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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Filippinerna är ett land som ligger i Sydostasien i västra Stilla havet. Landet drabbas hårt utav
tyfoner på grund av dess placering vid ekvatorn där de förutsättningar som behövs för att en
tyfon skall uppstå finns. För att en tyfon skall uppstå krävs en havstemperatur över 27 grader,
hög luftfuktighet i kombination med ett redan existerande oväder. De bildas i havet där de
uppnår sin maximala styrka vilken avtar så fort de kommer in över land. Detta innebär att
kuststäder drabbas hårdast av tyfonernas framfart. Då det dessutom är ett utvecklingsland och
en stor del av befolkningen lever i fattigdom finns inte de bästa förutsättningarna för att bygga
bostäder som håller när ett oväder drar fram. I dagsläget använder man material och metoder
som inte är optimala för att klara detta.
För att få reda på hur husen är konstruerade genomförs en volontärresa till förorten Calinan i
den filippinska staden Davao med praktiskt byggarbete som uppgift. Byggnaderna på
projektområdet studeras noggrant och intervjuer genomförs för att få reda på existerande
lösningar och vilka problem man i dagsläget står inför vad det gäller skador vid tyfoner.
Denna studie syftar därför till att finna enkla och rimligt genomförbara lösningar till att
minska skadorna på huset vid en mindre tyfon. För att huset skall ha en god chans att klara sig
krävs det först och främst att taket sitter fast ordentligt då det lätt lyfter av vindkraften. När
det inte längre finns ett tak tar övriga delar av huset lätt skada. Väggarna bör vara av ett
hållfast och tungt material, exempelvis betong. Tre förslag på hur man kan minska skadorna
vid mildare tyfoner presenteras. Det första är ett parhus i ett plan plus ett mindre loft.
Materialen som används är lättklinkerblock och betong, eftersom dessa är tunga och hållfasta
då de fyllts med betong. Den andra lösningen är för de som har det sämre ställt och innebär att
åtminstone en vägg på huset byts ut mot lättklinkerblock och betong. Den tredje lösningen
fokuserar mer på att förbättra kvalitén på byggandet i Filippinerna. Då garantitiden endast är
ett år förekommer mycket slarv, detta kan åtgärdas med en förlängning av garantitiden.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The Philippines is a country located in Southeast Asia in the western Pacific. The country hit
hard out of typhoons because of its location around the equator where the conditions are
optimal for a typhoon to occur there. For a typhoon to be created, a sea temperature of 27
degrees, high humidity, in combination with an existing storm is necessary. They are formed
in the sea where they reach their maximum strength which decreases as soon as they enter the
country, this means that the coastal cities are the most vulnerable by the typhoon rampage.
Because of that the Philippines is a developing country and a large part of the population
living in poverty it is not the best conditions to build houses that holds when the storms occur.
In the current situation they use materials and methods that are not optimal for achieving this.
To find out how the houses are constructed conducted a volunteer trip to the suburb Calinan
in the Philippine city of Davao with practical construction as duties. The buildings in the
project area were carefully studied and interviews are conducted to find out the existing
solutions and what problems in the current situation faced in terms of damage during
typhoons. It turns out that it takes an awful lot to protect themselves against the most
powerful typhoons which most of the population is not able to. Therefore, this study aims to
find simple and reasonably feasible solutions to reduce the damage to the house by a small
typhoon.
We have three suggestions for minimizing the damages after milder typhoons. The first
solution is a semi-detached house with one floor plus a small loft. The materials used are
hollowblocks and concrete, since these are heavy and durable. The second solution is for
those who are poor and proposes that at least one wall of the house is replaced with
hollowblocks and concrete. The third solution focuses more on improving the quality of
construction in the Philippines. When the guarantee period is only one year much carelessness
exist, this can be fixed by an extension of the guarantee period.
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1 INLEDNING
Nedan beskrivs bakgrunden till varför Filippinerna drabbas av ett så stort antal tyfoner samt
vilka skador detta ger på byggnaderna. Vidare beskrivs relevansen till vår, vad vi upplever är
ett problem samt vad vi hoppas på att komma fram till under studien. Avsnittet avslutas med
de frågeställningar och den metod vi använt för uppbyggnaden av rapporten.

1.1 Bakgrund
Vissa delar av Asien drabbas av flertalet tyfoner per år, bland annat Filippinerna. Så sent som
i slutet av 2013 drog Tyfonen Haiyan in över Filippinerna med en medelvindhastighet på
cirka 87 m/s, den klassades som en femma på den femgradiga Saffir – Simpsons orkanskala.
(Paulsson Rönnbäck, 2013)
Det är inte många huskonstruktioner som klarar av en sådan kraftig tyfon som Haiyan. Men
att förbättra konstruktionen så att den utan problem klarar av en mindre tyfon är ingen
omöjlighet. Tyfondrabbade områden är ofta redan fattiga vilket gör att man inte har någon
möjlighet att återuppbygga huset med kraftigare konstruktion Man återanvänder det material
som inte skadats av tyfonen och bygger upp huset igen. (Rieta, Milan, 2015)
Det som oftast är början till att huset kollapsar är att taket flyger av. Detta orsakas av att det
bildas ett för högt tryck från undersidan vilket skapar en lyftkraft som drar av taket. Med taket
borta minskar resterande huskonstruktionens stabilitet och det krävs inte mycket för att även
det ska gå sönder. (Rieta, Milan, 2015)
För att ta reda på hur man bygger och vilka material man använder åker vi ner till Filippinerna
som drabbas av cirka 20 tyfoner per år och undersöker detta. (Rieta, Milan, 2015) Där
kommer vi hjälpa till att renovera hus och samtidigt kolla hur de idag konstruerar sina hus.
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1.2 Problemformulering
När en tyfon drar fram blir förödelsen stor och de sämre konstruerade husen riskerar att slitas
sönder. Husens hållfasthet är en avgörande faktor för hur stora skadorna blir. Problemet som
måste lösas är hur man uppnår högsta möjliga hållfasthet med de begränsningar som finns i
ett u-land.

1.3 Syfte och mål
Syftet med arbetet är att undersöka vad husen har för konstruktion och vilka material de
består av. Målet är att ge förslag på hur man kan öka hållfastheten på husen så att de bättre
kan stå emot mindre tyfoner. Detta med hänsyn till de begränsningar som finns vad det gäller
ekonomi, material och kunskap. För att få en verklig bild av situationen besöker vi en plats i
Filippinerna som har drabbats av detta och är i behov av bättre konstruktionslösningar.

1.4 Frågeställningar
• Vilka skador ger en tyfon på en huskonstruktion?
• Vad använder man i dagsläget för material och konstruktion vid husbyggnation i
Filippinerna?
• På vilket sätt kan man bygga för att öka hållfastheten mot mindre tyfoner med de
begränsningar som finns i Filippinerna?
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1.5 Metod
I den inledande delen av rapporten studerades relevant litteratur för att få en helhetsbild utav
landet Filippinerna, tyfoner och annan betydande fakta. Mycket av denna fakta har vi inte
använt oss av i rapporten då den inte var relevant för denna. Dock hjälpte det oss att vara
bättre förberedda inför besöket i landet.
Under fem veckors tid befann vi oss i Filippinerna där vi bland annat volontärarbetade för att
närmare kunna studera huskonstruktionerna. Volontärarbetet utfördes i byn Los Amigos
utanför staden Davao. Det mesta av arbetet bestod av att förbättra tillgängligheten för de
funktionshindrade som bodde i byn.
Data för att få svar på frågeställningarna samlades, förutom genom egna undersökningar, även
in via intervjuer med lokala byggare, arkitekter, byggnadsingenjör och befolkning.
Intervjuerna var informella och samtal fördes där det framkom fakta om befintliga lösningar
och konstruktionssätt för att minska skadorna vid tyfoner.
Till sist använder vi de fakta och kunskap vi samlat in via intervjuer, böcker och
undersökningar för att presentera lösningsförslag utifrån de avgränsningar vi tidigare nämnt.

1.6 Avgränsningar
Rapporten är begränsad till den byggnad i volontärbyn vilken vi kollat på, däremot har
byggnader från olika samhällsklasser i Filippinerna undersökts för att få en allmän bild över
hur de konstruerar. Ingen större hänsyn togs till de ekonomiska effekterna i detalj, därmed
genomfördes inga ekonomiska beräkningar. Inga ekonomiskt orimliga lösningsförslag
kommer presenteras. Tyfoner kan vara av mycket varierande styrka. Då de starkaste tyfonerna
drar med det mesta i sin väg kommer endast lösningar för hur husen ska klara mildare tyfoner
tas fram.
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2 TEORETISK REFERENSRAM
Nedan beskrivs först kort fakta om landet Filippinerna innehållande historia, sociala
förhållanden samt natur. Sedan tar vi upp hur tyfoner uppstår och dess skadeeffekter. Till sist
presenteras redan existerande lösningar för att bygga mer tyfonsäkert.

