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Abstract

The number of natural disasters are increasing. Disaster 
relief today is improving, but not enough.  

The purpose of my graduation paper is to present a 
new solution to shelters. It’s important to remember the 
human, social and environmental aspects when design-
ing a shelter for disaster relief. Each group within the 
population has to be able to use the shelter and benefit 
from it. You need to consider the different conditions 
whitin different countries, and I have chosen to direct 
my work towards Sri Lanka.

Based on my research I have been able to analyse the 
demad and needs of people affected by natural disasters.
My solution to the problem is based on a plastic sheet. 
The plastic sheet is combined with cardboard plates 
which gives it structure and lasting. It’s able to use the 
plastic sheet in a different way than before. The sheet is 
able to fold into different shelters and it’s materials offers 
a possibility to develop it further in the future.



Sammanfattning:

Naturkatastroferna i världen ökar. Till följd av det krävs 
det att biståndshjälpen blir bättre. Ofta har nya lösningar 
till katastrofbostäder varit ineffektiva på olika sätt och 
inte fungerat i sitt syfte. Arkitekternas roll i att utveckla 
katastrofhantering har därför inte alltid varit uppskattad 
och självklar. 

Syftet med mitt projekt är presentera en ny lösning 
till bostäder för katastrofområden. En bostad måste 
ha en enkel konstruktion för att bli effektiv, den skall 
helst vara lätt i vikt, samt enkel att tillverka och frakta 
så leveransen går snabbt. Det är viktigt när man arbetar 
med katastrofhantering att hjälpen inte blir felriktad. 
Det är också viktigt att man ser till att samtliga grupper 
ur befolkningen, även de svaga, kan nyttja den lösning 
som tillhandahålls.

Ett av de länder som förväntas drabbas av klimat-
förändringarna i framtiden är Sri Lanka. Jag har valt att 
rikta mitt projekt mot Sri Lanka för att presentera en 
lösning anpassad till visst områdes förutsättningar och 
krav.

Genom att analysera den litteratur jag läst i min re-
search har jag gjort urval i mina skisser som svarar mot de 
krav som ställs på en katastrofbostad. Min valda lösning 
har jag sedan vidareutvecklat och förädlat. Idén grundas 
på en vanlig presenning. Min idé är att fästa plattor på 
presenningen för att ge den mer stadga än vad den har 
i dag. Ger man den mer stadga går den att använda till 
mer hållbara lösningar. Plattorna placeras så pass tätt på 
duken att det endast går att vika den åt ett håll. Försöker 
man vika den åt andra hållet tar plattorna mot varandra 
och det tar stopp. Genom detta håller konstruktionen 
uppe sig själv, förutsatt att materialen i duken inte är för 
tunga.
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Bakgrund

Naturkatastroferna i världen blir allt vanligare, varje år 
drabbas cirka en kvarts miljon människor världen över. 
Jämför man hur det såg ut 1987-1996 med hur det såg ut 
1997-2006 har naturkatastroferna ökat med 40 %. Un-
der år 2007 noterade Röda korset 410 naturkatastrofer, 
det är 20 % mer än 2006, och mer än hälften av dem 
berodde på klimatförändringar.1 Som ett exempel riske-
rar översvämningarna att öka som ett resultat av att kol-
dioxidhalten ökar i atmosfären; växterna får allt svårare 
att suga upp vattnet i marken och vattnet rinner istället 
ut i vattendragen. I Nordamerika, Asien och Europa räk-
nar man med att vattenavrinningen kommer att öka med 
mellan 13 och 24 %, jämfört med tidigare 11 till 16 %.2 
I och med att vattenavrinningen ökar så stiger havsytan. 
Människor som bor vid kusten och vid vattendrag kom-
mer att drabbas hårt med tiden, framför allt de fattigare 
befolkningarna som varken har resurser eller tillgångar 
för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna eller 
stå emot effekterna som kommer till följd av dem.3 De 
fattiga drabbas alltid hårdast av katastrofer, katastrofer 
leder ofta till mer fattigdom, och mer än hälften av alla 
dödsfall till följd av naturkatastrofer sker i utvecklings-
länder4. Asiens länder är kanske de som hotas mest av 
växthuseffekten, samtidigt som Asien står för en stor del 
av de globala utsläppen. Kina har 6 av världens 10 mest 
förorenade städer. �

När det gäller fattigdom och arbetet för att 
mildra fattigdomen i världen är konsekvenserna av 
naturkatastrofer ett av de största hoten. Kombinerat 
med att naturkatastrofer ökar, ökar också behovet 
att katastrofberedning och humanitärt bistånd. 
Katastrofhjälpen blir allt bättre, färre människor dör, 
men det är fortfarande höga dödssiffror och hjälpen 
måste bli bättre. Det som lätt glöms bort är de 
mänskliga rättigheterna. För att katastrofhantering och 
biståndsarbete skall bli bättre är de viktigt att komma 
ihåg att alla, även flyktingar, har rätt att kräva vissa saker. 
Tak över huvudet kan vara avgörande när det handlar om 
att överleva en katastrof.6

Syfte

Att med designprocessen som grund presentera en ny 
lösning till bostäder för katastrofområden.

Frågeställning

Vad ställs det för krav på en tillfällig bostad?
Hur jobbar man med den här typen av problem idag, och 
vad finns redan?
Hur konstruerar man en tillfällig bostad på bästa sätt uti-
från de förutsättningar som ges?

Avgränsning

Jag kommer inte i första hand att jobba med bostäder för 
hemlösa i urban miljö, jag kommer inte heller att rikta 
mitt arbete mot Sveriges klimat utan istället fokusera på 
katastrofbostäder lämpliga för det tropiska klimatet. 

Metod

Arbetet utförs med designprocessen som underlag. Den 
inledande researchen genomförs genom litteraturstudier 
samt intervjuer med människor från olika organisatio-
ner som jobbar med projekt i katastrofområden idag. I 
idé- och skiss-fasen används såväl 2D- som 3D-skisser 
- modellbygge -  för möjligheten att testa idéernas form 
och funktion i största möjliga utsträckning. Jag utvärde-
rar mina idéer mot den funktionsanalys som jag sätter 
samman efter avslutad research och väljer lösning som 
jag utvecklar och förädlar.
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Research

Historia

I »Design Like You Give a Damn!« har Architects for 
Humanity sammanfattat arbetet med att utveckla 
och bidra med katastrofbostäder. Arbetet har pågått 
i över 100 år, från den jordbävning som inträffade 
i San Fransisco 1906 och som är den första stora 
naturkatastrofen i modern tid. Arkitekternas roll i dessa 
projekt har skiftat under årens gång och deras hjälp har 
inte alltid varit uppskattad. De nya idéerna har ofta blivit 
för komplicerade, kostsamma eller så har produktion och 
frakt tagit för lång tid för att bostäderna skall komma 
fram till de behövande människorna.

Jordbävningen i San Fransisco, 1906, ledde till en 
mängd stora bränder och hundra tusentals människor 
blev utan bostad. Första lösningen för att hjälpa den 
drabbade befolkningen blev att sätta upp tält. Det var 
svårt för de utsatta människorna att själva ta tag i sin 
situation. Ca 40000 människor bodde fortfarande kvar 
i tält (bild1) en månad efter katastrofen, vilket gjorde att 
man blev tvungen att ta fram något nytt.  Lösningen blev 
små trästugor, tänkta att fungera som övergångsbostäder 
för befolkningen. Mellan 1906 och 1907 byggdes det mer 
än �610 stugor i olika storlekar (bild2). Det som var bra 
med stugorna var att det gick enkelt och snabbt att bygga 
upp dem, och de var enkla att flytta. För de människor 
som fanns kvar i staden, framför allt den fattiga delen av 
befolkningen som inte hade råd att flytta, eller bygga upp 
sitt gamla hem, blev stugorna en stor hjälp som gav dem 
en möjlighet att återhämta sig. Några av stugorna finns 
kvar och används än idag. 

Problemet med att engagera arkitekter i nödbostäder, 
under åren, har varit att arkitekternas idéer och tanke-
gångar väldigt sällan fungerat i praktiken. I och med 
industrialismen fanns det mycket ny teknik som arki-
tekterna gärna använde och såg nya möjligheter i, men 
designen blev oftast allt för komplicerad, futuristisk i 
utseende och funktion eller för dyr för att använda till 
katastrofbostäder. De olika grupperna - biståndsarbetare, 
hjälporganisationer och arkitekter, hade svårt att komu-
nicera och tillslut undvek man att samarbeta. 
»What architects considered a design challenge, aid workers 
considered an issue of planning and policy.« (Architecture 
for humaity)7

I början och mitten av 1900-talet, i och med 
depressionen och de två världskrigen, utsattes världens 

befolkning för stora prövningar. Om igen förlorade 
människor sina hem och tillgångar. Under första 
världskriget och depressionen försökte man, bland 
annat i London, hitta lösningar till problemet genom 
nya typer av bostadslån och bostadsprogram. I USA 
ledde behovet av snabba bostäder under depressionen, 
i kombination med att personbilen blev allt vanligare, 
till att den första husvagnen byggdes 1936. Den franska 
arkitekten Le Corbusiers kom i sin tur med en lösning till 
bostadsproblemet som han kallade »Maison Domino«. 
Det var byggnadsmoduler med förfabricerade väggar och 
dörrar som kunde staplas, bredvid eller uppe på varandra 
och som relativt snabbt kunde ge många människor 
möjligheten till en bostad. Le Corbusiers lösning var 
effektiv kanske främst i återuppbyggnadssynpunkt, inte 
direkt till nödbostäder, men idén om förfabricering är 
något som man jobbat med och utvecklat vidare genom 
åren för olika syften. Bland annat för nödbostäder. 

Efter andra världskriget stod tusentals människor utan 
bostäder och det var då som många organisationer, stat-
liga och icke statliga (bland andra FN), bildades. 

Bild 1(överst): En av parkerna i San Fransisco där människor tvingats 
bosätta sig efter jordbävningen 1906.

Bild 2: (nederst) San Fransisco 1906. De trästugor som byggdes som 
ett alternativ till tält för att hjälpa de hemlösa människorna efter 
jordbävningen 1906
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Organisationerna har sedan dess spelat en stor roll i ar-
betet att ta fram katastrofbostäder och biståndshjälp till 
flyktingar och behövande.

»Self-help-housing-project« - »hjälp-till-själv-hjälp«, var 
projekt som startades för att sporra människor att själva 
ta tag i sin situation, och bygga eller reparera sina egna 
bostäder, eller bostäder ägda av staten. Olika projekt tes-
tades på olika håll i världen, med olika framgångsresultat. 
Ett av problemen med self-help-housing, för statligt ägda 
bostäder, var (är) att människor inte ville investera tid och 
pengar på att bygga upp hus som de själva inte ägde. Idén 
om »self-help-housing« har inte heller kunnat användas 
i områden där det fanns problem med landägandet, ett 
problem som finns än idag, och när det blev billigare att 
bosätta sig i bostäder eller läger uppförda av staten var/är 
det svårt att motivera varför man istället skulle satsa på 
self-help-housing. I Puerto Rico runt 1949 gav man ca 
67000 bönder små jordlotter på ungefär 3 hektar. Bön-
derna delades upp i grupper om 30 st och varje grupp 
fick en handledare, en arkitekt eller byggnadskonstruk-
tör, och en socialarbetare att jobba med. Familjerna fick 
sedan fria händer att själva designa sina hem, och fick 
hjälp med lån och fonder för att finansiera sina byggen. 
Det ledde i sin tur bland annat till nya typer av lån för 
fattiga människor och nya statliga bostadsprogram i om-
rådet. 

Arkitekter var ofta med i själv-hjälps-projekt men de-
ras deltagande var inte alltid uppskattat. Deras lösningar 
motsvarade fortfarande inte de krav och behov som de 
drabbade människorna hade.

