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Inledning:
Alkohol är en drog som kan köpas fritt och lagligt i västvärlden. Av tradition är den
tillåten. Detta kallas ibland för kultur. Alkoholkultur. För att vi inte ska använda
andra “farliga” droger påverkar myndigheterna oss på alla möjliga sätt – med allt
från fängelsestraff till propaganda. Vår så kallade ”alkoholkultur” bygger därmed
på en dubbelmoral där samhället, genom att skilja på alkohol och droger, säger att
alkohol inte alls är en drog. Trots att det är dubbelmoral och en logisk kullerbytta
håller vi fast vid bilden av ”alkoholkulturen”. Trots att alkoholen är vårt största
drogproblem låter vi spriten flöda, för vad skulle annars hända ?
Det här projektet handlar om det som vi inte pratar om. Det handlar om de “glömda
barnen”, ja det är så de kallas, de barn som blir kvar när fyllan har lagt sig.

SPRITLANDET SVERIGE

Spriten lämnar ingen oberörd. De flesta av oss har åsikter om alkoholen
vare sig vi dricker eller inte. Få företeelser i vårt samhälle väcker så många
känslomässiga ytterligheter: glädje och sorg, lust och lidande, eufori och
apati.
Under flera hundra år var det oftast sprit i glaset när en svensk skulle
dricka alkohol. Under de senaste årtiondena har det hänt en del med våra
alkoholvanor och vår syn på alkohol. Sverige är inte längre ett spritland,
åtminstone inte om vi ser till VAD vi dricker. HUR vi dricker har däremot
inte förändrats speciellt mycket; fortfarande förknippar vi alkohol med
helg, fest och semester och tvärtom. Fortfarande dricker vi för att bli
berusade, åtminstone oftare än vad folk gör på kontinenten.

Bild t.v. Vodkabältet, brännvinsbältet eller spritbältet; ett område i norra Europa där spritdrycker
har dominerat alkoholkonsumtionen. Uttrycket förekom för första gången 1964 när tidningen
Time hade en artikel om drickandet i Polen.

Metod:
Projektet började med en intensiv period av research där jag gjorde studiebesök
på ett flertal av de stödgruppsverksamheter som finns idag. Jag besökte även
öppna AA-möten, liksom ett behandlingshem i norra Värmland för att få en inblick
i hur man behandlar beroende, samt hur anhöriga (och framför allt barn) till de
beroende bemöts. Jag efterforskade även alkoholens roll i dagens samhälle, liksom
alkoholens roll historiskt, vilket mynnade ut i en slutsats där jag kunde konstatera
att alkohol inte längre är något vi som svenskar enbart relaterar till, i månt och
mycket har det faktiskt kommit att identifiera svensken.

SKÅL!

I sin allra bästa dager framstår alkoholen som ett socialt kitt, ett medel
för att våga komma varandra lite närmare och känna gemenskap. Att
samlas och dricka tillsammans är trots allt ett av de äldsta sätten att
umgås. Redan under medeltiden samlades våra förfäder kring långa bord
med dryckesskålar framför sig för att gå laget runt och utbringa skålar.
Det är från dryckeskärlet skålen som vi hämtat uttrycket och
uppmaningen ”skål”. Att tacka nej till skålen var detsamma som att ställa
sig utanför gemenskapen. Att dricka alkohol har på så sätt alltid varit
en gemensamhetshandling och en symbolhandling som fungerar som en
bekräftelse på samhörighet, vänskap och överenskommelser av olika slag.

Då platsen är av betydande vikt för projektets framgång har mycket tid spenderats
på att noggrant analysera platsens befintliga och historiska förutsättningar och
kontext. Min design för byggnaden mynnade sedan i den platsanalys jag gjorde.
Festa... dricka alkohol, med eller utan underhållning. Glad... berusad. Törstig... alkoholsug.
Ta ett glas... dricka en obestämd mängd alkohol. Stark... giftig. Berusad... förgiftad. Droger...
såna droger som jag inte använder.

Begränsningar:
Jag har valt att begränsa projektet till just alkohol, dels för att svenskens förhållande
till alkohol är långt och komplicerat, dels för att svenskens alkoholvanor ökat med
30% de senaste tio åren.

Bakgrund:
Under flera hundra år var det oftast sprit i glaset när en svensk skulle dricka alkohol.
Under de senaste årtiondena har det hänt en del med våra alkoholvanor och vår syn
på alkohol. Sverige är inte längre ett spritland, åtminstone inte om vi ser till VAD
vi dricker. HUR vi dricker har däremot inte förändrats speciellt mycket; fortfarande
förknippar vi alkohol med helg, fest och semester och tvärtom. Fortfarande dricker
vi för att bli berusade, åtminstone oftare än vad folk gör på kontinenten.
Redan under medeltiden samlades våra förfäder kring långa bord med dryckesskålar
framförsig för att gå laget runt och utbringa skålar. Det är från dryckeskärlet skålen
vi hämtat uttrycket “skål”. Att tacka nej till skålen då var som att ställa sig utanför
gemenskapen. Än idag fungerar alkohol som en sorts bekräftelse på samhörighet,
vänskap och överenskommelser av olika slag.
Idag är det forna brännvinslandet Sverige helt omvänt. Vi dricker dubbelt så mycket
vin som sprit vilket sammantaget har lett till att vi passerat vårt gamla suprekord
från 1800-talet. 7500 svenskar dör varje år till följd av alkoholrelaterade skador.