2.1 Snabbfakta om Filippinerna
Fullständignamn: Republiken Filippinerna
Befolkningsmängd: 100,1 miljoner
Valuta: Filippinska Peso, PHP
Landyta: 300 000 km2
Huvudstad: Manila
Medellivslängd: Kvinnor 72,3 år, män 66,4 år (Sverige: kvinnor 83,7 år, män 80 år)
Religion: Kristendom (94 %)
BNP per capita: 2765 USD (Sverige 60 430 USD)
Språk: Filipino, engelska
Öar: 7100 varav 880 är bebodda
(Behrens, 2015)
Den filippinska flaggan, se figur 1, hur funnits med i över hundra år. Solens åtta strålar står
för de åtta provinser som deltog i upproret mot Spanien. Solen i sig på flaggan symboliserar
självständighet från Spanien. (Behrens, 2015)

Figur 1 visar den filippinska flaggan
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2.2 Sociala förhållanden
Idag lever en tredjedel av befolkningen i Filippinerna under fattigdomsgränsen. Den höga
arbetslösheten har gjort att många medborgare har sökt sig utomlands för att arbeta. I
storstäder som Manila har det bildats slumområden med tillfälliga bostäder av dålig kvalité
för att kunna lösa bostadsbristen som uppkom av den stora befolkningsökningen. Trots detta
har 91 % av befolkningen tillgång till rent vatten och 76 % tillgång till sanitära anläggningar.
(Johansson, 1997) Att bekämpa fattigdomen är svårt, de hårda oväder som med jämna
mellanrum drar fram över Filippinerna förstör de redan dåliga bostäderna. Många förlorar sin
försörjning då jordbruksmark, fiskebåtar och butiker förstörs i stormen. (Karlsson, 2014)

2.3 Natur
2.3.1

Geografi

Filippinerna utgör en förlängning på de bergiga indonesiska öarna, med bergstoppar som är i
varierande höjd upp till 3000 meter över havet. Landet består av drygt 7100 öar varav cirka
900 är idag bebodda. Landets öar är uppdelat i tre huvudöar eller regioner: Luzon, Visayas
och Mindanao, se figur 2. Man kan likna denna uppdelning med Sveriges Norrland, Svealand
och Götaland. Filippinerna är omringat av många hav: Sydkinesiska havet i väster, Sulusjön i
sydväst, Calebsjön i söder och Stilla Havet i öster. På den östra sidan om landet ligger även
Filippinergraven som är ett av djupaste områdena i världen. Graven tillkom genom kollision
mellan jordplattorna med det högst uppmätta djupet på 11 516 meter. (Karlsson, 2014) De
flesta öarna är skogsklädda och besår i grunden av gamla vulkaner. Skogen består av tropisk
regnskog och barrskog. Längs kusterna finner man skog som består av mangrove, alltså trä
och buskar som lever i tropiska eller subtropiska kustregioner med tidvatten. Slättland i större
mängder finner man endast på Luzon och Mindanao. (Behrens, 2015)
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Figur 2 visar en karta över Filippinerna.
2.3.2

Klimat

Klimatet i Filippinerna är tropiskt, det vill säga varmt och fuktigt där årsmedeltempreturen
ligger runt 27 grader Celsius. Beroende på klimatet har man delat in året i tre årstider, Tagaraw är den varma årstiden (sommar) och sträcker sig från mars till maj, Tag-ulan är mellan
juni och november och då infaller regnperioden och tyfonsäsongen. Den sista årstiden är Taglamig och är mellan december och februari och är den kalla årstiden (vintern). (Karlsson,
2014) Under de olika årstiderna kan temperaturen som högst vara omkring 40 grader och den
lägsta runt 6 grader. Under regnperioden får de filippinska kustområdena mest nederbörd,
cirka 3860 mm per år. (Behrens, 2015)
6

TYFONRESISTENTA BYGGNADER

2.3.3

Naturkatastrofer

Filippinerna är ett av de länder i världen som drabbas mest av olika typer av naturkatastrofer.
Landet ligger i västra Stilla havet utan egentligen några landmassor som kan dämpa
stormarnas framfart. Det krävs ungefär en havstemperatur på 28 grader för att en tyfon ska
uppstå, så det varma vattnet ger alltså näring åt stormarna. På grund av det varma havsvattnet
drabbas Filippinerna av ungefär 20-30 tyfoner per år. Senast vintern 2013 drabbades man av
supertyfonen Haiyan som hade en vindhastighet på 380 m/s och dödade drygt 6000
människor. (Vergano, 2013)
En annan anledning till att en naturkatastrof slår så hårt mot Filippinerna är att drygt 60 % av
befolkningen bor i kustområdena. När en tyfon drar fram för den med sig höga vågor, tyfonen
Haiyan drog med sju meter höga flodvågor in på land. Vågorna jämnar all bebyggelse med
marken. Filippinerna drabbas förutom av tyfoner även av kraftiga lerskred som uppstår under
den regniga säsongen. Orsaken till att lerskreden är den ökade skogsavverkningen. Avverkade
bergsluttningar har inge rötter som motar tillbaka jorden och skred uppstår. Jorden som följer
med i skreden bildar vallar där vattnet blir stillastående. Stillastående vatten i samband med
höga temperaturer gör att risken för kolera-utbrott ökar. (Vergano, 2013)
Som om inte detta vore nog så ligger Filippinerna i den så kallade ”eldringen” som är ett
område i Stilla Havet som med jämna mellanrum drabbas av vulkanutbrott och jordskalv. I
Stilla Havet finns havsbottenskorpan som då rör på sig under de olika kontinenterna och
utlöser jordskalv som ofta leder till stora flodvågor, en så kallad tsunami. Orsaken till att alla
dessa naturfenomen slår så hårt mot Filippinerna är på grund av att landet är så
underutvecklat. Befolkningen är fattig och har förflyttat sig mot kustområdena, vilket då gör
att Filippinerna är ett av de tio länder i världen som är mest sårbara vid översvämningar.
(Vergano, 2013)
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2.4 Tyfoner
2.4.1

Hur tyfoner bildas

Tropiska orkaner är ett väderfenomen som bildas i områden som ligger inom den så kallade
intertropiska konvergenszonen (ITCZ). Denna zon sträcker sig cirka 30 grader norr och söder
om ekvatorn, dock är det ett band längs med ekvatorn som sträcker sig cirka 5 grader norr och
söder om denna som inte ingår i zonen. Jordaxelns lutning gör att detta område flyttar sig
något under året. (Ericson, Klaesson, Wärend, 2013)
Inom detta område finns de förutsättningar som krävs för att en tropisk orkan skall uppstå och
80 till 90 procent av alla tyfoner bildas här. Fenomenet kallas för olika namn beroende på var
på världskartan det uppstår. I Asien kallar man det för tyfoner, i Australien heter det cykloner
och i USA säger man orkan. Trots detta är det samma fenomen och det bildas på samma sätt
på alla ställen. (Brink Dahlström, 2014)
De förutsättningar som krävs för att en tyfon skall uppstå är att det är en mycket hög värme
och luftfuktighet. Vattentemperaturen skall vara högre än 27 grader vilket är vanligt i detta
område då solens strålar är som starkast här och havsytan snabbt värms upp då de varma
vindarna förs ut över haven. Om den fuktiga och varma luften stiger och träffar på mycket
kallare luft kyls den ner kraftigt under kort tid och detta gör att det lätt uppstår en tyfon.
(Ericson, Klaesson, Wärend, 2013)
Tyfonen är som en stor lågtrycksvirvel som består av väldiga åskmoln vilka slagit sig samman
och från den fuktiga varma luften närmast havsytan suger energi för att växa sig större och
större. Då luften sugs uppåt vrids den till en spiral på grund av jordrotationen, se figur 3 och
4. En tyfon är vanligtvis mellan 300 och 800 kilometer i diameter. Ovädrets mitt vilket kallas
ögat och kan vara mellan 50 till 100 kilometer i diameter. Det är ett cirkelrunt område och här
inne kan man se tyfonens väggar vilka består av stora åskmoln. Ögat bildas av att luften
sjunker och torkar ut i detta område och där inne är det relativt lugnt, men en bit längre ut i
molnväggarna befinner sig de kraftigaste vindarna, se figur 5. Tyfonen når sin högsta
hastighet ute på havet och försvagas så fort den kommer in över land då den inte får någon ny
8
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energi från vattenytan. Den minskar även i storlek då den når land. På grund av det låga
lufttrycket som uppstår lyfts vattenytan och det bildas en flodvåg vilken orsakar stora
skador.(Nilsson, 2007)

Figur 3 visar hur en tyfon startar som ett tropiskt åskoväder. De starka vindarna drar upp
fukten ur havet.