På 70-talet började man inse att det var dags att se 
över sättet att bidra med katastrofbostäder. Många 
organisationer hade ingen aning om vilket klimat 
eller vilken kultur som rådde på katastrofplatsen, man 
brydde sig inte heller riktigt om vart flyktinglägren lades, 
och det ledde till att mycket av hjälpen blev felriktad. 
Det skickades fel material, fel mat, läger spolades bort 
för att de placerades fel eller så bröt det ut epidemier 
bland flyktingarna när det inte fanns några sanitära 
möjligheter. Det fanns de som lyckades visa att det är 
viktigt med design om den används rätt och att det är 
viktigt med design för att bygga hållbara samhällen. En av 
pionjärerna var Fred Cuny8. Fred Cuny fick själv uppleva 
ett flyktingläger i Pakistan, och det var efter att han hade 
sett hur oorganiserat arbetet var, och hur mycket av 
resurserna som gick till spillo som han bestämde sig för 
att hitta en bättre lösning till problemet. Flyktinglägren 
var utformade som rutnät och flera familjer delade på en 
barrack eller på ett tält. Det Cuny gjorde var att designa 
enfamiljs-tält eller bostäder. Bostäderna grupperades i 

grupper om ca 20 bostäder och familjerna inom gruppen 
fick gemensamma utrymmen för matlagning, sanitet, 
vatten, etc. att dela på. Han kallade det »Kluster«. Cuny 
hoppades att kluster-formen skulle få människorna att 
känna att de hörde hemma någonstans. Cuny trodde 
att känslan av att äga sin bostad, att bostaden tillhörde 
familjen, skulle motverka att lägren överbefolkades. 
Känner man att man äger något släpper man inte lika 
lätt ifrån sig det eller delar det med andra, då har man ett 
val istället för att man blir »utplacerad«. 1972 inträffade 
en jordbävning i Nicaragua och det var första gången 
som Cunys idé testades. Både militärens standardläger 
och Cunys nya Kluster-variant byggdes upp. Militärens 
läger fick problem med att det hela tiden drog till sig nya 
flyktingar och blev överbefolkat. Cunys läger stabiliserades 
däremot ganska snabbt med hans en-familjs-bostäder och 
lägret överbefolkades inte. Cunys läger drabbades inte 
heller i lika stor utsträckning av sjukdomar eller epidemier 
som det militära lägret eftersom man nu hade större och 
bättre tillgång till vatten och sanitet. Även säkerheten var 
större. I slutändan uppskattade man att Cunys läger hade 
kostat 40 % mindre än det andra lägret (!).

Allt eftersom började man se över alla aspekter och 
delar gällande biståndshjälp och katastrofhantering, inte 
bara utvecklandet och förbättrandet av bostäder. Det ar-
betet har varit igång sedan dess och fortsätter än idag.9 
Arkitekter och formgivare uppmanas fortfarande att 
delta i projekt gällande återuppbyggnad och katastrofbo-
städer. Idag finns olika organisationer som enbart sysslar 
med bostadsprojekt i katastrofområden - Arkitekter utan 
gränser är ett exempel. Bild �, 6 och 7 (sid 11) visar tre 
nytänkande och kreativa förslag på nya lösningar som 
kommit under de senaste tio åren. 

Bild 3: »Maison-Domino«. En byggnadsmodul med för-
fabricerade väggar och dörrar som kunde staplas uppe 
på varandra. Konstruerad av den franska arkitekten Le 
Corbusiers
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Arbetet idag

Naturkatastroferna ökar i världen och det krävs att 
katastrofhjälpen och biståndsarbetet utvecklas och blir 
bättre  för att man skall kunna stå emot de effekter som 
en naturkatastrof för med sig. Runt om i världen finns det 
organisationer, både statliga och icke-statliga, som jobbar 
med att ständigt förbättra situationen för de människor 
som drabbats av naturkatastrofer. I en katastrofsituation 
handlar det inte bara om att tillhandahålla mat eller tak 
över huvudet, det handlar också om att se till att hjälpen 
verkligen kommer till nytta - att den inte blir felriktad, 
att samtliga grupper i befolkningen kan nyttja hjälpen 
och att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Räddningsverket har tagit fram någonting som de kallar 
för »Katastrofhanteringscykeln« (bild 4) för att enkelt 
kunna visa vad som händer före, under och efter en 
katastrof. Det finns inga givna gränser i inom cykeln, 
de olika faserna överlappar varandra och beroende på de 
olika situationerna som kan uppstå är de olika faserna 
olika långa vid olika situationer. 

»Responsfasen«: I responsfasen handlar det om att 
hantera den akuta situationen och se till att människor 
får tak över huvudet och tillgång till mat och vatten och 
så vidare. I resursfasen är det viktigt att internationella 
organisationer hjälper till och bidrar på olika sätt efter-
som landets egna resurser oftast inte räcker till.

»Återuppbyggnadsfasen«: Återuppbyggnaden skall ske 
så snart som möjligt, så fort de akuta behoven har fått 
en fungerande lösning. Infrastrukturen och mer hållbara 
och långvariga bostäder byggs upp så att samhället kan 
börja fungera igen.

»Förebyggandefasen«: Arbetet slutar inte med att man 
har fått människor på fötter igen. Det gäller, förutom att 
ge dem nya bostäder även ge dem utbildning och göra 
dem medvetna om hur man kan förhindra eller minska 
effekterna av en katastrof. 

Ofta kommer det mycket resurser från internationella 
organisationer och biståndsgrupper under responsfasen 
då behovet är som störst. Problemet är att resurserna 
ofta minskar kraftigt efter några månader när det akuta 
behovet är över. Det blir ett glapp mellan respons- och 
återuppbyggnadsfasen vilket försvårar och stoppar upp 
återhämtningen för befolkningen.10   

Det är viktigt att organisationerna finns och att de 
hjälper till i katastrofsituationer, konflikter och liknande. 
Det är lika viktigt att man hjälper människor, som 
drabbats, att bli själförsörjande igen. Landet eller området 
får inte bli för beroende av bidrag. Därför är det viktigt 
att återuppbyggnadsarbetet kommer igång snabbt så att 
människor snabbt kan komma tillbaka till sitt gamla liv 
igen.11 Enligt Jerry Ramnitz, Arkitekter utan gränser 
(ASF-Sverige) så borde det internationella samfundet 
främst bidra med ekonomiska resurser samt presenningar 
och tält. Han tycker att man i övrigt skall låta den lokala 
byggmarknaden sköta återuppbyggandet. Jerry säger 
också att transporten av nya tillfälliga bostäder är ett 
stort problem och att det på grund av dessa svårigheter 
ofta dröjer länge innan hjälpen finns på plats och att 
människorna oftast redan då byggt upp egna temporära 
byggnader. Ett alternativ, enligt honom, skulle vara om 
man kunde producera bostäderna lokalt.12

Bidragen som de olika organisationerna ger ut är själv-
klart begränsade och inträffar en katastrof på ett håll i 
världen kan ett andra område få minskade bidrag. När 
tsunamin inträffade 2004 minskade bidragen till Afrikas 
länder från FN:s  Världslivsmedelsprogram (WFP) med 
21 %.  9� miljoner dollar gick till Afrika, medan 977 
miljoner dollar gick till Asien.13 

Sociala aspekter 

»Ett hus har flera olika funktioner som är viktiga att tän-
ka på när man återuppbygger. Det är ett fysiskt objekt och 
måste kunna stå emot vädrets makter. Men det är också en 
ekonomisk investering och en symbol för människors identi-
tet och tillhörighet«

(Hans Skotte,Arkitekt och forskare)14

När man arbetar med att utveckla katastrofbostäder 
är det många faktorer som man måste ha i åtanke. Först 
och främst måste man tänka på att ena katastrofen inte är 
den andra lik. När man bygger nödbostäder vare sig det 
är snabba och tillfälliga eller mer långvariga och hållbara 
lösningar så gäller det att se till behoven i olika områden. 
Det spelar ingen roll om det går snabbt om hjälpen är 

Bild 4: »Katastrofhanteringscykeln«. Cykeln, som rädd-
ningsverket har tagit fram visar hur de olika faserna inom 
katastrofhantering ser ut. Faserna är olika långa från fall 
till fall och det går ingen tydlig gräns dem i mellan.
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Tre kreativa förslag på katastrofbostäder

Bild 5:  »Low-Tech Ballon System«. Ett förslag till katastrofbostäder av det japanska företaget »TechnoCraft«.
En konstruktionen av hampaväv, som blåses upp med stora ballonger. Sedan sprutar man utsidan med 
betong och låter det torka. När betongen torkat kan man plocka bort hampaväven och ballongerna och 
kvar finns ett hållbart skal till en bostad. Första prototypen tog en dag att bygga upp.

Bild 6: »Global Village Shelter«. En katastrofbostad skapad av Ferra Design Inc., Grenada. 
En vikbar, enkel, snabb lösning till tillfälliga bostäder. Tillverkas i laminerad kartong. Problemet med kon-
struktionen är att få materialet att stå emot väder och vind

Bild 7: »Concrete Canvas«. Utformad av Peter Brewin och William Crawford. 
Konstruktionen är tänkt att fungera som en lösning till fältsjukhus, lagerförvaring, etc. En cement-impreg-
nerad duk levereras i en påse, man behöver endast tillföra vatten. Efter 15 minuter kan man börja blåsa upp 
konstruktionen. När cementen har torkat är skyddet klart.

Bild 5.

Bild 6.

Bild 7.
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felriktad eller oanvändbar. Det man måste tänka på 
är bland annat: viken typ och storlek av katastrof har 
inträffat? Vilka klimatförhållanden råder i området? Hur 
ser den lokala miljön ut, den politiska situationen? Vad 
finns det för förutsättningar och tillgångar i samhället?1� 
Ofta är situationen och levnadsstandarden oacceptabel 
redan innan en katastrof drabbar ett område. Kåkstäder 
kan man t.ex. se som en långsam katastrof i sig, där 
människor har ont om både vatten, tillräckliga bostäder 
och sanitet. 200� beräknades det att ca 1 miljard 
människor bodde i slumområden.16 Enligt FNs boende- 
och bosättningsorgan (UN-HABITAT) står kåkstäder för 
mer än �0% av befolkningen i många städer, i världens 
U-länder.17 

För att hjälpen verkligen skall vara till hjälp för män-
niskorna är det viktigt att man planerar så noga det går 
var lägren skall placeras och vilken typ av bostäder som 
skall användas. Det är också viktigt att man tänker på att 
det finns olika målgrupper i befolkningen som behöver 
olika saker. Det gäller att man får med dessa grupper i 
arbetet efter en katastrof eller kris så att t.ex. behoven hos 
de svagare grupperna inte förbises.