ALKOHOLkultUR

Alkohol är den enda drog som kan köpas fritt och lagligt i västvärlden. Av
tradition är den tillåten. Detta kallas ibland för kultur. Alkoholkultur.
För att vi inte ska använda andra, mer “farliga” droger, påverkar
myndigheterna oss på alla möjliga sätt – med allt från fängelsestraff
till propaganda. Vår så kallade ”alkoholkultur” bygger därmed på en
dubbelmoral där samhället, genom att skilja på alkohol och droger,
säger att alkohol inte alls är en drog. Trots att det är dubbelmoral och en
logisk kullerbytta håller vi fast vid bilden av ”alkoholkulturen”. Trots att
alkoholen är vårt största drogproblem låter vi spriten flöda, för vad skulle
hända annars? Först när vi gör ett försök att ta bort alkoholen inser vi hur
indränkt vårt samhälle egentligen är.
Snapsvisan är en unik svenskspråkig företeelse. I snapsvisans värld finns en
hel del tips att hämta för den som vill känna sig riktigt svensk.
Paradox: när en svensk dricker på svenskt sätt blir han väldigt osvensk.

ALKOHOLPOLITIk

Det svenska alkoholmonopolet står idag mall till flertalet liknande system
runt om i världen. Sedan systembolagets bildande 1955 har många
framgångsrika kampanjer förts med syftet att minska svenskens intag
av alkohol.
Spola Kröken kom att bli Systembolagets mest uppmärksammade och
långvariga måttlighetskampanj. Här lånade kända idrottsprofiler ut sina
ansikten för att svenskarna skulle spola kröken och istället satsa på sport
och friluftsliv.
Propagandakampanjen Operation Vin startades av Systembolaget 1957
till följd av en kraftigt ökande spritförsäljning i och med motbokens
avfärdande. En ny modern alkoholpolitik under mottot ”Frihet under
ansvar” tog form. Svenska staten ville få svenska folket att ändra
sina gamla inrotade dryckesvanor. Sverige skulle förvandlas från ett
brännvinsland till ett vinland.

En femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har alkoholproblem.
Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall omkring 40 procent. Ingen
kan med säkerhet fastställa de exakta kostnaderna relaterade till alkohol, men
världshälsoorganisationen har uppskattat att det rör sig om mellan 2-5 % av BNP.
I Sverige motsvarar det omkring 150 miljarder kronor om året.
Ca 10 % av Sveriges befolkning (!!) uppskattas missbruka eller vara beroende av
alkohol, trots det saknas självklara platser där frågor om alkohol och generell
missbruksproblematik kan tas upp. Dels saknar personalen inom hälso- och
sjukvården ofta nödvändig kunskap för att möta problematiken, och dels tas
frågan sällan upp i skolorna eller i hemmet.

SPRITLANDET SVERIGE
10 liter alkohol/
person

10,2
9,9
8,1

Idag är det forna brännvinslandet Sverige helt omvänt; vi dricker dubbelt så
mycket vin som sprit. Sammantaget har detta lett till att vi nu passerat vårt
gamla suprekord från 1800-talet. Vi är inte längre ett fattigt bondeland,
men lika alkoholiserade blir svenskarna ändå. Och kostnaderna för vård,
skador, våld och kriminalitet till följd av den ökade alkhoholkonsumtionen
är astronomiska.

7,7

5 liter alkohol/
person

5,2

3,5

Dilemma: Snarare än att byta ut helgsupandet mot ett mer ansvarsfullt
vardagsdrickande ägnar sig svensken idag åt båda delarna.
Alkoholist: Eftersom ingen vill kallas alkoholist finns det ingen tydlig
gräns för vad det är. Det räknas till och med som förtal att kalla någon
alkoholist, men om vi ändå skall försöka är det någon som inte längre kan
vara utan alkohol.

1 liter alkohol/
person
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Diagram t.v. Svenskens alkoholkonsumption genom tiderna. 2004 slog svensken det gamla
suprekordet från 1800-talet.

Trots att beroende egentligen är ett föräldraproblem så blir det i förlängningen ofta
ett barnproblem. Uppskattningsvis 400 000 barn och ungdomar plågas av alkohol
i hemmet. Det är ett av fem barn. Många av barnen tar själva på sig ansvaret för
missbruket och utsätts därmed för en större risk att utveckla olika typer av problem
så som ångest, dålig självbild, skolproblem, depressioner och missbruk.
En klar majoritet av landets kommuner (192 av 232) erbjuder stödgruppsverksamheter till barn som växt upp i miljöer med missbruk, dock är det bara en
knapp procent (0,9 %) av barnen som nås av gruppverksamheterna.
En värdefull startpunkt i processen för ett barns bearbetning av att växa upp i en
familj med missbrukproblematik är just medvetenheten; att inte förneka mammas
eller pappas missbruk utan istället skaffa sig en realistisk bild av föräldern. För
att öka medvetenheten kring problemet måste allmänhetens kunskap stärkas och
beroendevetenskap införas som en naturlig del i skola och arbetsliv.