Figur 4 visar hur åskovädret omvandlar fukten till värme. Värmen gör att mer luft strömmar
mot stormens centrum och framkallar avdunstning.
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Figur 5 visar hur all värme och luft strömmar genom ögat och skapar en tyfon.
2.4.2

Klassificering

Det finns flera olika sätt att klassificera tyfoner på. Man kan bland annat dela in dem i tre
olika klasser baserat på deras maximala vindhastighet. Måttet är ett medelvärde på den
maximala vindstyrkan under tio minuter på tio meters höjd. (SMHI, 2014)
De klasserna tyfoner delas in i är:
Tropiska lågtryck ligger på <18 ms ־¹
Tropiska stormar ligger mellan 18 ms ־¹ och 32 ms ־¹
Tropiska orkaner vilka är > 32 ms ־¹
Ett nyare sätt att mäta tyfoners styrka är Integrated Kinetic Energy (IKE) som också tar
hänsyn till skador som sker i samband med tyfonerna. (Brink Dahlström, 2014)
2.4.3

Vilka skador ger en tyfon

Filippinerna drabbas av cirka 20 tyfoner varje år och de varierar i storlek, figur 6 visar hur en
tyfon ser ut ovanifrån. (Rieta och Milan, 2015) De skador som uppstår när en tyfon drar fram
beror självfallet på hur stark tyfonen är och vad som finns i dess väg. Men för att få en
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ungefärlig bild av effekten från en kraftig tyfon kan den energi som bildas utav den räcka till
att försörja hela USA under år 2000, (Brink Dahlström, 2014) eller jämföras med kraften av
ungefär tiotusen Hiroshimabomber. (Nilsson, 2007) Stormen Gudrun som slog ut delar av
Sverige och orsakade stor skada hade en medelvind på 33 meter i sekunden. Detta är bara
småvindar jämfört med de tyfoner som uppstår i de tyfondrabbade områdena då de av de
kraftigare slagen kan ha en medelhastighet på ungefär 87 meter i sekunden. (Paulsson
Rönnbäck, 2013) Tyfoner står för ungefär 80 % av de ovädersrelaterade dödsfallen i världen.
Bor man nära stranden är man betydligt mer utsatt då man lätt kan drunkna i den enorma
flodvåg som uppstår till följd av tyfonen. Vattenmassorna gör även stor skada på husen då det
läcker in och blir översvämningar. (Nilsson, 2007)
Tyfonen river oftast ner allt i sin väg om den är riktigt kraftig. Träd fälls, bilar välter, lösa
föremål flyger iväg och båtar sköljs upp på land. De skador som uppstår på byggnader beror
till största delen på vad de är byggda av för material. Men en vanlig skada på alla hustyper är
att fönster och dörrar går sönder och att taket skadas och ibland även flyger av helt och hållet.
I just Filippinerna finns det vissa områden om är mer drabbade än andra och i dessa områden
tänker man mer på att bygga stabilare hus för att dessa skador inte skall uppstå. Hur som helst
blir de materiella skadorna enorma och kan kosta upp emot hundra miljarder kronor vid ett
större oväder. (Rieta och Milan, 2015)
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Figur 6 visar en tyfon sett ovanifrån.
2.4.4

Skador efter Haiyan

Den 8 november 2013 drog Haiyan, den kraftigaste tyfonen någonsin i Filippinerna, in över
landet. Förödelsen blev stor då 15 miljoner människor miste sina hem och även sina
inkomstkällor då bland annat plantager, båtar och butiker förstördes, se figur 6.1. Över 6200
personer miste livet, många på grund av den kraftiga flodvåg som bildades. Vågen blev upp
till sex meter hög och drog in flera kilometer över land. Tyfonens vindbyar hade en hastighet
upp till ungefär 87 meter i sekunden.(Eidewall, 2013) Att bygga upp landet igen har tagit lång
tid och kostat väldiga summor, upp emot hundra miljarder kronor. Uppbygganden pågår än
idag av de skolor, arbetsplatser och bostäder som förstördes. (Rieta och Milan, 2015)

Figur 6.1 visar förödelsen efter supertyfonen Haiyan.
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2.5 Existerande lösningar
För att ta reda på vilka existerande lösningar man använder för att minska skadorna vid
tyfoner intervjuade vi arkitekten Rene Rieta och byggnadsingenjören Art Milan, se figur 17,
som är engagerade i organisationen Gawad Kalinga Development Foundation som hjälper
familjer att bygga upp nya hem när dessa har blivit förstörda. Organisationen var bland annat
först på plats och bidrog med bostäder till katastrofdrabbade familjer vid tyfonen Haiyan
2013. Organisationens grundkoncept är att de katastrofdrabbade familjerna och även andra
frivilliga hjälper till att bygga upp de nya husen och i utbyte får de poäng. Ju mer poäng man
har desto snabbare blir man tilldelad en ny bostad och när man kommit upp till en viss kvot av
poäng bli man tillslut ägare av sitt hus. Detta gör att man tjänar på att fortsätta hjälpa till även
fast man redan fått en bostad och är ett mycket effektivt system. Rieta och Milan har även
varit med och utvecklat så kallade tyfonsäkra hus som organisationen bygger upp i områden
där stor risk för tyfoner föreligger.

Figur 17 Från Vänster Art Milan, Josefine Lian, Linnea Blomberg och Rene Reita
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Den viktigaste faktorn i att bygga ett tyfonsäkert hus enligt Rieta och Milan är att dela upp
huset i celler vilka inte bör överstiga 20 kvadratmeter. Lasterna fördelas ut på en större yta i
och med det ökande antalet väggar, vilket gör att huset klarar av betydligt större påfrestningar
och gör det stabilare. Den här principen skall man använda i så stor utsträckning som möjligt.
Det negativa med denna princip är att kostnaderna ökar då man måste bygga fler väggar i
huset.
En annan effektiv metod för att minska skadorna på huset är att placera dess öppningar, det
vill säga dörrar, fönster och annan ventilation på de sidor av huset där vinden inte blåser ifrån.
Det vanligaste är att man har öppningarna på två sidor utav byggnaden. I Filippinerna är det
vanligt med vindar från nordöst och sydväst, se figur 18. Därför bör man undvika att ha sina
öppningar åt dessa väderstreck. Eftersom man vanligtvis har jalusier som fönster kan man
med denna metod undvika att det kommer in starka vindar vilka kan öka trycket på taket
underifrån och dra med sig detta. En stor fördel med detta är att det är en relativt enkel åtgärd
då man kan välja att rotera huset i rätt vinkel med hänsyn till vindarna och om det inte finns
möjlighet till detta välja vilken eller vilka sidor man ska placera öppningarna på. Dock kan
det bli svårare att genomföra detta om det handlar om större sammanhängande
bostadsområden. Observera här att detta är de vanligaste vindriktningarna, men när en tyfon
drar fram är alla väderstreck inblandade.