Oftast är det kvinnorna som sköter hushållen. För att 
det skall fungera så är det viktigt att ta med kvinnor i 
planeringsarbetet så att man kan förstå vilka krav och 
behov de har. Ett annat exempel är privatliv. I vissa 
kulturer är det ett krav, en regel, att det finns möjligheter 
för kvinnor att t.ex. byta om avskilt. I lägren kan det 
vara svårt att få till lösningar som erbjuder just privatliv, 
särskilt om lägren överbefolkas. När det gäller att bygga 
upp eller konstruera en bostad är det inte alla grupper 
som klarar av att utföra det arbetet. Därför är det viktigt 
att se till att hjälpen blir brukbar för så många grupper 
som möjligt. Kvinnor och barn, äldre och sjuka har inte 
alltid de fysiska förutsättningarna eller kunskapen som 
krävs för att själva konstruera ett eget härbärge trots att 
material och möjligheter ges, och de blir därför beroende 
av män innan- eller utanför familjen, vilket kan betyda 
att de måste stå ut med sexuella övergrepp för att få tak 
över huvudet.18 

Biståndshjälpen försöker genom stöd och bidrag upp-
mana befolkningen, om det är möjligt att bygga sina egna 
hus. Får människor själva bygga sina bostäder blir deras 
egna behov inte förbisedda, de ansvarar själva för att ar-
betet blir gjort. Det ökar också känslan av oberoende, och 
det minskar kostnaderna mycket.19 Enligt Tina Wik och 
Per Iwanson, båda arkitekter med erfarenhet av byggande 
i katastrofområden, är det viktigt att utomstående inte 
bestämmer allt för mycket i uppbyggnadsfasen och att 
man skall försöka att använda lokala material, inte minst  

för att förstärka den lokala ekonomin. Hjälper man de 
lokala aktörerna så går pengarna in i lokala företag som 
sedan gynnar återuppbyggnaden.20 De tror också, precis 
som Pär Fröberg, Sida, att man skall bygga bostäder som 
antingen är enkla och tillfälliga, eller starka och hållbara. 
Enligt Per kan ett mellanting leda till att människor inte 
flyttar på sig utan stannar kvar där de en gång fått låna en 
bit mark, eller på den plats där flyktingläger varit uppfört 
och det är inte hållbart i längden.21  

Tillgången till mark är en av de viktigaste, men också 
ett av de större problemen. Det finns olika bekymmer 
med mark-frågan, och anledningar till varför människor 
och regering inte gärna lämnar ifrån sig sin mark: 

man är rädd att markvärdet minskar i samband med 
de påfrestningar det innebär att bygga upp läger eller 
nödbostäder. 
det finns en risk för att människorna vägrar att läm-
na marken när faran väl är över och de kan återvända 
till sitt gamla hem. 
ibland kan det inträffa att befolkningen inom lägren 
får bättre förhållanden än de som är bosatta utan-
för, och detta i sin tur kan leda till konflikter mellan 
grupper. 
Likaså kan grupper med olika religiösa bakgrunder, 
olika etniska värderingar etc. skapa konflikter.22 

Ett problem är ofta att hjälpen fortsätter att drivas av 
internationella organisationer, istället för mer lokala, och 
därför riskeras hjälpen att styras efter andra villkor än de 
lokala. Oftast är det också så att när  den internationella 
hjälpen väl försvinner så försvinner också kompetensen 
och kunskapen. Därför är det viktigt med utbildning på 
alla områden.23 

Vad krävs av en katastrofbostad?

» ›bostad‹: Bostadens primära funktion är att kring män-
niskan skapa en avgränsad miljö som ger skydd och komfort 
gentemot omvärlden. Sociala funktioner som en bostad skall 
fylla är att ge rum för samvaro lika väl som för avskildhet. 
Plats för förvaring matlagning, hygien och tekniska service-
funktioner har med tiden i allt större omfattning inrymts i 
bostaden. Dess estetiska och tekniska kvaliteter har skiftat 
starkt.« (www.ne.se)24 

 
» ›nödbostad‹: Provisorisk bostad som av en myndighet 

eller organisation ställs till flyktingars, nödlidandes, arbetso-
förmögnas eller tillfälligt hemlösas förfogande, t.ex. under 
krig eller efter större bränder eller naturkatastrofer.« 

(www.ne.se)2�  

•

•

•

•
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När en katastrof inträffar gäller det att snabbt få upp 
läger och bostäder och det är inte alltid lägren och bostä-
derna har de kriterier som krävs för »tillräckligt boende«. 
För att så snart som möjligt kunna erbjuda människor 
trygghet, bra boende och hälsa. Det är väldigt svårt att 
definiera vad tillräckligt boende är på grund av olika kli-
mat och kulturer. 

I en krissituation som vid en naturkatastrof är det all-
tid första prioritet att se till så att människor kan hålla 
sig torra och varma, och första steget är att få ut kläder 
och filtar. Steget efter är att se till att människor får tak 
överhuvudet.26 Enligt Dick Urban Vestbro, Arkitekter 
utangränser (ASF-Sverige), är tält en bra och fungerande 
lösning. I många fall blir tillfälliga bostäder permanenta. 
Som ett alternativ till tält skulle enkla nödbostäder som 
går att förbättra med tiden vara en lösning.27 

Tält är den lösning som har varit vanligast genom 
åren och är också den enklaste lösningen att använda i 
katastrofer, framför allt då i den första inledande akuta 
fasen. Plastpresenningen har också med åren blivit allt 
viktigare eftersom man bara med hjälp av t.ex. pinnar 
snabbt kan ge människor tak över huvudet och skydd 
mot regn, vind osv., innan man hunnit få fram en mer 
hållbar lösning (bild 8 & 9).  Lösningen med tält är bra 
på många sätt. De ger skydd från yttre påverkan och 
ger en känsla av trygghet mot t.ex. risken för stöld eller 
trakasserier. Tält fungerar också i många olika typer av 
situationer och går att anpassa till olika behov. När det 
handlar om att bygga upp stora flyktingläger på kort tid, 
fungerar tält bra. Likaså när människor valt att stanna 
kvar vid sitt hem efter katastrofen kan man erbjuda 
dem tält att slå upp på tomten medan de reparerar eller 
återuppbygger sitt hem. Tält kan också användas som 
förvaring, skolor, sjukhus osv.28 Man har länge försökt 
att hitta nya lösningar på det traditionella tältet. Ofta har 
de lösningar som man fått fram varit för ineffektiva i hur 
snabbt man kan få fram produkten, hur lång tid det tar 
att få upp den på plats och hur lätt den är att anpassa. 
Vissa idéer har varit för komplicerade eller för kostsamma, 
andra har varit för permanenta och har inte direkt sporrat 
människor att återvända till sitt gamla hem - vilket alltid 
är att föredra om det är möjligt29. »Sometimes enthusiasm 
overtakes experience.«  (Bruce LeBel, World Shelters)30

De flesta hjälporganisationer har sina traditionella 
standardtält som de använder sig av och det rekommen-
deras att man gör så, håller sig till de traditionella och 
beprövade tälten just för att man vet hur de fungerar och 
hur man enklast skaffar dem (bild 10). Problemen med 
de gamla tälten är att de är tunga, kostsamma att frakta 
och inte alls bra att lagra eftersom tältduken lätt ruttnar 

Bild 8: Ett egen designat skydd mot väder och vind. Arkitekten Jerry 
Ramnitz, (ASF-Sverige), har tagit bilden på en resa i Peru.

Bild 9: Flyktingläger i Pakistan, man kan se att tälten är enkla och att det 
är trångt mellan bostäderna

Bild 10: Ett av de standard tält som används idag. Tältet är gjort av vanlig 
kanvasduk. Det blir lätt tungt, och i fuktiga klimat finns det risk att ma-
terialet ruttnar

Bild 11: En ny form av tält som UNCHR har jobbat fram. Tältet väger min-
dre och är mer beständigt än de gamla standardtälten, men har ändå 
inte blivit standard i katastrofsituationer



14

och hållbarheten försämras snabbt på grund av fukt och 
så vidare. Detta gör att livslängden förkortas och att man 
sällan återanvänder tälten.31 

Det har länge funnits ett behov och en vilja att hitta 
nya lösningar och standarder till det traditionella tältet. 
2002 började UNHCR, FN:s organ för mänskliga bo-
sättningar, att utforma ett nytt tält (bild 11). Kraven var 
att det skulle vara lättviktigt, det skulle ha långvarig håll-
barhet och det skulle klara av att lagras. Det skulle också 
erbjuda möjlighet till avskärmning och det skulle vara 
lätt att flytta. Trots att det nu har tagits fram tält utifrån 
dessa krav och man har börjat testa dessa, bland annat 
i Indonesien (Tsunamikatastrofen) kan det dröja länge 
innan man börjar använda dessa som standard.  

»underfunded, overworked aid organizations are often 
unwilling to take chanses with new designs«32  

Trots det är det få av de tält som finns tillgängliga idag 

som uppfyller och överstämmer med de skyddsstandarder, 
till exempel »Etikregler för katastrofområden”33 eller »the 
Sphere-standard«34, som tagits fram för att förbättra 
utvecklingsarbetet .3�

  Hur konstruerar man en bra katastrofbostad?

Det krävs olika typer av design för olika klimatområden 
och bostäderna skall designas så att de kan stå emot värsta 
tänkbara scenariot i det område där de skall användas. Det 
är viktigt att man är medveten om klimatskiftningarna 
när man designar och formar bostäder så att de kan stå 
emot väder och vind en längre tid. Det är svårt att i 
förväg bestämma/förutse hur länge en bostad kommer 
att behövas. Ibland blir tillfälliga bostäder permanenta 
med tiden.36 1½ år efter tsunamikatastrofen fanns det till 

»Ryggåstält«: Ett vanligt 
tält inom katastrofhjälp, 
används som bostäder åt 
familjer.

Material: tältduk eller 
polycotton. 

Fördelar: Går att masspro-
ducera, och utformningen 
av tältet har bevisats  
fungera.  

Nackdelar: Tältduken rutt-
nar lätt, o-flexibel lösning, 
blir lätt tungt; 75-120kg

»Centrumstolpstält«, hög 
vägg: Används som bostä-
der åt familjer.

Material: tältduk eller 
polycotton.

Fördelar: utformningen av 
tältet har visat sig fungera, 
högt till tak, går att mass-
producera.

Nackdelar: tältduken 
ruttnar lätt, lösningen är 
o-flexibel, tungt; ~120kg. 
Ostabilt i kraftiga öväder.

»Centrumstolpstält«, låg 
vägg: används som bostä-
der åt familjer.

Material: tältduk eller 
polycotton.

Fördelar: Går att masspro-
ducera, utformningen av 
tältet har visat sig fungera.

Nackdelar: Tältduken rutt-
nar lätt, begränsad höjd, 
tungt; 50-100kg.

»Tunneltält«: Används 
som bostäder åt familjer, 
mindre anläggningar som 
förråd eller kliniker.

Material: syntetiska mate-
rial, nylon eller polyster. 

Fördelar: Materialet rutt-
nar inte, låg vikt; 40-80kg. 
Utformningen gör att 
man kan utnyttja utrym-
met bra.

Nackdelar: Det är fortfa-
rande i utvecklingsfasen. 
Produktion, utformning 
och hur motståndskraftig 
lösningen är måste testas.

»Ramtält«: Används som 
bostäder åt familjer och 
mindre anläggningar.

Material: tältduk, polycot-
ton, nylon eller polyester.

Fördelar: utformningen 
har visat sig fungera, 
stadigt, bra utrymme och 
höjd, vissa typer klarar 
vinterförhållanden och  
kan stå emot röta.

Nackdelar: dyra, tunga; 
100-120kg. Använder man 
vanlig tält duk så kan de 
lätt ruttna.

Bild 12: En jämförelse över de tält som finns att nyttja idag, 
gjord av J Ashmore. Jämförelsen visar de olika tältens fördelar 
och nackdelar. 
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exempel människor som fortfarande bodde i tält .37 
»Transitional Settlement: Displaced Populations« be-

skriver hur en bostad används beroende på kultur och 
klimat. I varma områden sker mycket av aktiviteterna 
utomhus medan de flesta aktiviteterna i kallare områden 
sker inomhus. Kravet på yta är därför olika. Minimum 
är 3,� m²/person. I varma områden är det viktigt med 
ordentlig luftcirkulation för att få en hälsosam inomhus-
miljö. Det krävs därför högre takhöjd. I kalla områden är 
det viktigt att man lyckas hålla det varmt inne, och därför 
är det bra om det där är lägre till tak, eftersom det då blir 
mindre luft att värma upp.

Det är inte alltid tillräckligt med yta för att ge varje 
person 3,�m², särskilt inte direkt efter en naturkatastrof 
där material och resurser saknas. I det akuta läget nöjer 
sig nog de flesta med mindre bara för att överleva men 
det är viktigt att man arbetar för att människor så snart 
som möjligt skall ha tillgång till »tillräckligt boende« 
eftersom mindre utrymmen snabbt påverkar hälsa och 
välbefinnande. Är det är ont om resurser och material 
skall man prioritera material till tak och konstruktioner 
som stödjer taket. 

