detta läge är mycket 
positivt för Araby/Dalbo. Hallen blir en ny 
målpunkt i området och lockar mycket folk 
utifrån till Araby/Dalbo. Det ökade antalet 
människor kring den nya allaktivitetshallen 
ökar den informella sociala kontrollen och 
tryggheten stärks därmed. Smalspåret kan 
bli en viktig transportled till aktiviteterna på 
denna plats. Den slutgiltiga utformningen är 
inte fastställd i skrivande stund, förarbetet 
för att upprätta en detaljplan startade 
hösten 2007. Hallen och fotbollsplanen 
anser jag bör trafi kförsörjas via Höstvägen. 
Allaktivitetshallen och planen föreslår jag 
skall ligga i nord-sydlig riktning enligt 
illustrationen (se nästa sida). Fotbollsplanen 
bör utformas av konstgräs för att tåla hög 
belastning större delen av året. Parkering 
löses längs med Höstvägen samt norr och 
öster om Arabyskolans idrottshall.

Grönytor som åtgärdas: 1- Allaktivitetshall, 2- Spon-
tanidrottsplats, 3- granskog glesas ut, 4- bokskogen 
framhävs, 5- grönyta som rustas upp

Norr om fotbollsplanen och allaktivitets-
hallen föreslår jag att man skapar en yta 
för spontanidrott dit man kan gå på fritiden 
för att idrotta, leka och umgås. Denna plats 
kan samla människor i alla åldrar och bli 
en mötesplats med liv och rörelser stora 
delar av dygnet. Förhoppningsvis kan 
parken bli en attraktion som även lockar 
folk utifrån till Araby/Dalbo. Idag fi nns 
redan en lekplats, en basketplan och en 
beachvolleyplan på denna yta. Dessa kan 
rustas upp och utökas med fl er planer. 
Spontanidrottsparken kan förslagsvis bestå 
av basketplan, streetbasketplaner, liten 
fotbollsplan, skateboardpark, beachvolley-
planer, lekplats, bouleplan, scen för 
friluftsteater, löparbana, sittbänkar samt 
en öppen gräsyta för fri lek, picknick m.m. 
I parken föreslås också upprättande av en 
kiosk eller motsvarande för att erbjuda 
service, men också för att fungera som ett 
trygghetsskapande element för platsen.
Det är viktigt att platsen blir väl upplyst, 
både för att kunna användas under större 
delen av dygnet och för att platsen ska 
kännas trygg på kvälls- och nattetid.
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I och med Allaktivitetshusets och spontan-
idrottsparkens tillkomst blir Arabyparkens 
rum mer strukturerade och med en skala 
som är lättare att överskåda.

Skogsområdena

De skogsområden som fi nns i stadsdelen 
föreslår jag stammas med jämna mellan-
rum för att uppnå en luftig vegetation med 
ökat ljusinsläpp och långa siktlinjer. Detta 
gäller framförallt skogspartiet i västra 
Nydala som består av granar vilka ger 
litet ljusinsläpp och därmed skapar mörka 
platser. Genom att ta bort ett par granar kan 
man få en ljusare plats som är lättare att 
överskåda.

Bokskogen i nordöst är vacker, denna 
plats bör framhävas och utnyttjas. Därför 
anläggs nya stråk till platsen för att öka 
tillgängligheten. I bokskogen föreslår jag 
att man arrangerar en ljusinstallation som 
lyser upp de vackra träden. Dessutom 
föreslår jag att man sätter upp sittbänkar 
på olika ställen i skogen. Bokskogen kan 
därmed bli en vacker miljö att sitta i och 
återhämta sig ifrån stadens stress.

Norr om Bokelundsskolan sträcker sig ett 
grönstråk in i mitten av Nydala. Stråket 
ligger som en baksida till husen i området. 
Denna grönyta består av små ringlande 
gångvägar, buskar och små kullar. 
Utformningen gör att siktlinjerna är korta 
och platsen kan kännas otrygg på kvällen. 