14

TYFONRESISTENTA BYGGNADER

Figur 18 visar i vilka väderstreck de hårdaste vindarna kommer från
En tyfon drar ofta med sig stora vattenmassor vilka orsakar översvämningar i husen.
Dörrkonstruktionerna är vanligtvis inte täta och det är ofta ett mellanrum mellan dörr och
karm vilket gör att stora mängder vatten kan tränga in. För att minska risken för detta
konstruerar man en tjock grundplatta på husen och därmed hamnar dörren på en högre nivå
över marken. Som en extra säkerhetsåtgärd bör man bygga ett loft på huset då man kan klättra
upp dit och söka skydd när vattenmassorna stiger snabbt och man inte har någon annan
möjlighet att ta sig ut.
Takkonstruktionen utformning är i högsta grad avgörande för hur stora skadorna blir på huset.
Det bästa sättet att fästa taket i väggarna är enligt Rieta och Milan att använda sig av kraftiga
armeringsjärn som gjuts in i väggarna och sedan böja dessa över takstolen, se figur 19.
Armeringsjärnen placeras vertikalt och sticker upp ovanför väggen. När takstolen sedan
placeras ovanpå väggarna böjs armeringen runt takstolen och svetsas fast eller monteras fast
med hjälp av spik. Denna metod är vanligt använd på alla typer av hus i Filippinerna, både i
fattigare områden och medelklassområden eftersom den är billig och stabil att utföra. En
annan fördel med denna metod är att man kan utföra den på ett redan befintligt hus om man
vill göra denna mer tyfonresistent.
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Figur 19 visar hur armeringen är böjd över takstolen

På de tyfonsäkra hus som Rieta och Milan har utformat har man valt att använda sig av ett
pulpettak, se figur 20. Pulpettaket gör att vinden inte får tag på samma sätt i taket som vid ett
sadeltak och man minskar då risken för att taket ska blåsa av vid en tyfon. Sadeltak har
lutning och överhäng åt två håll har vinden mindre yta att ta tag i. De har även kommit fram
till att överhänget på taket inte bör vara mer än 60 centimeter då ett kraftigt överhäng kan öka
risken att vinden får tag i det. Men de vill poängtera att överhänget är viktigt då det skyddar
fasaden mot de kraftiga regnväder som är vanligt förekommande i Filippinerna.
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Figur 20 visar ett pulpettak med överhäng
Som tidigare nämnts är det inte tätt mellan karm och dörr samt att fönstren släpper in mycket
av vinden som träffar huset. Mycket vind som tränger in i huset leder så småningom till att
taket lyfter då mycket höga krafter uppstår. För att undvika dessa höga påfrestningar har man
placerat lufthål i taknocken som vinden kan ta sig ut ur. Lufthålen används även för att få en
bra cirkulation av luft i huset, då tillgången på AC och fläkt är begränsad hos många familjer
som har det sämre ställt. Lufthål är även placerade mellan ytterväggarna och taket, dessa
lufthål förbättrar också ventilationen och ger vinden en väg ut.
I Filippinerna har nästa alla hus någon typ av veranda, ofta med tak. Filippinarna är ett öppet
folk och man ser verandan som ett extra rum i huset där man umgås. Verandans tak är ett
separat tak som är fastsatt i husets vägg med två gjutna pelare. Man har valt att göra så
eftersom vinden då kan ta med verandans tak utan att påverka det resterande husets tak. På
figur 21 ser man hur en veranda kan vara utformad. Denna har dock inga möbler eftersom den
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tillhör handikappsbyn. Man behöver ha alla ytor vid ingångarna rena så att rullstolarna lätt
kan ta sig förbi.

Figur 21 visar en veranda med separat tak och gjutna pålar
För att göra taket mer motståndskraftigt placeras tyngre föremål på taket som exempelvis
däck och stenar. Det blir en balansbräda mellan hur mycket man kan placera på taket och vad
huset klarar av.
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN
I detta avsnitt redogör vi först för den allmänna byggnationen. Sedan beskrivs
volontärområdet i detalj samt vilka arbetsuppgifter som utförts. Till sist presenteras tre
lösningsförslag som vi kommit fram till.

3.1 Huskonstruktion i Filippinerna
3.1.1

Allmänt

Huskonstruktionen i Filippinerna är väldigt varierande med olika material och
konstruktionsmetoder. Husutformningen styrs mycket utav vilken samhällsklass man tillhör
och på vilken plats huset är beläget. (Åstrand, 1994)
Enligt arkitektstudenten Jamarie Viel Maglunob är det komforten som har störst betydelse då
man utformar husen. Den viktigaste faktorn till en god komfort är ett behagligt inomhusklimat
där luften får en naturlig cirkulation. Detta eftersom man vill minska användandet av fläktar
och air-condition som ökar elförbrukningen betydligt. När man sedan har fastställt komforten
kollar man på vart exakt huset skall placeras och går noggrannare in på vilka risker som
föreligger i det valda området. Riskerna kan vara i form av tyfoner, jordbävningar etc.
Därefter väljer man material och konstruktionssätt som minimerar skadorna efter katastrofen
men som är inom en rimlig ekonomisk ram. (Åstrand, 1994)
Efter att ha undersökt flera olika bostadsområden i både fattiga och rika delar av Filippinerna
har vi sett att vissa konstruktions- och utformningsmetoder är samma när man bygger,
oberoende av samhällsklass och lokalisering. De vanligaste byggmaterialen är betong,
lättklinkerblock och trä för bostadshus. Stål och glas förekommer oftare i kommersiella
byggnader. Vid närmare undersökningar upptäcktes även att hustyperna i ett område kan
variera väldigt mycket. Ett väldigt fint och dyrt hus kan vara intryckt mellan några kåkstäder,
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exempel på hus i slummen visas i figur 7. I Sverige är bostadsområdena av liknande
bebyggelse och samhällsklass rakt igenom och med lite variation.

Figur 7 visar ett hus i ett slumområde

Gemensamt för husen i medelklassen och överklassen var att väggkonstruktionen var gjord av
lättklinkerblock (hallowblocks). Blocken är ihåliga och består vanligtvis av lättklinker,
cement, sand och vatten som sedan formas till block, se figur 7.1. De blocken som man
använder i Filippinerna innehåller mindre lättklinker och mer sand än de block som används i
Sverige. (Finja, 2015) Detta gör att försiktighet måste iakttas när man murar fast blocken, när
man därefter har fyllt dem med betong ökar dess hållfasthet betydligt och de blir väldigt
stabila. När blocken är murade och fyllda appliceras en tunn puts på. På insidan av väggen
sätter man även isolering för att hålla inomhusklimatet kallt, observera här att isolering är
något som kostar och endast de som tillhör den rikare delen av befolkningen har råd med
detta.
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Figur 7.1 visar ett lättklinkerblock.

Putsen målas oftast eftersom filippinarna tycker det är viktigt att ge huset en egen identitet, i
ett bostadsområde har husen sällan samma färgkombinationer, se figur 8. Kulörerna som
används är ljusa och färgglada. Man har fått färginspirationen av diverse festivaler och
högtider där de förknippas med glädje och harmoni. De ljusa färgerna används för att det
starka solljuset ska reflekteras mot fasaden istället för att absorberas och ge en varmare
inomhustemperatur. (Rieta, Milan) Att måla putsen är något man gör endast för utseendets
skull, i Sverige exempelvis målar vi för att skydda fasaden och öka dess hållbarhet i det
växlande klimatet.
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Figur 8 visar hur färgkombinationerna ser ut i en huslänga
Huskonstruktionen i de områdena där befolkningen är fattigare består ofta av trämaterial.
Stommen består av bambu medan väggarna är av ett flätat korgliknande material. Huset grund
består oftast av en uppstolpad grund så att det kommer upp en bit över markytan. Detta gör att
huset klarar sig bättre när det kommer stora mängder regn.
Oavsett vilken samhällsklass som man tillhör är nästan alla tak plåttak i olika variationer och
tjocklekar. Plåttaken är billiga och enkla att montera upp, det krävs ingen speciell kunskap
eller verktyg för att göra detta. Används inte plåttak är det andra alternativet vanliga
takpannor. Takpannorna isolerar och behåller kylan inuti huset. De är även tyngre och blir
därmed mer beständiga mot vind, istället för att hela taket ska flyga av vid vind åker istället
några pannor av. Att använda sig av takpannor som takkonstruktion är dyrt och därför är detta
alternativet ganska sällsynt men det förekommer. Takstolarna fästs i väggarna med det
material och de metoder som finns att tillgå. Mellan tak och vägg finns det ett mellanrum,
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vilket betyder att huset inte är helt tätt, se figur 9. Mellanrummet gör att luft kommer in och
det blir bra cirkulation i inomhusluften.