Sammanfattning av krav på konstruktion:

• I kalla klimat: Takhöjden skall vara lägre för att 
det skall bli enklare att värma upp rummet/-
en och för att kunna hålla en bra temperatur 
inomhus. Fukt och vind ökar kylan och det är 
viktigt att bostäderna är ordentligt isolerade 
och att man minimerar risken för vinddrag. I 
kalla klimat eller tätbebyggelse skall den täckta 
boytan vara minst 4,�-�,� m²/person, och det är 
till kalla områden som det är svårast att få fram 
tillräckliga bostäder.

• I våta klimat: Bostäderna skall helst placeras 
så långt ifrån floder och lokala vattendrag som 
möjligt. Det är viktigt att se till att det finns av-
rinningsmöjligheter. Takets lutning skall vara 
mer än 30 grader om det är ett vanligt tegeltak 
och mer än 20 grader om det är ett väl skarvat 
plåttak. Taken skall ha stort överhäng för att 
skydda väggar och öppningar, och det krävs god 
ventilation i både tak och väggar. 

• I varma fuktiga klimat: Husen skall ligga långt 
i från varandra och det är bra att öka takhöjden 
för att få så bra luftcirkulation som möjligt. 
Man skall helst bevara så mycket som möjligt 
av träd och lövverk för att förse husen med 

skugga.38 I områden med tropisk klimat där 
luftfuktigheten ofta är hög, där klimatet på vissa 
håll skiftar mellan regn- och torrperiod och där 
det på andra håll regnar dagligen är det stor risk 
för krympning och svällning i fuktabsorberande 
material. Risken för att materialet utsätts för 
biologiska angrepp ökar också i takt med 
luftfuktighet och temperatur. Det är viktigt med 
välventilerade byggnader och stora överhäng på 
taken så att de skyddar bostaden från regn. 

Överlag när det gäller varma klimat, oavsett 
om det är torrt eller fuktigt så är det bra om 
taket har god reflektionsförmåga, så att värmen 
inte tränger genom, så att temperaturen inuti 
bostaden kan hållas nere. Ett lättare material 
rekommenderas eftersom de oftast innehåller 
mer luft och därför har större värmeisolerings-
förmåga.39

• I varma torra klimat: Vatten och skugga är vik-
tigt! Dammet är också ett av de stora problemen 
och det är viktigt att husen/härbärgena har möj-
ligheten att förslutas för att stänga ute dammet 
vid t.ex. stormar. Helst skall gatorna vara trånga 
så att vinden får mindre utrymme och dammet 
minskar. I varma torra klimat kan det bli kallt 
om natten, därför är det bra om husen i dessa 
områden har tjocka väggar och isolerade tak så 
att de håller sig svala på dagen men samtidigt 
inte blir för kalla på natten.40

• När man bygger tillfälliga nödbostäder skall 
konstruktionen helst återspegla de lokala bygg-
nadssederna så att befolkningen kan känna sig 
»hemma« Man skall respektera religiösa och 
kulturella värderingar.

• Enkla konstruktioner föredras.
• Bambu är bra om det finns tillgängligt.

Minst 3,� m²/person. En bostad på 16m² är till 
för max 4 personer. 41

• Människor skall kunna uppgradera sina bostä-
der med hjälp av lokala material och verktyg.

• Öppningar för ventilation är bra!
• Bra om det går att bygga ihop två bostäder. 42

• Om det går, är det att föredra att utformningen 
av bostaden är anpassningsbar så att männis-
korna kan utforma sin bostad efter sina egna 
behov.43

•
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Sri Lanka

Eftersom katastrofhjälp skall svara mot specifika behov 
som finns i det drabbade området, har jag valt att rikta 
mitt arbete mot ett land som återkommande drabbats av 
kraftiga naturhändelser och katastrofer - Sri Lanka. För 
att läsaren enklare skall förstå har jag valt att presentera 
den klimatzon som landet befinner sig i, lite bakgrunds-
fakta om landet, tidigare arbete från tsunamikatastrofen 
samt problem som förväntas  komma i framtiden.

 

Tropiskt klimat:

Den tropiska klimatzonen (bild 13) kan delas in i tre 
grupper: tropiskt regnskogsklimat, tropiskt monsunkli-
mat och savannklimat. I Sri Lanka förkommer både tro-
piskt regnskogskklimat och tropiskt monsunklimat. 

Tropiskt regnskogsklimat: det område med skog när-
mast ekvatorn. Området har en årsnederbörd på minst 
1�00mm. 

Tropiskt monsunklimat: Det finns två olika varianter 
av monsunklimatet, »sommarmonsunen« och »vinter-
monsunen«, men båda har en regnperiod och en torr-
period. Sri lanka tillhör sommarmonsunen. I sommar-
monsunklimatet kommer det kraftiga regn mellan maj 

och oktober. Mellan oktober och maj är det torrperiod. 
Det är svalast under regnperioden och varmast i slutet på 
torrperioden. 44 

Sri Lanka har en årsnederbörd mellan ca 1000-
�000mm/år (I Sverige har vi en nederbörd på ca �00-
1000 mm/år.4�) och en medeltemperatur på ca 27°C46

Kultur, religion och sociala förhållanden

 Landet ligger i Indiska Oceanen och har ca 20 miljoner 
invånare. Sri Lanka är indelat i 9 provinser och varje pro-
vins är indelad i distrikt. Sri Lankas befolkning består av 
singaleser och tamiler. Sri Lanka var en brittisk koloni 
från 181� till 1948. Under kolonialtiden tyckte de flesta 
singaleser att tamilerna favoriserades av britterna, när 
landet sedan blev självständigt försökte man ställa allting 
tillrätta genom att regeringen favoriserade singaleserna, 
och istället diskriminerades tamilerna. Tamilerna ville 
skapa en egen stat, men genom ett beslut 1983 blev en 
delning av landet olagligt och samma år bröt det ut ett 
inbördes krig mellan regeringen och tamilska separatis-
ter. Kriget har pågått sedan dess. 

I huvudsak finns det två stora kulturer i landet - den 
singalesiska och den tamiliska. Religionen är delad men 
spelar stor roll i båda kulturerna.47 Ca 70 % av befolk-
ningen är buddhister, 1� % är hinduer, 8% är kristna och 
7 % är muslimer.48

Bild 13:  Världskarta, där det tropiska bältet är markerat med färg. Den stora bilden visar 
Sri Lanka, landet jag riktat min lösning mot. Sri Lanka är ett av de länder som drabbas hårt 
av klimatförändringarna
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Landets främsta industri och export är textilier, gum-
miprodukter, kokosnötter, te och ädelstenar. Största 
marknaden finns i USA.49

I en genomsnittlig Sri Lankesisk familj finns det 2,3 
barn.�0

Tidigare erfarenheter av katastrofer i landet

Efter tsunamikatastrofen som inträffade i Asien decem-
ber 2004 var Sri Lanka ett av de länder som drabbades 
hårdast. Runt 80000 bostäder förstördes och det tog 
drygt ett halvår innan återuppbyggnadsarbetet var igång.  
Ca 6000 olika organisationer arbetade i landet efter tsu-
namikatastrofen, men samarbetet fungerade dåligt. Det 
handlade istället mycket om konkurrens om att synas i 
media menar Eric Selis, ASF-Beligen.�1 

Som ett beslut till följd av tsunamin så har regeringen 
i Sri Lanka bestämt att inga bostäder får byggas inom 
100-300m från stranden, en så kallad »buffertzon«. För 
fiskarna i Sri Lanka blir detta ett stort problem när det 
gäller deras försörjning. Man försöker alltid får ett bättre 
samhälle än det som var tidigare när man inleder och 
planerar för återuppbyggnad, och buffertzonen kan man 
se som ett försök att skydda människor från eventuellt 
kommande tsunamis, men när nya hotell får tillåtelse 
att bygga vid kusten är den teorin inte lika självklar. 
Buffertzonen har fått mycket kritik och det pratas om att 
det är politikernas ursäkt för att hålla stränderna fria från 
fiskarfamiljer och fattiga för att gynna turismen.

Kunskapen om landet, dess kultur och seder, är inte 
alltid tillräcklig bland de organisationer som är där för att 
hjälpa till. Efter tsunamin i Sri Lanka var ett av förslagen 
att det skulle byggas flerfamiljs hus för att snabbt till-
godo se behovet att bostäder. För muslimerna i Sri Lanka 
fungerade det förslaget, i praktiken, inte alls. Enligt de 
muslimska sederna består ett hem av ett hus, med egen 
toalett och egen brunn. Tanken är att huset skall lämnas 
vidare till dottern i familjen, om det finns en sådan, när 
hon gifter sig. Byggs det flerfamiljshus med lägenheter 
fungerar inte detta. 

Redan innan tsunamikatastrofen var det många 
människor i Sri Lanka som levde i flyktingläger. 
Förutom att se till att de som drabbats en katastrof får 
hjälp så måste man se till att de som sedan flera år varit 
flyktingar och drabbade får den hjälp om behöver.�2 2007 
beräknade man att det fanns ca 72 000 flyktingar i �0 
flyktingläger i Batticaloa-distriktet. I slutet av förra året, 
och i början på detta, ökade våldet i landet  ytterligare, 
framförallt i de norra delarna av Sri Lanka.�3 I Januari i år 

drabbades landet av översvämningar efter monsunregnen, 
i provinsen Ampara på östra sidan av Sri Lanka. Drygt 
30000 människor har tvingats lämna sina bostäder. �4 
Enligt Svenska kyrkan räknar FN med att ca �00 000 
människor i Sri Lanka har tvingats fly, både beroende 
på tsunamin, andra katastrofer och på den väpnande 
konflikten. ��

Man tror att Sri Lanka kommer att drabbas hårt av 
klimatförändringarna även i framtiden. Bland annat har 
man efter olika studier kommit fram till att havsnivån 
kommer att stiga med ca en halv meter i Sri Lanka de 
kommande 20 åren, och de nordliga delarna av landet 
kommer att försvinna under ytan. De nordliga och östra 
delarna av landet är plattare än andra delar och är i all-
mänhet mer utsatta för stigande vattennivåer. Förutom 
att havsnivån kommer att stiga så kommer också jord-
bruket att påverkas.  Temperaturerna kommer med tiden 
att stiga och vattentillgången kommer att minska. Som 
ett resultat av detta kommer t.ex. risfälten ge 20-30% 
mindre skördar de kommande 20 till 30 åren enligt Mo-
han Munasinghe,, biträdande ordförande för FN:s kli-
matpanel.�6

Bild 14 och 15 (ovan): Flyckting-
läger i Sri Lanka efter tsunamika-
tastrofen. Tälten är i standard tält 
med vanlig tältduk, vissa saknar 
väggar och man har lagt presen-
ningar på taken för att skydda 
mot fukt.

Bild 16 (till vänster): Lokal bygg-
nad på Sri Lanka som reparerats 
med plastsäckar och presenning-
ar efter tsunamikatastrofen.
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Funktions analys: Katastrofbostad

Erbjuda   tak över huvudet   HF
Erbjuda  väderskydd    N
Möjliggöra   stående ställning   Ö
Äga   enkel konstruktion   Ö
Underlätta  hopsättning/uppbyggnad  Ö
Möjliggöra  avskärmning    Ö
Äga   lätt vikt     N
Erbjuda  ventilation    N
Främja  social samvaro    Ö
Möjliggöra  påbyggnad    Ö
Äga    hållbar konstruktion   N
Erbjuda  permanent boende   EN
Erbjuda  plats för matlagning   EN
Erbjuda  trygghet    N

* HF: huvudfunktion    N: Nödvändig    Ö: önskvärd    EN: ej nödvändig

Bild 17: Funktionsanalys. Funktionerna som bostaden bör 
besitta är analyserade och rangordnade efter behov.
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Skissfas:

För att utforma en katastrofbostad och tillhandahålla 
det som krävs av en sådan bostad hade det varit bättre om 
jag hade haft en möjlighet att få göra en fältstudie bland, 
eller intervjuer med, de brukare som eventuellt skulle 
behöva använda sig av min lösning. Jag har begränsade 
tillgångar i mitt projekt och en studieresa är inte möjlig. 
Skisser och urval är gjorda baserade på den funktionsana-
lys (bild 17) som jag utformat utifrån den litteratur jag 
läst och analyserat.