Ny utformning av Arabyparken 
med en allaktivitetshall och 
spontanidrottsplats.
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Men platsen kan bli en vacker grön oas, 
framförallt dagtid, i bostadsområdet om 
man förutom att skapa god belysning även 
röjer och fräschar upp vissa partier t.ex. 
rinken och koloniträdgården som idag ser 
övergivna ut. Rinken kan göras om till 
multisportplan med möjlighet att spela 
fotboll, basket och hockey.

Bokskogen bör framhävas med ljusinstallationer.Grandungen glesas ut för att göra denna plats 
ljusare.

Koloniträdgården ser nedgången ut. Grönstråket norr om Bokelundskolan rustas upp. Rinken bör rustas upp.
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Gårdar och fasader

Gårdar och fasader är en stor del av 
utemiljön. Utformningen av dessa spelar 
därför en viktig roll för hur ett område 
uppfattas utifrån.

Gårdar

Jag ska i detta avsnitt ge förslag på 
principutformning som kan göra gårdarna 
i området vackrare, tryggare och mer 
användbara. Som analysen visade är de 
fl esta gårdar mer eller mindre inramade 
av hus. Övriga kvarter saknar riktiga 
gårdsmiljöer, dessa har istället egna privata 
uteplatser. I princip samma funktioner som 
här ges till gårdarna kan dock erbjudas i 
den offentliga miljön i dessa områden.

Förslagen på gestaltning av gårdarna som 
presenteras är principutformningar och 
målet är inte att de ska se likadana ut allihop, 
snarare bör gårdarna ha olika utseende för 
att skapa variation och ökad orienterbarhet 
i området. Den utformning som föreslås 
är fl exibel och gårdsfunktionerna kan 
kombineras på olika sätt.
Målet med gårdsutformningen är att skapa 
gårdar som är:

- användbara

- vackra

- trygga

- erbjuder valbarhet

I princip alla gårdsmiljöer är idag 
enkelt utformade med en liten lekplats, 
några buskar och ett par bänkar. Denna 
utformning ser inte särskilt attraktiv 
ut och erbjuder heller ingen variation i 
användningsområden. Idag är utemiljön 
mest till för barn, därför bör gårdarna ges 
en mer varierad användning så att invånare 
i alla åldrar kan samsas om att befolka 
gårdsytorna. Jag föreslår att man låter de 
boende få välja ut 3-5 funktioner som man 
vill ha på gården. Exempelvis kan man få 
välja mellan kolonilotter, lekplats, öppen 
gräsyta, sittarrangemang, boulebana, 
grillplats, plattsättning, sol- och skuggläge 
samt vattenspegel. På så sätt får varje gård 
den utformning som de boende själva vill 
ha och därmed ökar chanserna till att man 
använder ”sin gård” och känner ökat ansvar 
för platsen.
Gården ska vara attraktiv för att användas 
och för att ge signaler till utomstående 
att man bryr sig om gården och vad som 
händer där. Om man dessutom kan uppnå 
en känsla av att gården tillhör de boende 
kring gården kan utförandet av brott 
försvåras och tryggheten öka genom att 
man inkräktar på någon annans mark 
och därmed blir mer iakttagen än i det 
offentliga rummet. Jag föreslår att ytan 
närmast entrén görs halvprivat genom att 

Gård idag Principförslag på 
åtgärdad gård

Sittbänk Sittbänk

Träd

Träd

Plattlagd yta
Mur/Staket
Koloniträdgård

Fontän/
vattenspegel
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plattlägga marken och avgränsa ytan med 
ett staket/mur/låga buskar så att en tydlig 
förgårdsmark skapas.
Buskar och träd kan vara vackra och 
tillföra attraktivitet till platsen. Ett träd 
kan också erbjuda skugga som svalkar en 
varm sommardag. Men samtidigt kan träd 
och buskar skymma sikten så att gården 
blir svår att bevaka och överblicka från 
lägenhetsfönstret. Om man vet att det 
fi nns risk för att man blir upptäckt minskar 
brottsbenägenheten. Därför föreslår jag att 
man undviker onödiga buskar och stora träd 
på gården för att öka överblickbarheten på 
gården.