Figur 9 visar hur en typisk takkonstruktion ser ut.
I allmänhet är det ovanligt med källare på husen i Filippinerna. Detta beror dels på att
kostnaderna för att bygga ett hus med en källare är höga och att markförhållanden är dåliga.
Marken i Filippinerna består i huvuddel av lera och sand och på grund av detta har man få hus
som är flera våningar höga eftersom lasterna blir för tunga för att marken själv ska kunna
upprätthålla tyngden. För att lösa problemet använder sig man av pålning. Det är en effektiv
metod för att lösa problemet med lasterna dock är detta väldigt dyrt. Pålning innebär alltså att
man för lasten från konstruktionen förbi de lösa jordlagren såsom lera till mer bärkraftiga
jordar eller berg. Pålarna slås ner i marken med hjälp av en pålkran och kan vara av trä, stål
eller betong. Därför anses det i Filippinerna vara lyx att bo i lägenhet. (Rieta, Milan, 2015)
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Den filippinska befolkningen är ett vänligt folk och de är väldigt inbjudande, verandan anses
vara det viktigaste rummet i hela huset. På verandan umgås man och pratar med grannar
därför är nästan alla hus utformade med någon slags veranda. Verandan har tak och möbler
som man kan sitta på. Fönstren består är av glas och har samma konstruktion som vanliga
persienner med ett myggnät ytterst för at hålla ute insekter. Fönstret går alltså att vinkla för att
få in mycket luft eller stänga helt. Dessa fönster är tyvärr inte ljudisolerade och man hör allt
som händer utanför. Men att få cirkulation i luften inomhus är viktigare än ljudisoleringen så
därför används dessa fönster. Genom dålig ljudisolering har man även koll på vad som händer
utanför eftersom filippinarna är nyfikna av sig är detta ett bra fönsteralternativ. Givetvis finns
det även andra fönstertyper som man använder sig av när man bygger men denna typ
dominerar marknaden. Likadant gäller dörrarna, dörren är inte helt tät kring karmen. Detta för
att luft ska ta sig in. Att ha glipor mellan dörren beror inte enbart på lufthål utan även på att
den har installerats felaktigt.
Det finns mycket kriminalitet i Filippinerna och inbrott i hus tillhör vardagen. Där ekonomin
finns bygger man höga staket runt huset för att bättre kunna skydda sig. De som har mindre
gott om pengar bygger staketen av bambu eller annat liknande trämaterial. Detta ger inte ett
ultimat skydd men det ger ändå ett visst skydd. De som har möjlighet att bygga ett bättre
staket bygger det av delvis betong och stål, se figur 10. Nederdelen brukar vanligtvis vara av
betong och överdelen brukar vara av stål, ofta förekommande är att ha spjutliknande toppar så
att det ska bli svårare att klättra över staketet. På de finare husen består staketen av nästan
bara betong med spjutliknande toppar högst upp.
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Figur 10 visar ett staket som tillhör de mer välbärgade.
De flesta husen i medelklassen och underklassen har en trädgård då man gärna odlar egna
grönsaker och blommor. Man håller lite kvar vid de ursprungliga traditionerna genom att
syssla med jordbruk. Blommorna ger huset och trädgården liv samtidigt som det blir
trevligare på verandan. Även fast klimatet är varmt tar man hand om och vårdar sina blommor
och grönsaker med stor omsorg.
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3.2 Volontärprojektet
3.2.1

Projektområdet

Projektplatsen där volontärarbetet utfördes ligger i området Los Amigos vilket är en liten by
utanför förorten Calinan. Byn är uppdelad i tre delar och det är personer med helt olika
förutsättningar som bor i de olika delarna. En del av byn består av ett flertal småhus i betong
vilka är tätt uppradade. De är av enklare konstruktion och är till för familjer som förlorat sin
bostad på grund av naturkatastrofer till exempel tyfoner, figur 11. Man har målat de hus som
står längst ut mot huvudvägen vilket gör att det ser ut som ett färgglatt område, men går man
in i området ser man endast gråa fasader. Dessa hus är helt och hållet finansierade utav staten
och de som bor där betalar varken hyra eller grundavgift för att få tillgång till husen.

Figur 11 visar ett av husen i området där de katastrofdrabbade bor.
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En annan del av Los Amigos består utav privata bostäder där man som privatperson köpt
marken utav staten och själva anlitat firmor för att bygga sitt hus. Majoriteten av dessa hus är
konstruerade utav lättklinkerblock med puts på och en del där fasaden består utav trä. Utöver
den summa man köpt marken för måste man även betala en avgift för marken likt den man
betalar för en bostadsrätt i Sverige. Man får välja om man vill betala den årsvis eller
månadsvis
Den sista delen vilket är den del av området där volontärarbetet äger rum är ett område med
hus för funktionshindrade. Majoriteten av dessa sitter i rullstol vilket gör att området behöver
vara anpassat för att rullstolarna lätt skall kunna ta sig fram, husets entré visas i figur 12.
Detta område upprättades på grund av att det redan existerande boendet i Davao City var fullt.
Finansieringen för att upprätta boendet stöttades i huvudsak av två nunnor och även här
betalar man ingen hyra för boendet.

Figur 12 visar entrén till ett av husen i handikappsbyn.
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3.2.2

Husen i handikappsbyn

Området där de funktionshindrade bor består utav sex byggnader. Några av husen är
uppdelade med enkla väggar inuti för att skapa små rum åt de som bor där. De har en total
area på 70 kvadratmeter. I dessa bor det upp till sex personer och det är uppdelat så att tjejer
och killar bor för sig. I de andra husen bor det par eller familjer. Dessa är cirka 30
kvadratmeter stora och innehåller ett större rum, ett badrum och en vask. Kök har man inte
inuti husen. Vi har valt att kolla närmare på ett utav de större husen.
Husets grund består av betong som är direkt gjutet på marken med ett lager sand emellan,
detta utgör även innergolvet. Direkt på cementgolvet har man murat väggarna med
lättklinkerblock och murbruk. Utanpå detta har man lagt ett lager med puts. Putsen har man
målat med olika starka kulörer. Takkonstruktionen består utav tunna stålbalkar vilka bildar
själva takstolarna och på detta är ett plåttak fastspikat. På undersidan utav stålbalkarna har
man fäst innertaket vilket består utav skivor gjorda av papper och tunn cement. Husets
långsidor är konstruerade så att de inte går ända upp till takhöjd för att få cirkulation på luften
inomhus. Entrén består av ett plåttak vilket sitter på en lägre nivå än det ordinarie taket. Detta
är fäst i väggen och hålls även upp utav två stora pelare i trä som är fastgjutna i betongblock.
För att avleda vatten från taket har man hängrännor vilka är inbyggda i taket. Man har längst
ut på taket byggt upp med plåt så att vattnet samlas upp där och sedan åker ut genom ett
vanligt stuprör. Då det ofta kommer väldigt stora mängder vatten på en gång när det regnar
här är denna lösning mer effektiv än vanliga hängrännor vilka lätt skulle svämma över av
regnmängderna.
Fönstren är av samma konstruktion som beskrivits i delen om Allmän huskonstruktion, figur
13 visar ett utav fönstren i handikappsbyn. De består utav rektangulära glas som är uppsatta
som en persienn. Dessa går att vinkla beroende på hur mycket inströmning av luft och solljus
man vill ha. Det är en mycket effektiv metod för att få ventilation. Utanpå dessa sitter ett
myggnät, detta har man fäst med en enkel träram. Dörren är en vanlig trädörr som man
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placerat i marknivå för att rullstolarna lätt skall kunna ta sig fram. Man har även undvikit att
ha någon tröskel.

Figur 13 visar hur fönstren är utformade
Innerväggarna består av träreglar med tunn plywood på yttersidan. De går inte ända upp till
taknivån för att spara in på material och få en bra luftcirkulation genom huset. Det gör att
rummen är helt öppna uppåt taket. För att få en bättre ljuddämpning när det är så mycket
öppna ytor har man fäst tyger på alla väggar. Man har inga dörrar inuti husen utan istället
använder man sig utav skynken.
Byggnaden innehåller två badrum där väggarna består utav lättklinkerblock med puts på.
Även dessa väggar går inte ända upp till taket och man använder ett skynke istället för dörr.
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På golvet och ungefär halva väggen är det kaklat, resterande ytor är endast målade. Interiören
i badrummet är enkel och består endast av en toalett och dusch. Handfatet hittar man utanför.