Jag har valt att jobba med bostäder för det akuta 

behovet, istället för bostäder till en återuppbyggnadsfas. 
Valet är grundat på de fakta jag fått in genom min 
research: 

att få ut väl fungerande nödbostäder till ett katastrof-
område är avgörande för om människor kommer att 
överleva eller inte.
Idag finns i stort sätt bara tält att använda sig av på 
marknaden.
De mer permanenta bostäderna skall helst följa de 
lokala byggnadssederna. Det är viktigt att man in-
kluderar den lokala befolkningen i tillverkningen för 
att inga behov eller krav skall förbises. 

•

•

•

Bild 18: Ett urval av skisser från min skissfas.
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ville att slutlösningen skulle ha någon form av realism. 
Det är lätt av sväva i väg och forma något futuristiskt, 
övertekniskt, kostsamt. Precis så som föregångare har 
gjort. Genom att bygga små kartongmodeller av det jag 
fått fram genom mina skisser har jag fått möjligheten att 
tidigt se de olika lösningarnas svagheter och styrkor och 
det har gjort urvalsprocessen och urgallringen av mina 
idéer enklare. 

Två delar. Enkel ihopsättning genom 
att ena delen kilas in i den andra. Platt 
vid frakt, men stor. Varken flexibel eller 
anpassningsbar

En vikbar variant av det traditio-
nella vindskyddet. Enkel att sätta 
upp, enkel konstruktion, men 
stor vid frakt. Ej flexibel eller sär-
skilt anpassningsbar

Sammanlänkade plankor, 
eller skivmaterial som är 
möjligt att forma på olika 
sätt, genom att stadga 
upp dem och på så sätt 
bilda väggar och tak. 
Problem med sidoväggar 
och avskärmning. Platt 
men stor vid frakt

En typ av »länkad« duk. Halv 
hård. Flexibel och anpass-
ningsbar. Platt. Svårt att av-
göra storlek vid frakt. Enkel 
konstruktion, svår att få sta-
dig

Förutom att fundera på helt nya lösningar har jag tittat på 
möjligheten att utveckla de lösningar som finns idag. Det 
största problemet som jag har stött på vid utformningen 
av min katastrofbostad är storleken och vikten – helst 
skall lösningen ha mycket liten packvolym, men som 
bostad skall den helst rymma en familj. Lösningen skall 
helst ha låg vikt och den skall vara enkel att sätta upp, 
samtidigt som den skall erbjuda ett hållbart skydd. Dessa 
krav tillsammans är svåra att kombinera. Svårigheten 
har främst varit att »rangordna« behoven och kraven 
som ställs på en tillfällig bostad eftersom de oftast är 
individuella och skiljer sig väldigt från fall till fall. 

De kraven som jag ställde från början var att jag 
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Förädling

Efter genomgång av mina skisser och avvägning mot 
min funktionsanalys har jag valt att arbeta vidare och ut-
veckla idén om en semi-hård duk. Idén svarar bäst mot 
funktionsanalysen och motsvarar bäst de krav som jag 
personligen ställt på min lösning.

Min idé grundas på tre saker: flexibilitet, stadga och 
tak över huvudet. Efter mat, filtar och varma kläder så är 
tak över huvudet det som är viktigast att tillhandahålla 
människor i en katastrofsituation.

Tanken är att tillverka en tältduk/presenning med mer 
stadga än de som finns idag. Genom att tillföra stadga gör 
man det möjligt att använda produkten till att bygga mer 
hållbara bostäder. Presenningar är det material som oftast 
går fortast och enklast att få ut till drabbade områden. 
Presenningar är enkla att lagra - de tar inte allt för mycket 
plats och vikten är begränsad. Det är också något som 
finns att köpa lokalt på de flesta platser och på så sätt 
finns de tillgängliga på olika håll. En presenning är ett 
material som de flesta människor känner igen och som 
de flesta kan hantera.

Enligt min research så förekommer det stora mängder 
av regn och blåst i olika perioder på Sri Lanka, och det 
gäller att bostaden kan stå emot de påfrestningar som kan 
inträffa. Sri Lanka är också ett land med olika religioner 
och folkslag, och bostaden skall passa samtliga grupper. 

Just vad det gäller lankesisk byggnadskultur har det varit 
svårt att få fram någon konkret information. Jag har gjort 
försök att kontakta en av de största biståndsorganisatio-
nerna i landet samt sökningar på bibliotek och internet 
men utan resultat. I mitt jobb att utforma min slutliga 
lösning har det därför varit svårt att avgöra för- och nack-
delar med avseende på kultur och tradition. Målet har 
varit att presentera en så pass neutral och anpassningsbar 
lösning som möjligt så att alla folkgrupper har möjlighe-
ten att nyttja den.

Min idé är hårda plattor som placeras och fästs 
på en duk/presenning. Plattorna placeras så pass tätt 
att det går att vika duken åt ena hållet. Försöker man 
vika duken åt andra hållet tar plattorna i varandra och 
det tar stopp. Plattorna kommer att vila mot varandra 
och konstruktionen håller uppe sig själv, förutsatt att 
materialen tillsammans inte blir för tunga (bild 19). 

När man tillför stadga till en något vikbart och flexi-
belt så minskar de egenskaperna något, beroende på 
utformningen. I min lösning är det viktigt att det finns 
både stadga och flexibilitet, och att lösningen går att vika 
ihop i största möjliga mån.

Bild 19: Visar vald lösning, från sidan. Lösningen går ut på att man 
fäster plattor på en duk/presenning. Plattorna sitter såpass tätt att 
det endast går att vika duken åt ena hållet.

ej vikbar, plattorna tar emot.
vikbar
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Bild 20: Olika möjligheter att vika duken, bero-
ende på utformning och placering av plattor
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Bild 21. Bild 22.

Bild23. Bild 24.

För att inte gå miste om dukens fördelar är storleken 
på plattorna och placeringen av dem viktig. Det gäller 
att få så många vikbara leder som möjligt samtidigt som 
plattorna fortfarande måste kunna stödja varandra. 

Bild 21: Plattorna är formade som kvadrater. 
Grupperade som kvadrater gör de att dukens flexibilitet 
blir begränsad. Det går bara att vika den åt två håll. 
Antingen vertikalt eller lodrätt, och det spelar ingen roll 
om man skulle välja att gruppera dem på något annat sätt 
än i kvadrater. Det kommer ändå inte gå att vika dem på 
något annat sätt. Spåren som går som ett kors i mitten 
erbjuder möjligheten att vika ihop duken vid frakt.

Bild 22: Plattorna är formade som trekanter och är 
grupperade två och två i små kvadrater, och kvadraterna 
är grupperade i en större kvadrat. I och med att spåren 
löper parallellt både lodrätt, vertikalt och på diagonalen 
så ökar möjligheten och flexibiliteten i duken men den 
är fortfarande ganska begränsad. Plattornas storlek gör 
att det blir många komponenter och det försvårar en till-
verkning. Spåren som går som ett kors i mitten erbjuder 
möjligheten att vika ihop duken vid frakt.

Bild 23: Även här är plattorna formade som trekan-
ter men större i storlek. Dels ökar det stadgan, samtidigt 
som det förenklar tillverkningen. Trekanterna är gruppe-
rade två och två i kvadrater, och kvadraterna är gruppe-
rade i en större kvadrat. Spårens riktning är placerade så 
att man har möjlighet att vika dem på flera olika sätt. De 
större spåren i mitten, format som ett kors ger möjlighe-
ten att vika ihop duken vid frakt.

Bild 24: I stort sätt samma utformning som bild 23. 
Förutom spåren som går som ett kors i mitten och erbju-
der möjlighet att vika i hop duken vid frakt så finns det 
ytterligare två bredare spår på diagonalen vilket gör att 
duken går att göra ännu mindre vid frakt. Kan vara en 
nackdel för tillverkning, men man vinner mycket på att 
duken blir rörlig i alla led, samtidigt som det går att vika 
ihop den till en mindre storlek.

Jag har valt att använda mig av bild 24. Det är den duk 
som erbjuder flest möjligheter utan att dra ner på stadga 
eller hållbarhet.
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Presentation av vald lösning

Material:

För att hitta bästa tänkbara material har jag gjort diverse 
eftersökningar i olika materialbanker samt på internet 
och bibliotek. De egenskaper som är att föredra och som 
materialen bör ha är: 

lättviktigta - lättviktiga material innehåller mycket 
luft som är bra för värme isolering. Värmen får svårt 
att tränga igenom materialet.
tåliga mot vatten
slitstarka
miljövänliga
UV-beständiga
bearbetningsbara
neutrala (de får inte sticka ut för mycket i textur och 
färg.)

Materialet till plattorna var svårast att hitta en lösning 
till. Genom min efterforskning hittade jag diverse kom-
positmaterial och plastmaterial. Jag har även varit inne på 
att använda ett mer tranditionellt material som bambu, 
som används mycket till konstruktioner i asien, men ing-
et av materialen motsvarade riktigt de egenskaper som 
krävdes. Hade materialen rätt densitet så saknade de UV-
beständighet eller så tålde de inte fukt, och så vidare. 
Genom min research har jag kommit fram till två mate-
rial att använda till min produkt.

Reboard-platta 

Materialet tänkt att användas till plattorna. Reboard är ett 
kartongmaterial som tagits fram av företaget DesignForce 

•

•
•
•
•
•
•

(bild 2�). Materialet är lätt, starkt, relativt fukttåligt 
(ytbeläggningen står emot väta.) Förutom flamsäkert så 
är det också UV-beständigt och 100 % återvinningsbart. 
Det återvinns som papper. Det går att bearbeta materialet 
med traditionella verktyg, och det går även att spika och 
skruva i skivan. En bra egenskap om man tänker sig att 
bostaden skall kunna förädlas och byggas på med tiden.

Enligt mina beräkningar väger materialet 2,1kg/m2, 
men kartong är ett fuktabsorberande material och man 
kan därför anta att materialet har hunnit anpassa sig till 
omgivningen innan vägning. Från ett annat projekt har 
jag fått uppgiften att materialet skulle väga 1,7kg/m2 om 
skivan är 16 mm tjock.�7 Det står inte angivet, men man 
kan anta att det är värdet för torrvolymen av materialet; 
jag har diskuterat frågan med sakkunnig i ämnet - Johan 
Norén (universitetsadjunkt, byggnadskvalitet, Högskolan 
i Gävle) och vi har kommit fram till att så måste vara 
fallet. Räknar man att fukthalten ligger runt 18 % så 
stämmer siffrorna överens. Vid tillverkningen av min 
produkt skall Reboarden omslutas av en plastduk. Om 
materialet är torrt vid tillverkning bör inte fukthalten 
öka, och vikten/m2 bör stanna runt 1,7kg/m2. I mina 
beräkningar för totalvikten av produkten använder jag 
därför värdet 1,7kg/m2, då jag antar att materialet är 
torrt vid tillverkning.

Monarflex Presenningar:

Jag har hittat en plastduk/presenning som jag tycker 
är lämplig för ändamålet. Presenningen är av märket 
»Monarflex Presenningar«, men självklart om produkten 
skall produceras kan man tänka sig att duken produceras 
lokalt, eller av annat fabrikat, men i mitt projekt har 
jag valt att ta fasta på just Monarflex Presenningars 
egenskaper.

Bild 25. Reboard. Materialet är tänkt att användas till plattorna 
i konstruktionen. Reboard är ett kartong material som är lätt, 
starkt, tål väta och UV-strålining.

Bild 26: Monarfelex Presenning. Materialet är tänkt att använ-
das till duken. Presenningen är armerad av polyestergarn och 
väven är av LD-polyeten vilket gör den mycket stark, samtidigt 
som den är lätt. 
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Monarflex Presenning är en armerad plastfolie. Den 
består av LD-polyeten (Låg Densitets-polyeten) som 
pressats samman med ett polyestergarn som armering. 
(bild 26) Polyeten är plast, och är ett organiskt material. 
Sammansättningen av materialet gör att det inte skiktar 
sig och att det är starkt och hållfast. Det klarar att stå 
emot yttre påfrestningar som sol vind och regn.