Så mycket dricker du i snitt per år – i 100 procent alkohol

ALKOHOLENS SKADliga
EFFEKTER
Enligt Världshälsoorganisationen är alkohol en drog som orsakar 2,5
miljoner dödsfall varje år. Inom Europa räknar man med över 600,000
dödsfall årligen. I Sverige har alkoholkonsumtionen ökat med ca 30 % de
senaste tio åren. 7500 svenskar dör varje år till följd av alkoholrelaterade
skador. En femtedel av alla patienter som tas in i akutsjukvården har
alkoholproblem. Inom den psykiatriska sjukvården är andelen alkoholfall
omkring 40 procent.
Ingen kan med säkerhet fastställa de exakta kostnaderna relaterade till
alkohol, men världshälsoorganisationen har uppskattat att det rör sig om
mellan 2-5 % av BNP. I faktiska summor handlar det om mellan 200-500
billioner euro varje år. I Sverige uppgår de samhällsekonomiska kostnaderna
relaterade till alkohol uppskattningsvis till 150 miljarder om året.

Kvinnor:
16–29 år:
30–49 år:
50–64 år:
65 år+:

6,9 l
6,1 l
6,5 l
3,6 l

Män:
16–29 år:
30–49 år:
50–64 år:
65 år+:

15,8 l
13,8 l
13,0 l
10,0 l

Så mycket kostar alkoholen per år:
Hälso- och sjukvård:
Sociala myndigheter:
Kriminalitet:
Forskning och förebyggande:
Produktionsbortfall
För dödsfall:
För förtidspensionering:
För brottslighet:
För lång sjukfrånvaro:
För kort sjukfrånvaro:

3,292 miljarder
4,364 miljarder
2,850 miljarder
0,479 miljarder

TOTALT:

29,379 miljarder kronor

8,520 miljarder
3,177 miljarder
0,614 miljarder
4,908 miljarder
1,175 miljarder

Källa: SoRAD-rapporten ”Till vilket pris? Om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige
2002” från 2006.

Det går ungefär åtta anhöriga på varje alkoholist. Och ju mer pengar, desto bättre är människor
på att dölja det. Där jag bor, på Djursholm och i Bromma och på Lidingö, där har parkbänken
flyttat in i vardagsrummet.
Agneta Trygg, grundare av stiftelsen Trygga Barnen

ALKOHOLens TABU
Inga problem eller
lindriga problem

Måttliga problem

Allvarliga problem

Missbruk/
skadligt bruk

Beroende

10 % av Sveriges befolkning uppskattas missbruka eller vara beroende
av alkohol. Idag saknas det självklara platser där frågor om alkohol och
generell missbruksproblematik kan tas upp. Dels saknar personalen inom
hälso- och sjukvården ofta nödvändig kunskap för att möta problematiken,
dels tas frågan sällan upp i skolorna eller i hemmet.
95-97 % av allt missbruk är dolt missbruk; snygg fasad, men kaos. Trots
att beroende egentligen är ett föräldraproblem så blir det i förlängningen
ofta ett barnproblem. Först i skolåldern, i mötet med andra barn, kommer
de drabbade barnen till insikt om att deras familj är annorlunda. Många
av barnen besitter en oerhörd skuld och skam och gör allt för att dölja sin
situation (flodhästen vardagsrummet). Detta försätter inte bara barnen
i en utsatt situation, de blir framför allt synnerligen svåra att upptäcka.
Att inte föra en naturlig dialog kring problemet i hemmet och i skolorna
bidrar till en förnekelse av problemet, och vidare till en bekräftelse av
dessa barns skuld och skam. Genom att inte prata om det så gör vi med
andra ord det hemliga ännu hemligare.

Alkohol och barn

Enligt beräkningar från Statens folkhälsoinstitut uppger närmare 400 000
barn och ungdomar upp till 18 år att de plågas av alkohol i hemmet. Det
innebär ett av fem barn på din gata. Enligt Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund)
senaste rapport erbjuder en klar majoritet av landets kommuner (192
av 232) stödgruppsverksamheter till barn som växt upp i miljöer med
missbruk. Dock är det bara en knapp procent (0,9 %) av de utsatta barnen
som nås av gruppverksamheterna.
Många av barnen tar själva på sig ansvaret för missbruket och utsätts
därmed för en större risk att själva utveckla olika typer av problem såsom
ångest, dålig självbild, skolproblem, depressioner och missbruk. En värdefull
startpunkt i processen för ett barns bearbetning av att växa upp i en
familj med missbrukproblematik är just medvetenheten; att inte förneka
mammas eller pappas missbruk utan istället skaffa sig en realistisk bild
av föräldern.