3.2.3

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna utfördes i området för de funktionshindrade. Det man ville åstadkomma var
att göra deras bostäder och omkringliggande ytor mer handikappanpassade för att förenkla
deras vardag och göra dem mer självständiga. Även att göra en allmän uppfräschning av
området.
Arbetsdagarna började klockan nio och slutade halv fyra på eftermiddagen. Då solen stod som
högst passade man på att ta lunch eftersom det då var för varmt för att arbeta, detta var mellan
klockan halv tolv och ett. Eftersom mycket av det arbete vi utförde var fysiskt krävande
samtidigt som temperaturen var väldigt hög, omkring 30 grader i skuggan, tog vi ofta små
pauser.
De arbeten vi utförde var av varierande karaktär. Vi gjorde flertalet gångar av betong så att
rullstolarna lättare skall kunna ta sig fram runt och mellan husen. Betongen fick vi blanda för
hand med spadar, vatten, cement och en sandblandning som enda utrustning. Denna fick vi
sedan bära ut för hand i hinkar till platsen där gången skall läggas. Hinkarna var tillverkade av
gamla gummidäck. Innan betongen jämnades ut på marken lades ett lager med sand under.
Det lades ingen större vikt på att få marken jämn och fin. Betongen slätades ut för hand med
hjälp av ett träredskap och ett spadliknande verktyg, se figur 15. På de ställen av området där
golvet var upphöjt fick vi fått gjuta ramper utav betong för att rullstolarna skulle kunna ta sig
upp lätt. Man använde ingen sand som underlag här utan dessa gjöts direkt på det underlag
som fanns på platsen.
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Figur 15 visar gångarna som rullstolarna kan åka på
Området var omringat av ett staket bestående av en lägre betongmur med ett stående stålnät
ovanpå. Vår uppgift här har varit att måla den underliggande betongmuren i olika kulörer,
exempelvis blått och grönt.
Utanför området fanns det ett avrinningssystem för dagvatten, detta hade delvis gått sönder då
tunga fordon kört över det. Det var uppbyggt av stora betongblock på botten, väggarna och
som lock. Här fick vi bygga upp en ny vägg på ett ställe där det rasat ihop. Först grävdes
gammalt trasigt material och jord som var i vägen bort. Sedan murade vi en vägg av
lättklinkerblock med armering inuti. På denna lades ett lager cementputs.
På området fanns det en samlingsyta med ett stort tak över, här fanns även kokvrå och
diskhoar. För att skilja av köket från den övriga ytan byggde vi upp väggar som avskärmning.
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Dessa gjordes utav lättklinkerblock med armeringsstänger inuti, både vertikala och
horisontella. Man använde inga speciella hjälpmedel för att få väggarna raka utan det var
ögonmått som avgjorde hur raka de blev. De nya väggarna satt anslutna till befintliga väggar.
Man gjorde inget speciellt för att fästa de nya väggarna mot de befintliga utan det var endast
den betong som hamnar emellan väggarna som höll ihop dem, se på figur 16 hur påbörjandet
av väggen såg ut.

Figur 16 visar hur byggandet av väggen som ska dela av kök och matsal.
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3.3 Tyfonsäkra parhus
Det här lösningsförslaget bygger på de fakta vi fått fram från observationer på plats samt från
de intervjuer vi genomfört.
3.3.1

Förutsättningar och utformning

Vi har kommit fram till att huset bör vara ett parhus då detta blir stabilare, får en högre
hållfasthet och därmed kan stå emot tyfoner bättre. Ett parhus kan vara fördelaktigt utifrån ett
ekonomiskt perspektiv då man exempelvis använder ett tak över hela parhuset samt att man
sparar in kostnaderna för en vägg då denna blir gemensam för båda lägenheterna. Vilket gör
att man kan lägga pengarna på bärkraftigare material såsom betong och lättklinkerblock.
Parhus är en sällan förekommande bostadslösning i Filippinerna då de flesta bor i
enfamiljshus. För att göra detta till ett mer attraktivt alternativ bör då parhuset inneha de
fördelar ett vanligt enfamiljshus har. Parhuset bör därför ha en veranda som fungerar som ett
extra rum och mötesplats samt att det finns bra odlingsmöjligheter.
Huset kan placeras där det finns ett antal träd då dessa bromsar upp och minskar kraften från
vindarna. Träden bör stå på ett avstånd från huset så de inte faller på detta. Står huset
exempelvis på en åker utan någon tätare växtlighet runt omkring blir vindkraften som träffar
huset mycket större. Då de starkaste vindarna kommer från nordöst och sydväst placeras huset
så att kortsidorna pekar åt dessa väderstreck och tar upp den mesta av vindkraften. Placeras
huset med långsidorna mot vinden får denna en större yta att få tag i och detta ökar risken för
att huset skadas. Husets öppningar, det vill säga fönster och dörrar, kan även de placeras på de
sidor som inte är direkt utsatta för vinden. Detta betyder i vårt fall att fönster och dörrar kan
placeras på långsidorna. Om man nu måste placera öppningar på de utsatta sidorna bör dessa
vara små, eftersom vinden då får svårare att leta sig in.
Det är viktigt att huset inte är i två fullhöjdsplan plan då detta ökar lasterna på marken och
någon form av grundförstärkningsmetod kan blir tvunget att användas vilket leder till ökade
kostnader. Husen kan istället utformas med loft. På loften kan man gå upp för att ta skydd vid
eventuella översvämningar efter en tyfon. Loftet är enkelt utformat med en smal trappa upp.
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Här kan man på valfritt sätt inreda men vår tanke är att man ska använda det som sovrum och
placera ett antal madrasser där som man kan sova på.
Parhuset är förslagsvis på totalt 80 kvadratmeter plus två loft på 20 kvadratmeter vardera, en
lägenhet har då 40 kvadratmeter basyta plus ett 20 kvadratmeter stort loft. Kulturen är
annorlunda i Filippinerna jämfört med Sverige därför är det ingen konstigt att en hel familj
bor på en liten yta.
På nedervåningen byggs ett badrum som har toa och dusch. Vid närmare undersökning av
badrum i Filippinerna upptäcktes att inga handfat installeras utan istället sitter det en kran i
väggen där en större hink är placerad under. Oftast fungerar spolningen i toaletten dåligt och
man måste komplettera spolningen genom att hälla i vatten från hinken. Badrummet är 9,5
kvadratmeter i storlek. Huset är avdelat mellan hall och kök eftersom vi strävar efter att dela
in huset i celler som är mindre eller lika med 20 kvadratmeter. Som tidigare nämnts bör
rummens ytor inte överstiga 20 kvadratmeter eftersom större fria ytor försämrar
konstruktionens stabilitet.
Köket placeras på väggen som delar av parhuset. Här kommer endast en enkel utformning att
användas, en köksbänk med en diskho. Kylskåpet placeras i rummet, spis är endast
förekommande hos de mer välbärgade därför finns det plats på bänken att placera kokplattor.
Över köksbänken finns några överskåp och krokar för att hänga och förvara köksutrustning.
Köket ska alltså vara enkelt utformat så att den boende själv i stor utsträckning kan inreda det.
För att komplettera kokplattorna kommer en grillyta placeras på husets baksida eftersom det
filippinska köket innehåller mycket matlagning över öppen eld.
Köket och badrummet bör placeras strategiskt då vi endast vatten och avlopp dras via en vägg
eftersom den andra lägenheten är spegelvänd. Detta kan minska kostnaderna genom att
mindre material behöver utnyttjas. En annan fördel är ifall en reparation skulle behöva
utföras, då vet man exakt vart alla rör är placerade.
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Som tidigare nämnts skall fönster och dörrar inte placeras i den riktning som vinden är
starkast eftersom det minskar risken för skador. Fördelen med att ha färre öppningar är att
luften inomhus blir svalare då den varma uteluften får svårare att tränga in. Att få mindre
ljusinsläpp har ingen större påverkan då det mörknar redan vid 18.00 på kvällarna oavsett
årstid och man under dagtid mestadels är utomhus.
3.3.2