Tjocklek: 0,18 mm
Vikt: 0,22� kg/m2
Temperaturbeständighet: -40oC - +7�oC

Presenningen är transparent men inte helt genomskinlig. 
För att kunna erbjuda ljusgenomsläpp är detta en viktig 
egenskap, samtidigt som den fortfarande skyddar den 
privata zonen. Eftersom den inte är helt genomskinlig 
finns det ingen risk för att någon ser igenom duken. 
Ljusgenom släpp är viktigt i en bostad, men samtidigt 
måste man tänka på att för mycket sol i ett varmt klimat 
kan vara påfrestande. Genom att presenningen till 
stora delar är täckt med plattor så kommer bara ljuset 
igenom springorna och borde enligt mig ge ett önskvärt 
innomhusklimat.

Sammansättning av produkt:

För att plattorna bäst skall klara av det fuktiga klimatet är 
det viktigt att de omsluts av presenningen som skyddar 
dem från fukt. Därför behövs det två lager presenning 
som antingen kan sys ihop eller värmepressas samman 
för att hålla (bild 27).

•
•
•

Mått:

I min research har jag fått fram att man enligt standard 
skall räkna med minst 3,� m² täckt boyta/person. Jag har 
också fått fram att en genomsnittsfamilj i Sri Lanka har 
2,3 barn. Räknar med att man lever 4 st i en familj så 
skall bostaden vara på minst 14 m². För att kunna er-
bjuda en bostad  på minst 14 m² har jag gjort olika tester 
och beräkningar och kommit fram till att duken skall ha 
måtten 61� cm × 61� cm (bild 28). Då har jag räknat 
in att det skall finnas en kant runt om plattorna där det 
finns plats för öljetter. Öljetterna gör det möjligt att fästa 
bostaden i marken med rep eller kilar. Det går också att 
sammanfoga två dukar genom att med rep »tråckla« dem 
samman. När duken är ihop vikt har den måtten 280 
cm × 280 cm × 340 cm. Då är kanten extra duk runt 
om borträknad eftersom den går att vika undan vid för-
packning. Måtten kan anses stora för bostaden när den 
är ihopvikt och förpackad kan anses som stora. Jag anser 
att de är rimliga och av alla krav som ställdes på bosta-
den; vikt, stadga, hållbarhet, flexibilitet, packvolym, så 
resonerade jag fram att packvolymen var det krav som var 
minst prioriterat om man blev tvungen att välja bort nå-
got. Man kan tänka sig att biståndshjälpen transporteras 
ut med bil eller lastbil och eftersom den är relativt platt 
så ryms det många i en transport. Finns det inte tillgång 
till transport så går det att bära den för hand. Man klarar 
av att bära den om man är två eller tre personer beroende 
på styrka. 

Totalvikt:

Varje platta har måtten 1.4 m × 1,4 m × 1,98 m. To-
talt är det 32 plattor. De får en gemensam yta på 31,36 
m2. Reboarden har en vikt på 1,7kg/m2 (gäller en 16mm 
platta). 31,36 × 1,7 = ~�3kg.
Duken har måtten 6,1� m × 6,1� m= 37.8 m². 
Presenningen har en vikt på 0,22� kg/m². 37,8 × 0,22�= 
8,�kg. Duken används i dubbla lager och vikten blir 8,� 
× 2= 17kg

Genom mina beräkningar skulle produkten få en vikt 
på 70 kg. Jag har valt att räkna bort vikten av öljetter och 
dragkedjor sedan deras vikt inte har någon större inver-
kan på totalvikten. Bland tälten som finns och används 
i dagsläget finns det bara en lösning som ligger under 
70 kg och i och med de egenskaper som inkluderats i 
lösningen så tycker jag att den är rimlig.

Bild 27.: Figuren visar sammansättningen av duken. Plat-
torna placeras och fästs på presenningen De omsluts se-
dan av ytterligare ett lager presenning för att skydda plat-
torna från bland annat fukt. 
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Bild 28:  Figuren visar duken och plattornas mått. Utvikt 
och ihopfälld
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Tillbehör: 

Fodral: Bostaden levereras i ett tygfodral av 
vattenbeständigt material. Fodralet skyddar duken vid 
transport och förenklar frakten genom handtagen som 
är placerade på utsidan. Fodralet går att vika ut till en 
platt väv, som sedan går att använda som man önskar. 
Man kan använda det dels som golvmaterial för att slippa 
sova direkt på marken, det går även att dela på tyget och 
använda delar för avskärmning. Tyget fästs då med hjälp 
av spännremmar i taket.

Öljett: Längs kanten på duken är det öljetter place-
rade för att enklare kunna förankra duken i marken. Öl-
jetterna är av gummi och klarar därför fukt bra.

Kilar: För att bostaden skall ha en möjlighet att stå 
emot yttre påfrestningar som regn och vind är det viktigt 
att det går att förankra bostaden i marken. I fodralet föl-

jer det med aluminiumkilar som förenklar en förankring. 
Kilarna är u-formade vilket gör dem enkla att slå eller 
stampa ner i marken.

Stag: I traditionella tält krävs det tältpinnar och rep 
för att hålla upp konstruktionen. Dukens konstruktion 
håller uppe sig själv genom plattorna som stödjer på 
varandra, men det är ändå bra om det finns ett enkelt sätt 
att stadga upp konstruktionen om man önskar, vid en 
eventuell påbyggnad eller vid hårdare väder. På dukens 
insida är spännremmar placerade med jämna mellanrum 
som erbjuder en möjlighet att fästa stag som gör 
konstruktionen starkare. I fodralet följer det med runda 
stag av aluminium som antingen går att fästa på väggen 
med hjälp av remmar, eller platt på marken genom kilar. 
På marken används den som en del i ett stående stag. Det 
fungerar då som en bas och i hålet i mitten kan sätta en 
pinne, rör, etc.  

Bild 29: Figuren visar hur kilar och stag kan användas för att förstärka bostaden. Till vänster 
visas dukens ovansida. Till höger visas dukens undersida

Spännrem

Kil Stag

Öljett

Kilarna används antingen för att 
förankra duken genom öljetterna, 
eller för att fästa staget i marken

Staget används antingen för att 
stärka upp duken och fästs då ge-
nom spännremmar. Man kan också 
använda det liggandes på marken. 
Förankring sker med hjälp av kilar
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Funktioner

Öppningar: Beroende på hur duken används och hur 
man viker den, blir en ingång mer eller mindre viktig. 
Från mitten av duken och ut mot sidorna är det placerat 
4 dragkedjor, en åt varje håll (bild 30). De går att an-
vända som ingång om man önskar. Det är viktigt att det 
finns en lättillgänglig ingång, samtidigt som det är att 
föredra att det finns möjlighet att stänga om sig, dragked-
jorna möjliggör detta.

Ihopsättning: Det finns olika sätt att använda duken. 
Förutom de fyra dragkedjor som är placerade som ett 
kors ut från mitten så finns det ytterligare en dragkedja 
på duken. Den är delad och placerad som ett V (bild 31). 
Dragkedjan fungerar som en fog vid en möjlig vikning, 
och gör det enkel att föra upp bostaden. Se följande in-
struktioner (sidan 29). Vill man inte använda just den 
typen av vikning så låter man dragkedjan vara. För övrig 
sammansättning fungerar kilar och öljetter som förank-
ring och fog. Öljetterna fungerar inte bara för attt göra 
det möjligt att förankra bostaden i marken, man kan 
även »tråckla samman flera dukar med hjälp av rep ge-
nom öljetterna om man önskar större yta (bild 32).

Ventilation: I ett land som Sri Lanka, med ett varmt 
och fuktigt klimat, är det viktigt med ventlilation i bo-
staden. Ventilationen är viktig för att luften skall ha en 
möjlighet att cirkulera och skapa ett fungerande inom-
husklimat. Dragkedjorna som är placerade från mitten 
av duken och ut mot sidorna gör det möjligt att reglera 
luftgenomsläppen och ventilationen.

Golv: För att slippa leva och sova direkt på marken är 
det önskvärt att placera någon form av täckande material 
på marken för att skap ett golv till bostaden. Bostaden 
levereras i ett tygfodral, och när bostaden väl är levere-
rad och uppackad går det att vika ut tyget i fodralet och 
använda det som golv. Precis som på duken till bostaden 
finns det öljetter utplacerade på tyget till fodralet för att 
möjliggöra förankring i marken eller i väggen.

Avskärmning: I vissa kulturer är det viktigt att det 
finns en möjlighet att dela av bostaden, för att möjliggöra 
att kvinnor och män kan byta om avskiljt. Förutom till 
golv kan man även använda fodralet som duken levereras 
i till avskärmning. Vill man ha både tak och möjlighet till 
avskärmning går det bra att dela på väven. Vid avskärm-
ning fästs väven med remmar i taket.

ac

ab

bd

cd

A

C D

B

Bild 30.:Figuren visar hur dragkedjorna är place-
rade på duken. Dragkedja AC och BD erbjuder 
möjlighet till ingång eller ventilation beroende 
på hur duken används.

Bild 31: Delad dragkedja som är placerad som 
ett V ut mot hörn C och D. Dragkedjan fungerar 
som sammanfogning.
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bd

cd

A

C D

B

Bild 31

Bild 30



2�

Bild 32: Öljetterna längs duken sidor erbjuder inte bara möj-
ligheten att förankra duken i marken, det går även att »tråck-
la« samman flera dukar med rep genom öljetterna.
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Utgångspunkten är alltid att duken ligger utvikt platt på marken 
med plattorna uppåt. Varje hörn på duken har en bokstav för att 
brukaren enklare skall kunna orientera sig. Även dragkedjorna 
har bokstavsbenämning.
Duken går att vika på olika sätt, och man kan därför skapa olika 
lösningar efter egna behov. Jag har valt att presentera tre lös-
ningar men duken är absolut inte begränsad till dessa.

Instruktioner

Börja med duken utvikt platt på marken För sidan AC och BD mot varrandra 
in mot mitten.

Ett tak bildas. Fäst med kilar i marken., och 
staga upp med stag på insidan om önskas.
 
Takhöjden regleras enkelt och golvytan 
minskar i förhållande till att takhöjden ökar. 
Lösningen kan användas direkt på marken 
eller ersätta tak på redan befintlig bygg-
nad.
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Lösning 1
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Lösning 2: 

Mitten av duken trycks upp så att duken bildar en 
»tetraform«. 
Sidorna C och D förs mot varandra medan fliken 
cd förs upp och bildar en ingång. Fäst med kilar i 
marken.

Börja med duken utvikt platt på marken
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AC BD

C

A
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cd Dragkedjorna längs sidorna av bostaden 
går att använda dels för att reglera venti-
lation, dels om man vill skapa ytterligare 
ingång. 

Planskiss. Lösning 2 och 3 får ungefär samma 
bostadsyta. Bostaden blir ca 16m² stor vilket 
rymmer max 4 personer enligt standard. 

Tvärsnitt. Både lösning 2 och 3 får en takhöjd 
på ca 2,4 m i mitten av bostaden vilket gör 
att en medellång människa kan stå upprätt.

2, 4 m



32

A ab

bd

cd

ac

B

B

D

D

C

C

A

Lösning 3: 

Börja med duken utvikt platt på marken
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Planskiss. Lösning 2 och 3 får ungefär samma 
bostadsyta. Bostaden blir ca 16m² stor vilket 
rymmer max 4 personer enligt standard. 

Tvärsnitt. Både lösning 2 och 3 får en takhöjd 
på ca 2,4 m i mitten av bostaden vilket gör 
att en medellång människa kan stå upprätt.

2, 4 m

A ab

bd

cd

ac

B

B

D

D

C

C

A

Mitten av duken trycks upp så att duken bildar en »tetra-
form«. 
För ihop sidorna C och D. Dra ihop dragkedjan för att hålla 
ihop konstruktionen. Fäst med kilar i marken.