Bruk
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Diagrammet till höger visar på de funktioner
som ska kunna ta plats inom byggnadens
ramar. Programmet eftersträvar transparens,
dvs öppna och flexibla ytor som ska kunna
husera en variation av funktioner och en
mängd olika aktiviteter.

Frågeställning

1

Syftet med projektet är att synliggöra och därmed öppna dialog kring
missbruksproblematiken, att motverka tabu, skamkänslor och utanförskap.
2
Svårigheten ligger i att ta fram ett program som som kan locka de barn som inte
redan är kända inom BUP, vuxenpsykiatrin, eller som redan deltar i gruppverksamhet.
Det är här jag anser att arkitekten har en bidragande roll, varför frågan jag ställer
mig lyder som följer:

Med grund i den research jag bedrivit har jag identifierat fyra grundkoncept som är
av vikt för verksamhetens framgång:

KUNSKAPSCENTER
Programmet måste förmedla väsentlig kunskap, inte bara till de barn
och ungdomar som drabbas av en nära anhörigs missbruk, utan även till
samhället. Här gar jag placerat funktioner så som inforamtionscenter
med tillhörande bokshop, utrymmen för event/konferans/utbildning,
funktioner så som studdy Buddies och faddercentral med studieutrymmen
samt separata läsrum och ett mindre bibliotek för eget lärande.

Kan Plats + Program + Arkitektur bidra till att kuva tabun kring missbruk, och
istället för att dölja skapa en plattform för diskussion och en ökad förståelse?

Barnens hus av hälsa (som jag valt allt kalla denna byggnad) ska inte vara av
institutionell natur, utan snarare ses som en mötesplats för barn och ungdomar
där information om alkohol och konsekvenserna av missbruk finns att tillgå.
Verksamheten riktar sig främst till barn och ungdomar men är även öppet för
allmänheten.

4

3

KONSULTATION
Verksamheten måste erbjuda riktad konsultation till de barn och ungdomar
som drabbas av en nära anhörigs missbruk, liksom konsultation till familjen
som helhet. Här återfinns flertalet grupprum i varierande storlek för att
även kunna husera alternativa gruppverksamheter såsom Al-anon och
Al-ateen. Här återfinner vi kontor med plats för enskilda möten, två-och
trepartssamtal, samt kontor för inhyrning av angränsande verksamheter
så som tex ungdomsmottagning, socialen etc.

HÄLSA
Fysisk hälsa ska inkorporeras som en naturlig del i stödgruppsverksamheten.
Här finner vi flexibla utrymmen för friskvård och hälsa med verksamheter
såsom: öppet gym, yoga/mindfulness/meditation, och dans.
Omklädningsrummen har en mindre avdelning för relax med bad och
bastu. Många funktioner erbjuds allmänheten mot medlemsskap, som eb
del i att finansiera verksamheten.

Verksamheten måste först och främst verka som en naturlig mötesplats
där en variation av människor i alla åldrar samlas. Här har jag placerat
verksamheter så som receptionen med tillhörande café och tea lounge,
öppna utrymmen för informella möten och spontan interaktion med
plats för diverse aktiviteter och event (stadens vardagsrum), samt ett
auditorium för föreläsningar och filmvisningar.

Målsättningen med projektet är att skapa en trygg och säker plats där allmän
information om missbruk finns att tillgå, liksom riktad konsultation till de barn och
ungdomar som påverkas av en närståendes missbruk. Projektet riktar sig INTE till
barn och ungdomar som själva behöver behandling för alkohol- eller drogmissbruk.

Program

MÖTESPLATS

+

SERVICE
Boende (med plats för 16 personer + ledare).
WC, dusch, tvätt, städ, förråd, el, mekanik, parkering etc.

D
H

Plats
Då ämnet i sig är av en såpass känslig natur förefaller valet av plats som extra
viktigt. Inledningsvis kretsade tankarna kring valet av en central placering i staden
kontra en mer avlägsen placering bort från staden. Då så mycket av detta projekt
kommit att handla om den tabu vi associerar med beroendeproblematik föreföll
det logiskt att välja en central och tillgänglig plats i staden där informationen
lättare skulle absorberas av den bredare populationen.

Kvarteret Vega
På övre delen av Drottninggatan i Stockholm, ett stenkast från Observatorielunden,
ligger det byggnadsminnesmärkta kvarteret Vega med sin ståtliga byggnad
från 1862. Kvarteret fungerade tidigare som säte för KTH och utgör därmed
riksintresseområde.
Kvarteret har en förgård mot Drottninggatan samt två innergårdar som står i
förbindelse med varandra. Gårdarna har i sen tid asfalterats och består i dag till
största delen av parkeringsplatser. Den norra gården har dock fortfarande en del
gröna ytor bestående av gräsmattor, buskar och träd.
I förhållande till den omgivande relativt slutna kvartersstrukturen så äger
kvarterets öppna struktur en offentlighet som har stor potential när det gäller
att öka attraktiviteten i området. Genom att förstärka det offentliga rummet och
tillgängliggöra kvarterets innergårdar skapas aktivitet och rörelse vilket ytterligare
förstärker Drottninggatans karaktär av promenadstråk.