Grunden

En bra grund har stor betydelse för husets övriga stabilitet. Därför väljer vi en grund som
består av en betongplatta med armering gjuten direkt på marken. Betongen i sig har god
tryckhållfasthet dock har den dålig draghållfasthet, detta åtgärdar man med hjälp av armering.
Armeringen kan vara i nätform eller enstaka järn. Den delen av plattan som får ta mest laster
från huset är kantbalken. Därför gjuts denna ofta tjockare än resterande plattan. Kraften tas
omhand av den armering som finns i kantbalken. Armeringen hjälper även till att förhindra
sprickbildning vid härdning.
Enligt föregående avsnitt existerande lösningar bör plattan vara hög så att man minskar risken
för översvämning i huset. En hög betongplatta innebär högre kostnader eftersom mer betong
och armering behöver användas. En lösning på detta kan istället vara att ha en medeltjock
bottenplatta men ha ingången till dörren högre upp. Huset ska inte vara anpassat till
rullstolsbundna eller människor med andra handikapp därför är detta möjligt. Ett
lättklinkerblock är ungefär 19 centimeter högt och grundplattan ungefär 12-15 centimeter
vilket då innebär att vi har en höjd på totalt cirka 33 centimeter. För att lättare ta sig in huset
kan man använda sig av ett trappsteg som når upp till plattans höjd. Detta gör att man lätt
kommer in i huset samtidigt som skyddet är bra. Som det ser ut idag har många familjer det
svårt ekonomiskt och att göra en tjock platta är omöjligt. Detta alternativ är billigare men ger
ändå rätt bra skydd. För att ytterligare skydda sig bör man se till att det är tätt mellan dörr och
karm så att vatten inte letar sig in där.
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Mängden armering i en platta beror till stor del av hur tjock den är samt vilken last den ska
klara av. Man brukar normalt säga att en 10-12 centimeter tjock platta bör ha armeringsnät
med rutor av storleken 150x150 och armeringsstänger med tjockleken 5 mm. Eftersom vår
platta är tjockare bör armeringen istället för 5mm vara 8 mm tjock. Armeringen bör även
utföras i två lager, detta för att vara på den säkra sidan. Armeringsjärn bör placeras i
kantbalken i plattan. För att sätta ihop armeringsjärnen och näten med varandra använder man
sig av byglar och najtråd. Detta eftersom armering är tillverkad av en ståltyp som inte går att
svetsa ihop efter de har tillverkats. Byglar är armeringsjärn som är vridna (bockade) för att på
så sätt kunna hålla fast armeringsjärnen. Förutom att hålla fast armeringsjärnen tar byglarna
upp och fördelar tryck- och spänningskrafter samt överför kraften från de ställen i plattan som
är mest belastade (kantbalken) till de som har minst belastning. Formen på byglarna är av
avgörande betydelse då olika form överför krafter åt olika håll (Armeringshandboken 2012).
När man placerar ut armeringsjärnen i plattan är de viktigt att dessa är i mitten av plattan
eftersom betong måste få plats under. Placerar man armeringsnätet nära ytan (överkant) är
funktionen i huvudsak att förhindra sprickbildning. När de placeras 2-5 cm i underkant tar de
upp sträckkrafter, skärkrafter och tryckkrafter. Då klimatet i Filippinerna är oerhört varmt är
risken stor att betongen spricker därför placerar man armeringen lite närmare ytan. För tunt
lager mellan ytan och armeringen kan ge upphov till rost i armeringsjärnen. När betong gjuts
har den ett pH värde på cirka 13,5 men under längre tider av påverkan från atmosfären och
ph-värdet vid ytan sänks. Stål börjar korrodera när ph-värdet är omkring 10,5 så därför kan
armeringen börja rosta (Armeringshandboken 2012).
Av de byggen vi sett har man armerat på tu man hand och ofta tagit lite mer än vad man
behöver. Man gör inga armeringsplaner och beräkningar för hur och var armeringen ska
läggas vid husbyggen av privatpersoner såsom det finns i Sverige. Därför görs inga
noggrannare dimensioneringar av bottenplattan.
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3.3.3

Väggarna

Väggarna bör bestå utav ihåliga lättklinkerblock vilka träs på den armering som är gjuten i
grundplattan. Lättklinkerblock väljs på grund av dess stabila egenskaper och det är vanligt
förekommande i landet. Dessa muras sedan ihop och fylls med betong. Armering läggs även
horisontellt mellan blocken för att öka stabiliteten. Ett enkelt sätt att ytterligare stärka
konstruktionen är att naja ihop de vertikala och horisontella armeringsjärnen. Vi har tidigare
sett att det inte görs ordentligt vilket känns onödigt då det är en enkel och billig metod.
Armeringsstängerna görs högre än väggen då de även används till att fästa taket.
Utanpå lättklinkerblocken läggs ett lager puts på bägge sidor för att skydda blocken. Oftast
målas putsen i färgglada kulörer men det har ingen betydelse för skyddet vid en tyfon.
3.3.4

Taket

I kapitlet existerande lösningar föreslås ett pulpettak av plåt, detta är något som även vi väljer.
Vinden skapar oftast ett utvändigt övertryck på den sidan av byggnaden som träffas av vinden
(lovartsidan), på gavlarna och läsidan bildas ett undertryck som genererar i en lyftkraft. För
att taket ska flyga av måste det ha överhäng som denna uppkommande lyftkraft kan ta tag i.
Därför utformas taket utan överhäng (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2013). Skyddet
mot fasaden uteblir då men takets funktion är viktigare. Över- och undertryck bildas även på
taket beroende på vilken lutning det har, alltså ju större lutning på taket desto större lyftkraft.
Enligt tidigare är vinkeln 45 grader rekommenderad (Träguiden 2014). Det absolut bästa hade
varit att använda ett helt flackt tak men då uppkommer ett annat problem, vad tar regnvattnet
vägen? Detta innebär att vi måste bygga taket så att vattnet kan rinna undan. Dessa tak löper
stor risk att bli fuktskadade då detta är svårt, speciellt i ett U-land. Även kostnaderna blir här
ett problem då detta är dyrare.
För att få ut vår takvinkel används trigonometri, enda kravet är att loftet ska ha en takhöjd på
cirka 2,4 meter. Takets bredd är 5 meter, alltså samma som huset.
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arctan(b/h)
arctan(5/2,4)= 64,3 grader
64,3 grader är alltså vinkel där taket har sin högsta punkt vid 2,4 meter. Vi vill ha taket vid sin
lägsta punkt.
180-90-64,3 = 25,7 grader eller rättare sagt 26 grader.
Loftets bredd är 2,5 meter, det kan då vara intressant att se hur högt taket är vid loftets lägsta
höjd.
2,5/ tan26 = 1,2 meter
Detta är en acceptabel höjd då man endast ska sova där uppe och kan placera madrasserna
mot den lägsta punkten så man stå upprätt när man tar sig upp från sängen. Vinkeln 27 grader
är då inom ramen för att brant tak. Genom att välja den vinkeln klarar vi även av kravet att ett
plåttak minst ska ha 14 graders lutning för att regn och snö (inte aktuellt) ska rinna av utan
några svårigheter.
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Figur 22 visar en enkel planritning på en av lägenheterna i parhuset
Hur taket är fäst har en avgörande betydelse för om det kommer klara av tyfonen. Takstolarna
monteras ihop på marken och lyfts sedan på huset. Där fästs de med armeringen som är
förlängd från den färdigställda väggkonstruktionen. Det görs genom att armeringen böjs över
takstolarna och fästs med krokade spikar. Här har antalet armeringsstänger och dess
dimension betydelse för hur bra taket sitter. Armeringsjärnens dimension får dock inte vara
för stor då de kan bli svåra att böja och arbeta med. Den här metoden är rekommenderad utav
Rieta och Milan och den är mycket vanlig runt om i Filippinerna. Fördelen är att den är billig
och kräver inga speciella verktyg eller kunskaper, samtidigt som husets infästningar blir
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hållfasta. Figur 23 visar en enkel planritning över parhuset. Observera att endast en lägenhet
visas, skillnaden från den andra är enbart att den är spegelvänd.

Figur 23 visar ungefär hur de tyfonsäkra parhusen skall se ut.