Dragkedjorna längs sidorna fungerar som 
ingång, de går även att använda för att reg-
lera ventilation.

A

B

CD
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Bild 34: Olika lösningar i förhållande till varandra. I varma områden kan det 
vara bra, om utrymme finns, att bostäderna placeras ut med större mellanrum 
för att möjligheten till ventilation och luftcirkulation skall bli bättre.

100 m

100 m

Bild 33: Ett förslag på hur en gruppering av bostäderna kan se ut (bild ovanifrån). Fördelen 
med den trekantiga formen, lösning 3, är att bostäderna kan komma mycket nära varandra. 
Många bostäder kan rymmas på liten yta och eftersom det finns möjlighet till ingång på tre 
sidor spelar det ingen roll hur de placeras bara en sida blir fri.
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Bild 34: Figuren visar ett exempel på hur en vidareutveckling av ben bostad kan se ut. Duken är flexibel, och går att 
anpassa efter ägarens önskeål. Den går bland annat att använda till tak väggar eller golv.

Vidare utveckling av bostaden 

Efter en katastrof kan det dröja länge innan återuppbygg-
nadsfasen kommer igång. Ibland tvingas människor att 
bo i tält i flera månader eller år. Eftersom reboarden är 
ett material som går att bearbeta med vanliga verktyg, 
erbjuder det en möjlighet för ägaren att bygga på bosta-
den med tiden. Finns det material och resurser att tillgå 
från naturen eller genom bidrag från regering eller bi-
ståndsgrupper går det att förädla bostaden som man vill. 
Duken går att anpassa och den fungerar bra som taklägg-
ning, väggmaterial, golv eller liknande. Ägaren kan an-
vända produkten efter egna krav och behov. Vill man ha 
en större yta kan man länka samman flera dukar genom 
att »tråckla« ihop dem med rep genom öljetterna.
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jag önska att det fanns ett skivmaterial i plast, lätt i vikt, 
starkt, hållbart och med möjligheten att bearbeta det med 
vanliga verktyg. Lyckas man i framtiden hitta ett sådant 
material kan man också ta bort det övre lagret med duk, 
eftersom plast står emot fukt och produktionen skulle 
förenklas. Även produktens totalvikt skulle minska.

Min lösning till en ny katastrofbostad är inte hållbar 
på sikt, men det finns möjlighet att stärka upp kon-
struktionen, bygga på den med tiden och på så sätt få 
ett hållbart boende. Lösningen erbjuder en möjlighet för 
människor att själva får vara med att bestämma över sitt 
hem och sin framtid. Jag förstår problemen och riskerna 
med en sådan lösning, men jag tror samtidigt att den 
kan gynna människors väg till återhämtning. Man kan 
se min lösning som en av byggstenarna som behövs för 
att skapa ett hem. Får man en byggsten, i en situation då 
man kanske förlorat allt man äger, står man i alla fall inte 
tomhänt

Fortsatt arbete

Jag har inte haft möjligheten att tillverka produkten i full 
skala. Jag har inte heller haft möjligheten att testa den i 
praktiken, eller i en aktuell miljö. För en möjlighet att 
optimera produkten är det ett måste. Genom att placera 
produkten i sin tänka miljö och låta brukare nyttja den 
kan man enkelt se för- och nackdelar med konstruktio-
nen. Det går också att undersöka hur materialen klarar 
klimatet och de yttre påfrestningar som kan förekomma.

 Ett av de stora problemen med nya lösningar till ka-
tastrofbostäder är att tillverkning och frakt tar lång tid. 
Genom en lokal produktion kan man minska tiden för 
transport avsevärt. Produktionen skulle inte bara inne-
bära att man jobbade förebyggande med katastrofhan-
tering genom att försöka att ligga steget före, genom att 
föra upp lager på olika håll, det finns också möjlighet att 
genom en lokal produktion starka landets ekonomi. I ett 
fortsatt arbete bör möjligheterna ses över.

Många organisationer och biståndsgrupper är bero-
ende av bidrag för att hjälpa människor. Om man kan 
erbjuda stora företag en reklamplats mitt i händelsernas 
centrum kanske de enklare skänker pengar. Produkten 
har stora tomma ytor till förfogande. De vita ytorna kan 
ge plats åt olika företagens logotyper om det är det som 
krävs för att de skall investera i ett sådant här projekt. 
Alla vill hjälpa till, men inte lika gärna om det inte syns. 

Produkten togs fram för att passa ett tropiskt klimat, 

Diskussion

Det är en svår uppgift att konstruera katastrofbostäder. 
Det ställs en rad krav på konstruktion och utformning 
som är svåra att kombinera. Helst skall bostaden gå att 
alternera i oändlighet så att alla människor har möjlighe-
ten att göra den till sin egen.

Lösningarna som finns idag består mest av tält. Anled-
ningen är att de fungerar. Jag kan förstå varför det är svårt 
att chansa och testa nya lösningar i en pressad situation 
som vid en naturkatastrof men samtidigt måste utveck-
lingen gå framåt - man måste hitta nya vägar när risken 
för katastrofer ökar. Många anser att man skall bidra 
antingen med en enkel temporär lösning, eller med en 
hållbar lösning som fungerar på sikt. Inget där i mellan. 
Det är en svår fråga att ta ställning till. Jag har presenterat 
en lösning som befinner sig just i den gråzonen som man 
skall undvika. Jag har gjort det medvetet eftersom jag an-
ser att man måste börja se problemet ur nya synvinklar. 
Fördelarna med min produkt jämfört med de standard 
tält som finns idag är främst flexibiliteten, möjligheten 
att använda den i olika situationer på olika sätt, samt att 
stadgan i duken ökar tryggheten för de inneboende - i 
alla fall den psykiska tryggheten. Materialens fördelar - 
vikten i förhållande till yta och  hållfasthet, möjligheten 
att vidare bearbeta bostaden med tiden  gör produkten 
lätt att använda och begränsar inte brukaren lika mycket 
som t.ex. ett tält. Produktens nackdelar jämfört med tält, 
tror jag främst är konstruktionen i den bemärkelse att 
min produkt, på grund av plattorna, inte går att göra lika 
liten vid frakt som ett tält. I valet jag gjorde kring mate-
rial, konstruktion och volym vid frakt har jag resonerat 
så att volymen vid frakt är det som är minst viktigt och 
lättast att offra.

Valen av material kan också ifrågasättas, kanske 
framför allt när det gäller en eventuell påbyggnad eller 
lokal tillverkning. Reboardens yta är beständig mot väta, 
men innanmätet är känsligt mot fukt och skulle man 
spika, skruva eller skära i duken kan det komma fukt in 
i materialet och i värsta fall kan det ruttna. Reboard är 
inte heller ett material som Sri Lanka i dagsläget kanske 
har kapacitet att tillverka. Jag har ändå valt att använda 
reboard på grund av alla dess fördelar som jag tycker väger 
över nackdelarna. I min research kring material hittade jag 
inget annat alternativ som samtidigt som det är lätt och 
starkt går att vidare bearbeta med traditionella verktyg, 
vilket i det här fallet ger produkten mervärde. Materialen 
som jag valt är ett förslag, redo att utvärderas. Helst skulle 
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men nu med facit i hand tror jag att möjligheten finns 
att utveckla den inom en rad olika områden. Dels kan 
den fungera i andra klimatzoner, förutsatt att material 
och dimensioner anpassas till  det aktuella områdets 
förutsättningar. Jag tror även att man kan hitta en marknad 
för produkten utanför ramarna för katastrofbostäder. 
I grund och botten är det en presenning. Presenningar 
används idag på olika sätt, med olika avseenden, runt om 
i världen. Kanske att »semi-duken« passar lika bra för att 
täcka över ved-trallen som att erbjuda människor ett hem. 
I ett fortsatt arbete borde olika marknader ses över inför 
en eventuell produktutveckling och marknadsföring.
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Från: Jerry Ramnitz (jerry.ramnitz@telia.com) 

 Du vet kanske inte vem den här avsändaren är. Markera som säker | Markera som osäker 

Skickat:den 2 april 2008 13:17:00

Till: karinmariafreij@hotmail.com

Kopia: dick urban Vestbro (dickurba@infra.kth.se); Jonas Jernberg (jonas.jernberg@n59.se)
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Hej, jag har intresserat mig för frågor kring temporära byggnader bland annat genom att jag fått insyn i hur Läkare utan gränser 

(MSF) arbetar och min ”studieresa” till Peru. MSF arbetar i stor utsträckning med tält för sin egen medicinska verksamhet och om 

de bygger temporära byggnader försöker de jobba med stommar av lokala material (trä, bambu, korrugerad plåt till tak etc) och 

lagervaror av tjocka plastfolier som enda importerade ”byggnadsmaterial”. I de områden de jobbar handlar det nästan alltid om 

flyktingar och interflyktingar som flytt krigssituationer och själva flyktinglägren hanteras av UNHCR eller andra hjälporganisationer 

– vanligtvis tält.

Det jag har direkt erfarenhet av, genom mitt ”arbete” i det jordbävningsdrabbade området i södra Peru, är hur man använt tält och 

temporära byggnader som tillfälliga bostäder under återuppbyggnadsarbetet. I den by i på landsbygden där - vi (Arkitektsektionen 

vid Pontefika Universidad de Catolica i Lima) - arbetat med en utvecklingsplan och några delprojekt av byns offentliga ”rum” 

har jag också studerat hur återuppbyggnadsarbetet går till. I byn var de fysiska skadorna stora och många hus kollapsade helt 

eller delvis, men ingen människa omkom – troligen tack vare att husen i huvudsak är envåningshus och har lätta tak av bambu 

som inte begraver människor under rasmassorna. I denna by är det frågan om återuppbyggnadsarbete och man håller på att 

återuppbygga sina bostäder – det är en fråga för de enskilda familjerna - och de temporära tälten/tillfälliga ”husen” ersätts i den 

takt de enskilda familjerna har råd att återuppbygga sina hus, de får visst statligt stöd för detta och andra hjälporganisationer 

har bidragit med de temporära ”husen” och att bygga vatten och avloppsystem (Oxfam, som betalar människor på plats för att 

gräva och bidrar till ekonomin på detta sätt). Ett problem är att man i stor utsträckning bygger upp sina hus på samma sätt som 

tidigare med adobeblock och jord och endast de som har större resurser bygger mer jordbävningssäkert med betongstommar 

etc. (det finns forskning och experiment om hur man kan bygga mer jordbävningssäkert med adobe och med betongsten, 

men detta är en annan  fråga). Peru är inget egentligt u-land, även om de ekonomiska resursurserna är extremt ojämlikt 

fördelade, och de rikare delarna kunde bidra med akutinsatser med vatten- och mattransporter, sjukvård, tält och evakuering till 

provisoriska ”shelter” i inledningskedet och bidrar med ekonomiska resurser tillsammans med olika internationella NGO:er och EU 

i återuppbyggnadsarbetet. Denna del av Peru har ett stabilt klimat med liten temperaturvariation - +10 till + 30 och inget regn!, 

vilket gör att man kan leva drägligt i mycket enkla ”shelters”. I denna by med en stark identitet, låg arbetslöshet och en fungerande 

lokal organisation är återuppbyggnaden på god väg, jag har sett betydande framsteg under de 8 veckor jag besökt byn. Skolan är 

under återuppbyggnad av Staten, de tekniska systemen av Oxfam – delar av byn som tidigare inte haft vatten och avlopp får nu 

ett ledningsnät mm. Det finns säkert fattiga familjer, som kommer att ha svårt att dra nytta av situationen och kommer att bo kvar 

i sina provisorier under lång tid. Jag vill inte måla upp någon solskenshistoria och det är svårt att föreställa sig situationen de första 

dygnen efter jordbävningen då allt måste ha varit totalt kaos, rester av dessa första ”shelters” av plastskynken och spretiga grenar 

etc finns kvar utanför byn… en ganska obehaglig syn.  Jag vet inte hur länge det dröjde innan det det internationella samfundet 

hade samordnat sina insatser och började bidra med tält, temporära byggnader etc. – jag tror att tälten från Provinsregeringen och 

närliggande regioner kom på plats långt före övriga andra hjälpinsatser, jordbävningshotet är ständigt närvarande i denna del av 

världen, och att människor själva redan byggt ”shelter” av lokala material – bambustörar, flätade bambumattor och plastfolier, som 

finns tillgängligt på den lokala marknaden.