Volymer i park
Den befintliga norra flygeln på Gamla Tekniskas huvudbyggnad har inkorporerats i
programmet och den ursprungliga entrén mot Kungstensgatan (norra innergården)
har återupptagits. Visionen är att innergårdarna ska återta sin ursprungliga
grönska och att den nya byggnaden ska placeras som en volym i ett parklandskap.
En ny huvudentré öppnas upp från Drottninggatan. Entrén utgör ett naturligt
gångstråk, utformad som parkmiljö kantad med diverse aktiviteter som lockar
Drottninggatans rörelse och aktivitet.
Raden med träd längs Kungstensgatan behålls, dels för att de har ett stort
bevaransvärde, dels för att de tydligt förstärker kvarterets känsla av en gammal
trädgårdspark. Byggnadsvolymen förskjuts mot den norra flygeln och en landgång
anläggs till Kungstensgatan för att lämna utrymme för träden. Möjligheten finns
att förskjuta programmet ytterligare på de två nedersta planen så att tillräkligt
utrymme för trädrötter kan säkerställas. Utrymmet mellan den gamla flygeln och
den nya volymen, liksom mellan den nya volymen och laboratoriebyggnaden (Nordväst) är kritiskt och har noga beaktats i volymstudier.
Möjligheten finns att anlägga ett parkeringsgarage under mark med nedfart
från Teknologgatan. Det är inte något jag undersökt vidare inom ramen för detta
projekt, men en eventuell nedfart är ändå markerad på kartan.

Ovan: Kvarteret Vega i
relation till Drottninggatan.
T.h. Situationsplan över
området med Barnens Hus
av Hälsa inritat.

Processen
Den öppna kvartersstrukturen medger passage från tre olika håll. Genom att
kartlägga rörelsen1 genom kvarteret har jag identifierat två aktiva stråk2; det
ena med huvudsaklig entré från Drottninggatan och det andra med entré från
Kungstensgatan. För att bibehålla så mycket befintlig parkyta som möjligt
har jag förskjutit det nord-sydliga stråket mot Teknologgatan.Den befintliga
tillbyggnaden till gamla Tekniskas huvudbyggnad har inkorporerats i programmet
genom att den ursprungliga entré mot norr öppnats upp och skapat en plats för
möten och interaktion i gränslandet mellan nytt och befintligt3. Den nya volymen
anpassas i höjd till omkringliggande kulturhistorisk bebyggelse. För att bevara den
ursprungliga idén om friliggande volymer i park har jag förskjutit volymen söderut
och därigenom bevarat den rad med träd som finns längs med Kungstensgatan4.
Möjliga ytor för parkering under mark har studerats schematiskt5.

Barnens Hus av Hälsa
Genomgående för projektet har varit en vördnad för platsen och dess historik, samt
en strävan efter transparens både vad gäller program och arkitektur. Jag har velat
åsynliggöra problematiken utan att för den delen stigmatisera användaren. På
samma sätt har jag jobbat med byggnadens uttryck; man ska kunna ana vad som
försigår i byggnaden men det ska inte vara uppenbart. Exempelvis så har volymen
två entréer, båda av lika värde. Det finns inte en entré för “de med problem” lika lite
som det finns en entré för de som enbart vill använda gymmet. Målet är att man
ska känna sig trygg i Barnens Hus av Hälsa oavsett varför man är där.
Tanken med uppbyggnaden av Barnens Hus av Hälsa är en längsgående “ryggrad”
som servar ett mer öppet och flexibelt program. “Ryggraden” symboliserar
trygghet och varaktighet; i likhet med programmet som ämnar fungera som en
sorts trygghet för de barn som kanske annars saknar en trygg och säker plats, vilar
hela uppbyggnaden av Barnens Hus av Hälsa på dess “ryggrad”.
För att knyta an till den research jag gjort så har själva fikarummet en central roll i all
gruppverksamhet. Att påbörja ett möte med en fika är ett bra sätt för gruppen att
värma upp och lära känna varandra och på så sätt känna sig tryggare i situationen
vilket öppnar upp för en bättre utveckling när man väl startar gruppterapin. Av den
anledningen återkommer fikarummen i programmet. Det finns minst ett fikarum
eller en enkel kaffe/jiucebar på varje plan.
För att förtydliga rörelseriktningen genom byggnaden har jag öppnat upp en sorts
lanternin. Ljuset från lanterninen belyser besökarens väg genom byggnadens
öppna landskap på markplan, vidare mot trappen upp genom byggnaden.

1.

2.

3.

4.

5.