Fasader

Byggnaderna spelar en viktig roll i 
uppfattningen om ett område. Ser 
byggnaderna moderna och välskötta 
ut höjer det intrycket av hela områdets 
miljö. Byggnaderna ramar in gårdarna i 
Araby/Dalbo och blir därför en viktig del 
i gårdsmiljön. Som analysen visade är 
många fasader omoderna och sterila vilket 
ger ett tråkigt intryck.
Rapporter har visat att många av 
Miljonprogrammets bostadshus är stora 
energislukare och åtgärder krävs därför 
på bl.a. fasader och isolering. I samband 

med att husens fasader renoveras för att 
bli mer energieffektiva kan man även 
åtgärda dess utseende. Jag anser att man 
ska skapa vackrare fasader men samtidigt 
bevara miljonprogrammets ursprungliga 
formspråk, dvs. ett enkelt formuttryck. 
Precis som med gårdarna ska jag inte föreslå 
hur varje enstaka fasad ska utformas för att 
uppnå en positiv förändring, utan istället 
ge förslag på hur fasaderna generellt kan 
åtgärdas. Förslagen kan sedan appliceras 
med valfria kombinationer av material och 
formspråk på olika hus eller delområden. 
Jag anser att det är viktigt att man har olika 
utseende på husen i området för att dels skapa 
orienterbarhet och dels för att förändringen 
inte ska innebära en totalomvandling av 
området där alla hus ser likadana ut igen 
dvs. ett nytt Miljonprogram.
Idag är de fl esta husen av tegel, plåt och 
betong. Jag föreslår att byggnaderna ges 
en modernare fasad av puts. Varje kvarter 
får en individuell färgskala för att få en 
tydligare struktur och orienterbarhet i 
stadsdelen. Fasadfärgen får gärna vara 
relativt indiskret för att dels fungera som 
en motpol till dagens ofta gråa fasader och 
dels för att skapa något avvikande som 
framhäver Araby/Dalbo.
Flera bostäder har idag balkonger som 
är gjorda av plåtmaterial. Jag föreslår att 

Balkonger idag.

Inspirationsbild på 
balkongutformning,
Kristina Nilssons 
Torg, Växjö.

balkongerna görs om med glasbeklädnad 
och träräcke för att ge ett mer öppet och 
modernt uttryck.
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Illustration på ny utformning av fasad.

Entréerna i området skiljer sig från hus 
till hus. Vissa hus har ett litet plåttak över 
ingången medan andra hus har porten 
inskjuten i fasaden och ett par hus har 
inglasade entréer. Jag föreslår att alla 
entréer skjuts fram ur fasaden och glasas 
in för att skapa en bättre relation mellan 
ute och inne samt skapa en mer inbjudande 
ingång. Där det är möjligt kan man också 
skapa genomgående entréer för att öppna 
upp fasaden mot både gården och gatan.

Illustration på ny utformning av entré med 
halvprivat yta och mycket glas.
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Illustrationsplan med sammanställning 
av föreslagna punktinsatser i området.



90



91

Avslutning

I och med att föreslagna åtgärder 
genomförs i Araby/Dalbo har man påbörjat 
utvecklingsarbetet med att på sikt göra 
stadsdelen till ett område som inte bara har 
blivit av med sitt något skamfi lade rykte, 
utan även ses som ett tryggt och attraktivt 
boende av alla Växjös invånare.

Det fi nns fl era exempel på bostadsområden 
i Sverige som haft ett dåligt rykte och 
mestadels blivit omnämnda i negativa 
termer, men som idag, efter övergripande 
sociala åtgärder och upprustningsinsatser, 
har fått en helt annan status och 
attraktionskraft. Samma väg kan Araby/
Dalbo gå, men det tar tid att ändra på ett 
rykte, oförtjänt eller inte. Därför måste 
området även i framtiden, efter att de 
första fysiska och sociala insatserna har 
genomförts, fortsätta att kontinuerligt 
utvecklas och förvaltas för att uppnå och 
bibehålla en status som attraktivt och tryggt 
boendealternativ i Växjö.

Potential fi nns i området, bl.a. i form av 
ett rikt föreningsliv och ett strategiskt läge 
i staden. Det gäller bara att ta tillvara på 
dessa förutsättningar.
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