Jag har också varit i den stad, Pisco, som var värst drabbad av jordbävningen – totalt tror jag att det omkom ca 2000 människor i 
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hela jordbävningsområdet - varav många begravdes under pågående mässa när katedralen kollapsade. Här är förutsättningarna 

för återuppbyggnad betydligt svårare eftersom det delvis var en stadsbebyggelse med hus i flera våningar som kollapsade och 

många människor har tvingats att flytta ut till provisoriska ”läger” i utkanten av staden. Här finns säkert en risk att en del av dessa 

provisorier kommer att permanentas. Innerstaden är idag röjd från sammanstörtade hus och känns nästan som en ”krigszon” 

där vissa hus klarat sig i stort sett oskadda mitt ibland övriga hus som helt eller delvis störtat samman – och mitt i allt detta bor 

människor i tält, provisoriska ”shelter” av bambu och plastskynken och en del nya (efter 8 månader) provisoriska byggnader. En del 

återuppbyggnadsarbete har påbörjats, men att återuppbygga en stadsbebyggelse kräver betydligt större resurser än att bygga på 

landsbygden med lokala material i den takt man har råd.

Karin

Jag vet inte hur du kan ha användning av mina erfarenheter. I detta speciella fall, med ett gynnsamt klimat och en fungerande 

lokal byggmarknad har alla typer av tält och provisorier varit till stor nytta under det första året efter katastrofen. Peru är också ett 

land med stora skogklädda områden i Amazonas och det finns enkla och billiga träbyggnader på marknaden. Dessa är vanliga 

även i fattiga områden och har den fördelen att de klar jordbävningar bättre än murade byggnader, men är dåliga på att utestänga 

solvärmen och magasinera värme för kyliga nätter. Hade jordbävningen inträffat uppe i bergsområdena med regn och kyla hade 

problematiken varit betydligt svårare.

Personligen tror jag det Internationella samfundet i huvudsak ska bidra med ekonomiska resurser, vissa standardvaror som 

presenningar, kraftiga plastfolier, tält etc. och i övrigt förlita sig till den lokala byggmarknaden, vid denna typ av naturkatastrofer där 

delar av samhället är drabbat. Den akuta räddningsinsatsen med Internationell räddningspersonal, sökhundar, fältsjukhus etc är 

förstås viktig, men denna hjälp kommer ofta för sent och är felriktad (det finns en doktorsavhandling om detta av Johan v Schreb, 

MSF:s grundare i Sv).

Jag vet att det finns massor av idéer om hur vi i den industriella världen ska kunna tillverka smarta temporära byggnader och 

exportera dessa till olika katastrofområden, men att transportera dessa kräver jätteinsatser med flyg, helikoptrar, lastbilar för att 

komma på plats när infrastrukturen ofta är sönderslagen och resurserna behövs för akuta insatser och jag personligen tror att denna 

typ av insatser bara ska användas i undantagsfall. 

Bifogar några bilder på tält och temporära hus från Peru – jag delar upp bilderna på 2 mail. Vill du ta del av det material jag har från 

MSF, handböcker i ”husbyggnad” och vatten- och sanitet får du ta kontakt.

Hälsningar

Jerry

 

Jerry Ramnitz Arkitekt AB

Borgargatan 6  6tr

117 34 Stockholm 

08-659 48 24 kontor/bostad 

070 659 48 32

0506 -140 56 landet



43

----- Original Message ----- 

From: Karin Freij <karinmariafreij@hotmail.com>

To: <info@arkitekterutangranser.se>

Sent: Tue Apr  1 10:16

Subject: Fwd: katastrofbostäder

Hej!

Jag heter Karin Freij, jag studerar ‹design & träteknik› på högskolan i Gävle. Just nu håller jag på med min C-uppsats som handlar 

om katastrofbostäder och det är anledningen till att jag kontaktar er. Målet med uppsatsen är att jag skall presentera ett nytt förslag 

på en ny typ av katastrofbostad. Förutom faktainsamling så tycker jag det är viktigt att prata med människor som verkligen jobbar 

med den här typen av projekt och som har erfarenhet därifrån, så att jag kan få mer förståelse och inblick i det jag har som uppgift. 

Eftersom ni är en organisation som bland annat jobbar med den här typen av projekt så skulle jag vilja ställa några frågor. Jag hittade 

bara er e-postadress, och bifogar mina frågor nedan, men vill ni hellre ta det över telefon så går det bra.

Jag har läst om Sphere-standard och Etikregler i katastrofområden och genom det fått en del riktlinjer att jobba efter. Vad tycker ni är 

viktigast när man utformar nödbostäder?

Vad jag har förstått så jobbar ni mest med långsiktiga lösningar och återuppbyggnad, men vad tycker ni om de lösningar som finns 

för det akuta behovet? Är tält en fungerande lösning när många temporärabostäder med tiden blir permanenta? 

Vad jag har lärt mig genom min faktainsamling så skall bostäderna antingen vara enkla och temporära eller permanenta, inget där i 

mellan rekomenderas, håller ni med?

Vad är de största problemen i projekt som rör katastrofområden och katastrofbostäder?

Hur ser ni på framtiden?

Tack på förhand!

Vänligen

Karin Freij

karinmariafreij@hotmail.com 
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Bilaga 2

Intervju via telefonsamtal, Per Fröberg, SIDA 20080227

Hur ser ni på temporära bostäder?
Sida är inte för idén med temporära bostäder, inte de som ligger i mellanzonen. Oftast tenderar dessa att bli permanenta med tiden. 
Det skall vara antingen väldigt enkla tältlösningar som enkelt kan plockas bort när de tjänat sitt syfte, eller så skall det vara permanenta 
bostäder som planeras och byggs upp. Ett exempel utanför London finns det nödbostäder som fördes upp under andra världskriget 
som används än idag.

Säg att man skapar en en enklare lösning som också kan fungera som en grund att bygga vidare på. Vad tror du om det?
Nej, det leder ofta till att människor stannar kvar på plats och bostaden blir permanent istället för att de återvänder till sin mark och 
sitt gamla hem för återbyggnad. 
Sen är det viktigt att det alltid finns någon som direkt tar tag i planeringen av återuppbygnad även om tältlägren kommer upp snabbt, 
så att det inte lämnas till ”sen”. Svenska räddningsverket har riktlinjer för katastrofhantering som kan vara bra att titta igenom.

Hur fungerar det med tältlägren – röjs det mark i närheten för att slå upp läger?
Oftast är det så, sen är det på många hål svårt med markägandeförhållanden och ofta är det kanske inte det bäst lämpade området 
som blir till katastrofläger

Vad är viktigast med enklare tältlösningar? Är det att de skall vara lätta att frakta och lätta att bygga upp?
Ja lätta att frakta, skall gå snabbt att bygga upp och de skall vara beständiga, men det skall inte vara något mellanläge, även om den 
frågan kan vara relativ. Efter jordbävningen i Pakistan för några år sedan, i bergen där det var kallt och hårt väder var det svårt att föra 
upp tält och där blev lösningen mer temporära bostäder som kunde stå emot lite mer.

Återanvändning, existerar det?
I regel så återanvänds inte tälten, de slits lätt. Ibland händer det att familjerna tar med dem till sin nya bostad. Ibland händer det att 
enstaka tält tas tillbaka och återanvänds.
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Bilaga 3

Från: Dick Urban Vestbro [mailto:dickurba@comhem.se] 
Skickat: den 1 april 2008 22:11
Till: karinmariafreij@hotmail.com
Kopia: Anna Engvall; Johanna Gullberg; Jonas Jernberg; Jonas Jernberg; Jerry Ramnitz; Lina Färje; Per Kraft; Tina Wik; Therese Setter-
borg
Ämne: Re: katastrofbostäder

 

Hej!

 
Jag är inte alls expert på nödbostäder, men kanske på bostäder för fattiga. När det gäller verkligt fattiga (ca 1 miljard människor) kan 
man inte tala om tillfälliga och permanenta bostäder (fast många gör det). Det som heter ‹enabling strategy› innebär att man utgår 
från människors köpkraft. Om man lever på 1 dollar per dag (fattigdomsgränsen) så får man nog räkna med att mat kommer först, 
sen kanske transport till jobbtillfällen, sen rent vatten, toalett och översvämningsskydd, samt sist själva bostaden. Av 6 kr per dag blir 
det ev kvar 1 kr per dag för bostaden, dvs 30 kr per månad. Vad får man för det? Om man är 5 personer (varav 2 med inkomst) i ett 
hus på 10 kvm kan man kosta på sig 6 kr på kvm och månad. Vad kan du åstadkomma med det? Jag ser inget problem med att bo i 
tält. Det är förmodligen en bättre och dyrare bostadsform än normala slumbostäder. Ofta blir ‹tillfälliga› bostäder permanenta. En idé 
skulle kunna vara nödbostäder som är synnerligen enkla, men som kan förbättras gradvis över en lång period genom insatser från de 
boende. Toaletterna kan vara Anders Wilhelmssons komposterbara toapåse och när det gäller vatten kan man kanske klara sig med 
en tappkran på 50 hushåll.

 
Största problem med katastrofbostäder? En gissning är att myndigheter och rikare människor håller sig framme och tar de bostäder 
som är avsedda för de fattiga. Detta är ett bra skäl att bygga hus utan toaletter (som Wilhelmsson påpekade). Medelklassen vill inte bo 
utan toaletter. Ett annat problem är att hjälporganisationer sitter fast i ‹provider›-modellen, som säger att hjälporganisationer ska förse 
folk med bostäder istället för att acceptera sänkt standard så att de fattiga har råd.

Vet inte om du har någon nytta av dessa synpunkter.

 

Dick Urban Vestbro

 

----- Original Message ----- 
From: Karin Freij <karinmariafreij@hotmail.com>
To: <info@arkitekterutangranser.se>
Sent: Tue Apr  1 10:16
Subject: Fwd: katastrofbostäder

Hej!

Jag heter Karin Freij, jag studerar ‹design & träteknik› på högskolan i Gävle. Just nu håller jag på med min C-uppsats som handlar om 
katastrofbostäder och det är anledningen till att jag kontaktar er. Målet med uppsatsen är att jag skall presentera ett nytt förslag på en 
ny typ av katastrofbostad. Förutom faktainsamling så tycker jag det är viktigt att prata med människor som verkligen jobbar med den 
här typen av projekt och som har erfarenhet därifrån, så att jag kan få mer förståelse och inblick i det jag har som uppgift. Eftersom 
ni är en organisation som bland annat jobbar med den här typen av projekt så skulle jag vilja ställa några frågor. Jag hittade bara er 
e-postadress, och bifogar mina frågor nedan, men vill ni hellre ta det över telefon så går det bra.
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Jag har läst om Sphere-standard och Etikregler i katastrofområden och genom det fått en del riktlinjer att jobba efter. Vad tycker ni är 
viktigast när man utformar nödbostäder?

Vad jag har förstått så jobbar ni mest med långsiktiga lösningar och återuppbyggnad, men vad tycker ni om de lösningar som finns för 
det akuta behovet? Är tält en fungerande lösning när många temporärabostäder med tiden blir permanenta? 

Vad jag har lärt mig genom min faktainsamling så skall bostäderna antingen vara enkla och temporära eller permanenta, inget där i 
mellan rekomenderas, håller ni med?

Vad är de största problemen i projekt som rör katastrofområden och katastrofbostäder?

Hur ser ni på framtiden?

Tack på förhand!
Vänligen
Karin Freij
karinmariafreij@hotmail.com 

 