Byggnaden har två nivåer under mark. För att ta till vara på platsens höjdskillnad
(+1,5m) har jag förlaggt ett auditprium i byggnadens norra hörn. Auditoriumet
nås med naturligt ljus från två väderstreck. Man kan således se vad som händer i
byggnadens “gömda” nivåer både från innergården, men även från Kungstensgatan.
I ryggraden finner vi här toaletter och privata (gäst) samt allmäna lounger.
På markplan huserar ryggraden utrymmen för att kunna serva byggnadens
program med mat, dvs utrymmen så som kök, disk, kyl/frys, skafferi, förråd,
av- och pålastning, samt soprum. Det öppna, offentliga programmet består
huvudsakligen av plats för möten och interaktion, med möjlighet att anordna
publika event av varierande storlek. Entrén från Kungstensgatan aktiveras genom
att ett café anläggs med insyn från gatan. Här finner vi även den huvudsakliga
receptionen. Entrén mot innergården öppnas upp med en takhöjd på 4,8m med
visionen att parken ska kunna fungera som en scen där läktaren är byggnadens
markplan och vice versa. Den befintliga byggnaden kopplas samman med ett plaza
genom att trapplanet förlängs och visuellt knyter samman den nya volymen med
den befintliga. Här återfinns ett informationscenter som angränsar en bokshop.
Resterande del av den befintliga byggnadens program på markplan åsidosätts
för angränsande verksamhet, tex ungdomsmottagning, med separat entré från
Teknologgatan.

Planritning för byggnadens markplan,
Nivåer under markplan visas som mindre
diagram.
T.v. Konceptmodell visar platsens
naturliga höjdskillnad och byggnadens
relation till Kungstensgatans (+1,5m) och
Drottninggatans olika nivåer.

På plan 2 finner vi gymmet. Ryggraden på den här nivån huserar omklädningsrum
för herrar med en mindre avdelning för relax med bad och bastu. Det öppna
programmet på plan 2 utgörs huvudsakligen av öppen gymverksamhet där
allmänheten bjuds in mot medlemsskap. Här möts vi av en mindre reception för
bokning av PT etc. Den befintliga byggnaden (norra flygeln på gamla tekniska)
huserar ett antal tvåbäddsrum samt ett rum för föreståndare eller liknande, liksom
kök och allmänutrymme. Tanken är att befintlig byggnad ska kunna nyttjas som
boende för en mindre skolklass för att på så sätt möjliggöra för verksamheter så
som sommarkollo, studieresor, och diverse helgaktiviteter.
Plan 3 är snarlikt plan 2, men skillnaden att det öppna programmet ska kunna
användas för en mängd varierande aktiviteter så som yoga, meditation, dans
och akrobatik etc. I receptionen kan man be om en “träningskompis”. Snarlikt en
personlig tränare för vuxna finns träningskompisen där för att stötta och motivera
barnens fysiska utveckling. Befintlig byggnad ser fler tvåbäddsrum, ett familjerum,
samt ett TV-rum med mindre pentry, dusch och toaletter.
Ryggraden på plan 4 huserar större andelen kontor och mötesrum, samt ett större
fikarum. I receptionen på plan 4 hittar vi “Studdy Buddies”. Studdy Buddies är ett
sätt för barnen att komma i kontakt med faddrar utan att för den delen “komma
ut med sina problem”. Genom Studdy Buddies knyts man till faddercentralen
helt utan förväntningar eller krav. På plan 4 hittar vi även studierum, läshörnor,
mötesrum, samt ett mindre bibliotek för självstudier.
Takparken är utformad enligt principer från kvarterets ursprungliga parkstruktur,
dvs som en landskapspark i friare stil med mjukt formade gräsytor. Takparken
delas in i tre huvudsakliga delar, den första har jag valt att kalla för “skogen”.
Här återfinns högre planterade buskar och träd för att erbjuda plats i skugga
sommartid. Den andra delen har jag valt att kalla för “ängen”. Ängen medger plats
för aktiviteter av olika slag. Öppna grusade ytor gör att man, beroende av säsong
eller barnens önskemål, kan erbjuda pingis eller tex boulle. Den tredje delen har
jag valt att kalla för “trädgården” Här ges barnen möjlighet att själva plantera
och odla såväl blommor och växter som ätbara frukter och grönsaker. Ett trädäck
ramar in takparken och erbjuder plats för lunchgäster eller ensam tid för refkeltion.
I den glasade delen i direkt anslutning till hiss och trapphus finner vi “solgläntan”.
Solgläntan fungerarsom en förlängning av fritidsgården, och tillför barnen en varm
plats “utomhus” oavsett årstid och väder.
Byggnaden bärs upp av en relativt sluten ryggrad som vetter mot Teknologgatan. De något
offentligare fasaderna mot Kungstensgatan (nord-väst), Drottninggatan (nord-öst) och
Rådmansgatan (syd-öst) har en uppluckrad fasad av solskyddande lameller som skvallrar
om byggnadens program (transparens). Lamellerna regleras för att anpassas till klimat och
funktion.

Ovan: Takplan. Mellanliggande nivåer
visas som mindre diagram.

T.h. Illustration från entré
Kungstensgatan mot innergården
och det nya parkstråket mot
Drottninggatan.

Byggnaden bärs upp av en relativt sluten ryggrad som vätter mot Teknologgatan.
De något offentligare fasaderna mot Kungstensgatan (nord-väst), Drottninggatan
(nord-öst) och Rådmansgatan (syd-öst) har en uppluckrad fasad av solskyddande
lameller som skvallrar om byggnadens program (transparens). Lamellerna regleras
för att anpassas till klimat och funktion.

E.1. Elevation mot väst
E.2. Elevation mot norr
E.3. Elevation mot öst
Tvärsektion D.D.
Längdsektion B.B.

Konstruktion: stomme i stål/betong med träbjälklag på håldäck för dragning av
installationer.
Huvudsakligt taktilt material: trä, dels för dess varma egenskaper, dels för att
symbolisera kopplingen till kvartersparken och byggnadens samspel med innergården.
N

E.1. Elevation mot väst, skala 1:100
E.2. Elevation mot norr, skala 1:100
E.3. Elevation mot öst, skala 1:100
Tvärsektion D.D., skala 1:100
Längdsektion B.B., skala 1:100

Nedan: Perspektiv från trappen med vy
mot takparken och ängens aktivitet, samt
Solgläntan som skymtar till höger i bild.
T.h. Tvär- och längdsektion med perspektiv.

Nedan: Presentation fredag den 24/5,
2013. Skissbok, processbok, samt thesis
booklet + reflection är inkluderade.
T.v. Modeller inkluderade i presentationen.

Mikaela Grassl
Basic Design Studio
Thesis Booklet
November 2, 2012
Inledning och bakgrund
Från mitten av 90-talet då vi i Sverige förlorade flera av de alkoholpolitiska
verktygen kan man se att alkoholkonsumtionen ökat kraftigt. Detta har lett
till en högre grad av alkoholskador och vidare till stora samhällsekonomiska
kostnader. Anders Johansson uppskattar i sin studie Miljarder! att de
samhällsekonomiska kostnaderna relaterade till just alkoholmissbruk i
Sverige uppgår till drygt 150 miljarder om året. Detta kan jämföras med de
samhällsekonomiska kostnaderna för exempelvis fetma som i Sverige uppgår
till motsvarande 16 miljarder kronor per åt. Alkoholens samhällskostnad i
Europa uppgår i rapporten Alcohol in Europe – a public health perspective
till ofantliga 125 billioner Euro.
Alkoholens totala samhällskostnader visar på ett effektivt sätt att vi i
dagens samhälle har ett mycket stort behov av att föra den alkoholpolitiska
debatten till ytan. Att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna av ett
samhällsproblem motiverar inte bara preventiva insatser, det tydliggöra även
alkoholens negativa effekter, inte bara på konsumenten, men även på ett
samhälle i sin helhet.

Hur många barn som växer upp i miljöer med missbruk är svårt att fast
ställa då det helt beror på vart man sätter gränsen för vad som anses vara en
problematisk konsumtion. Vissa beräkningar pekar på att det i Sverige kan
vara upp mot 200 000 barn som lever med en vuxen med alkoholproblem.
Gemensamma för dessa är att de ofta får klara sig själva, och utan möjligheten
att bara få vara barn.
En värdefull startpunkt i processen för ett barns bearbetning av att växa upp
i en familj med missbrukproblematik är just medvetenheten. Att inte förneka
mammas eller pappas missbruk, utan istället skaffa sig en realistisk bild av
föräldern.
Syfte

erbjuds även trepartssamtal med anhöriga. Alkoholens Hus kommer sätta upp
ett faddersystem där barn ges möjlighet att träffa vuxna barn till alkoholister
som har tagit sig igenom likartade prövningar.
En stor del av Alkoholens Hus kommer vara inriktad på fysisk hälsa och
vård. Förutom ett SPA kommer det finnas ett center för fysisk aktivitet och
beröring. Avslappningsövningar och yoga kommer tjäna en central roll,
liksom tillgång till fysisk beröring såsom massage.
Alkoholens Hus kommer även innefatta ett litet antal rum för övernattning,
liksom kontor och övrig service för personal.
1 Alkoholens hus beskriver snarare syftet på det komplex jag ämnar utforma,
inte det faktiska namnet. Att för allmänheten fördelaktigt presentera en sorts
institution som hantera ett så pass känsligt ämne kräver vidare utredning.

Det står utom rimligt tvivel att vi som samhälle måste bli bättre på att
tidigt se riskbruk och erbjuda insats, liksom att erbjuda stöd till barn och
ungdomar som lever i riskmiljöer. För att nå ut till en bredare massa behöver 2 Hälsans Hus förefaller vara en bättre beskrivning av komplexet på så sätt
allmänhetens kompetens och kunskap kring beroende och missbruk stärkas. att syftet är att hälsan ska prioriteras före alkoholen.
Alkoholmissbruk: Enligt juridisk mening definieras begreppet Tabun måste kuvas och beroendekunskap införas som en naturlig del i skola Kontext
alkoholmissbruk, som ”en från social eller medicinsk synpunkt skadlig, icke och arbetsliv.
tillfällig användning av alkohol”.
Då ämnet i sig är av en såpass känslig natur förefaller valet av plats som
Inom ramen för detta examensarbete kommer jag utforma en sorts Alkoholens extra viktigt. Det bör utredas huruvida Alkoholens Hus bör ligga centralt
Alkoholism och missbruk generellt är något vi tar avstånd från i Hus1 där det primära syftet är att preventivt upplysa allmänheten om just i staden, i stadens förort eller på landet där möjligheten att läka är större.
dagens samhälle. Detta är uppseendeväckande då ca 10 % av Sveriges alkohol och vad missbruk innebär. Det sekundära syftet ligger i att hjälpa de Hur Alkoholens Hus förhåller sig till omgivningen då så mycket av dagens
befolkning uppskattas vara beroende av eller missbruka alkohol. Utöver barn som lever i miljöer med missbruk.
samhälle kretsar kring just alkoholens sociala kultur kommer vara en central
alkoholkonsumenterna finns det många fler som lever i direkt närhet till
fråga i detta projekt. Övriga frågor hanterar gränsen mellan allmänt och
missbruket och som utvecklar ett så kallat medberoende. Detta är ett Frågeställning
privat; vem är det som besöker Alkoholens Hus? Hur ska de som kommer till
sjukdomsliknande tillstånd där den medberoende blir beroende av den som
Alkoholens Hus tas emot? Hur skapar man ett intresse kring problematiken
missbrukar. Den som drabbas inser det oftast inte själv och söker därför Hur kan arkitektur informera oss som samhälle och på så sätt verka helande och hur hittas de glömda barnen? Hur hjälper man bäst de behövande? Och
inte hjälp vilket kan få förödande konsekvenser för tillfrisknandeprocessen. för de som lever i skymundan av sitt eller andras missbruk?
vart drar man gränsen för de man inte kan hjälpa?
Många som är medberoende utvecklar själva ett beroende under en senare
del av livet.
Uppgift & Program
Lämpliga platser kommer utredas i projektets inledningsfas.
Beroende och Barn

Alkoholens Hus ska vara öppet för allmänheten och besök ska de facto
uppmuntras av skolor, arbetsgivare, och läkare. En stor del av Alkoholens Hus
Alla former av missbruk har en tabubelagd stämpel över sig och att växa kommer således vara av informativ natur. Komplexet kommer innefatta en
upp i en familj med alkoholmissbruk påverkar inte bara missbrukaren, utställningshall där man dels kan lära om alkoholens effekter på kroppen, dels
utan hela familjen. Vanligt förekommande är att hela familjen upplever om alkoholens sociala effekter och påverkan på missbrukarens omgivning.
missbruket som skamligt och alla familjemedlemmar, även barnen gör allt Alkoholens Hus ämnar inte vara av institutionell natur, inte heller en anstalt
för att förhindra att den hemska familjehemligheten läcker ut. Detta innebär för vård, komplexet ska snarare ses som ett Hälsans Hus2, där information
att barnet ofta lever i en tystnad och isolering för att skydda sig själv och om alkohol och hur man kan förebygga dess negativa effekter ska sättas i
den egna familjen. Undersökningar visar att barn till missbrukare påvisar en fokus. Föreläsningssalar kommer finnas och event anordnas.
större risk att utveckla olika typer av problem såsom ångest, dålig självbild,
skolproblem, depressioner och missbruk.
En annan del av Alkoholens Hus är av mer terapeutisk natur. Här erbjuds samtal
med terapeuter som har erfarenhet av just alkoholism och medberoende. Här
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Det här projektet är sprunget ur ett starkt eget intresse och engagemang vad
gäller barn och närståendes alkoholproblematik. Att starta projektet med
utgångspunkt i en social problematik har varit en utmaning som tillfört
ytterligare en dimension till mitt lärande och min syn på arkitektens roll i
samhället.
Till en början var jag förbluffad över den fakta som presenterades. Förbluffad
och förvånad över hur svenskens förhållande till alkohol relativt obemärkt
kunnat fortgå såpass länge att vi numer nästan förknippar svensken med sprit.
Det finns skrämmande siffror på hur många svenskar som lider av ett
beroende, liksom hur många barn som antas drabbas av en närståendes
beroende. Problemet orsakar enorma samhällskostnader varje år och alla är
på det klara med att Något måste göras, men vad?
Arkitektur var för mig ett naturligt svar på den frågan. Med hjälp av arkitektur
kan vi nå ut till de glömda barnen. Med hjälp av arkitektur kan vi förändra
förutsättningarna för människors leverne. Med hjälp av arkitektur kan vi
tillföra staden en trygg och säker plats där barn tillåts vara barn. Det finns
en stor vinning i att vara proaktiv och verka preventivt när det kommer till
beroendeproblematik, och där spelar arkitektur en stor roll.
Sammanfattningsvis har det varit en oförglömlig resa där jag lärt mig oerhört
mycket.