3.4 Övriga lösningsförslag
3.4.1

Vissa delar av betong

Efter en kort intervju med byggledaren som är med vid volontärarbetet framgår det att man i
Filippinerna huvudsakligen bygger med trämaterial som förstörs vid en tyfon. Här använder
de välbärgade betong när de bygger sina bostäder. Den fattigare delen av befolkningen har
inte råd att skydda sig mot tyfoner då materialkostnaderna blir högre då man bygger i betong
än i trä.
En lösning till detta problem som ökar husets hållfasthet men samtidigt inte får kostnaderna
att dra i väg allt för mycket kan vara att bygga åtminstone en eller två ytterväggar i betong.
Väggarna bör då vara murade med ihåliga lättklinkerblock som sedan fylls med betong och
armeringsstänger, både vertikalt och horisontellt. På yttersida och insida bör ett lager tunn
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puts appliceras. Vi har noterat att när man bygger väggar i Filippinerna förankras inte
armeringen i grundplattan, detta innebär att det enda som håller fast väggen mot grundplattan
är det murbruk som används för att sätta ihop lättklinkerblocken med varandra och väggens
egentyngd. I Sverige planerar man långt i förväg när man bygger och därför läggs armeringen
till väggarna i grundplattan redan då den gjuts för att armeringen skall sitta fast när man
bygger väggarna. Till vartenda hus som byggs i Sverige finns det ritningar och dokument att
följa på grund av de många lagar och regler som finns, därför är det lättare att planera bygget i
förväg. Detta kan spara både tid och pengar. I Filippinerna finns det få regler och lagar för hur
du får och inte får bygga ett vanligt bostadshus, även utbudet av ritningar är begränsat. Detta
gör att man inte har någon planering i sitt bygge utan tar dagen som den kommer, en
avgörande faktor är hur mycket pengar man har att lägga på bygget för dagen. Det här tänket
är genomgående i alla delar av landet. Eftersom det tar tid att förändra en gammal vana får vi
istället fokusera på en lösning som går att genomföra precis vi det tillfället då man behöver
den eller möjlighet finns att utföra den. Därför föreslår vi att man bör förankra armeringen i
grundplattan i efterhand genom att borra hål i denna och sedan föra ner armeringsjärnen och
fästa dessa med betong.
Men för att väggen verkligen ska hålla räcker det inte att man endast förankrar den i golvet.
Takbalkarna måste även de förankras i vägen samt en bra förankring med de andra omgivande
väggarna. Förankringen av takbalkarna kan ske enligt tidigare nämnda metoder med armering
som sticker upp från väggen som man sedan böjer över. Det svåra blir att hålla hela
konstruktionen stabil under tiden betongväggen byggs upp. Man får inte risker att taket välter
över. För att lösa detta kan man på enklast sätt bygga betongväggen precis vid den befintliga
träväggen för att sedan kunna riva träväggen när betongväggen är noga fastsatt. Ett annat
problem som sedan uppkommer är hur man på ett bra sätt kan förankra en betongvägg ihop
med en trävägg. För är inte hela konstruktionen en stabil enhet så gör inte en enskild
betongvägg så mycket nytta. Sen innebär det även en risk för personerna som bor där om
väggen inte sitter ordentligt. Ramlar den på någon kan det orsaka mer skada än själva tyfonen
i sig. Men oftast samlas flera familjer på ett säkrare ställe som är säkert vid tyfoner.
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Man skulle sätta en rejäl träregel i betongväggen genom att använda först borra hål i
betongväggen och sätta plugg. För att sedan skruva fast regeln. En risk här kan vara att denna
träregel kan bli fuktskada över längre tid och förlora sin stabilitet. Man bör även placera en
regel över varje hörn som ytterligare ”knyter” de båda väggarna bättre. Man skulle även
kunna använda sig av vinkeljärn i hörnen som fästs i båda väggarna.
Nu när vi fått vägarna att sitta fast på det mest optimala sättet utifrån de förutsättningar vi har,
kan vi fokusera på placeringen utav betongväggarna. Det bör vara minst en vägg som består
av detta material, helst två om möjlighet finns. Då vi i intervjun med Rieta och Milan fick
reda på att de kraftfullaste vindarna ofta kommer från nordöst och sydväst bör man ha detta i
åtanke då man väljer vilken eller vilka sidor betongväggarna placeras på. Det man vill
åstadkomma är att betongväggarna tar upp vindkraften och inte de väggar som är av trä. Man
bör som tidigare nämnts även undvika att ha fönster och dörrar i dessa väderstreck, vilket gör
det enkelt att bygga väggarna då det inte behövs göras några öppningar.
Vi finner många fördelar med denna metod då det inte krävs några speciella verktyg för att
genomföra den. Metoden går även att utföra etappvis vilket är bra då man ofta inte har pengar
till att göra en hel förvandling direkt. Men förslaget det finns många nackdelar med förslaget
rent byggtekniskt sett. Det är svårt på ett optimalt sätt fästa en trävägg i en betongvägg då inte
alls samma förutsättningar finns i Filippinerna som i Sverige. Samma gäller även när man ska
fästa takbalkarna på ett bra sätt i betongväggen, detta måste göras utan att rubba den befintliga
konstruktionen.
Slutsatsen är att tanken med förslaget är bra men det är svårt att få till den här metoden bra.
För detta krävs en utarbetad metod där man vet vilka steg som ska göras i vilken ordning för
att ingen i huset ska utsättas för skada under byggtiden.

42

BESKRIVNING AV EMPIRIN

3.4.2

Ändring av garantitiden

När entreprenören anser att entreprenaden är klar och har uppfyllt de krav byggherren ställt är
det dags för slutbesiktning. Slutbesiktningen utförs av en besiktningsman som har goda
kunskaper inom bygg och ska vara opartisk mot både entreprenör och byggherre.
Besiktningsmannen gör en grundlig genomgång av entreprenaden för att upptäcka synliga fel,
man undersöker även om man följt gällande byggregler, avtal och bygghandlingar. Men även
att alla handlingar (relationshandlingar, branddokumentation osv.) finns med vid
överlämnandet. När besiktningen är genomförd kan den bli underkänd, godkänd eller
godkänd med vissa anmärkningar. Det senaste alternativet är vanligast och då kan man oftast
flytta in och börja använda byggnaden eftersom felen år så pass små och repareras under
tiden. När felen är åtgärdade gör man sedan en efterbesiktning där man återigen undersöker
åtgärderna har utförts korrekt, observera att man här som besiktningsman inte får påtala nya
fel om man inte upptäck dem första besiktningstillfället. Så snart entreprenaden är godkänd
börjar garantitiden, vilket innebär att entreprenören är skyldigt att bevisa att fel som uppstår
under denna tid inte beror på deras arbete utan andra faktorer. Om inget annat har förhandlats
fram är garantitiden 5 år på arbetsprestation och 2 år på byggmaterial. När garantitiden har
gått ut gör man en så kallad garantibesiktning, där tar besiktningsmannen upp sådana fel och
brister som omöjligen skulle kunna upptäckas vid en slutbesiktning. Dessa fel kan exempelvis
vara sprickor i betongen, sättningsskador eller problem med värmeanläggningen. Alla fel
antecknas och sedan sätts en ny åtgärdsprocess igång. När garantifelen sedan har blivit
åtgärdade och godkända är entreprenören fri från ansvar när det gäller kvalitén i utförandet av
entreprenaden. (Ossmer, 2010).
Anställer man en firma för att uppföra en byggnad i Filippinerna ingår endast ett års garanti
för eventuella fel i konstruktionen. En förlängning av garantitiden till exempelvis fem år
skulle medföra att byggnaden måste uppföras på ett mer noggrant sätt för att uppfylla de krav
som ställs under denna tidsperiod. Detta är en avgörande faktor för hur stora skador
byggnaden får efter en tyfon. En förlängd garantitid gör att man som beställare vågar
investera mer pengar i sin framtida byggnad då man vet att man kommer få ersättning för de
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fel som byggfirman ansvarar för. Den här tryggheten kommer att fler vågar bygga och
ekonomin kommer få fart. Nackdelen med att förlänga garantitiden är att mindre byggföretag
går i konkurs eftersom de inte har möjlighet att bygga lika bra samtidigt som de inte har råd
att stå för de eventuella fel som uppkommer. Följden av detta blir i längden att arbetarna
förlorar sina jobb. Utifrån detta drar vi slutsatsen att fördelarna överväger nackdelarna och
därför

skulle

en

förlängd

garantitid
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4 ANALYS OCH DISKUSSION
Detta avsnitt kommer för att beskriva våra tankar kring volontärarbetet och vad det har betytt
för rapportens uppbyggnad. Sedan analyseras och diskuteras de tre olika lösningsförslagens
fördelar och nackdelar. Diskussion förs även över förslagens möjlighet att genomföras samt
vilka hinder man kan stöta på.

4.1 Reflektion av volontärarbete
Volontärarbetet gav oss en djupare inblick i hur byggandet i Filippinerna fungerar och
anledningar till varför man bygger som man gör. Vi fick då en bra kontakt med
lokalbefolkningen och det gav oss en insyn i deras kultur. Det hjälpte oss att få en djupare
förståelse varför byggnationen ser ut som den gör. Vi kunde på nära håll studera hus och dess
konstruktion och med hjälp av dessa verktyg få fram ett förslag på förbättringar för att göra
huset mer resistent mot tyfoner. Förutom egna undersökningar höll vi även intervjuer med
ingenjörer, arkitekter, ingenjör studenter och arbetsledare.
Utan volontärarbetet hade vi inte haft möjlighet att komma i kontakt med den här typen av
yrkesgrupper vilka är relevanta för vår studie. Därmed hade våra kunskaper om existerande
lösningar för tyfonsäkra hus uteblivit. I sådana fall hade vi fått leta upp hus att studera på egen
hand och fått söka information via andra vägar, vilket hade varit svårt då landet inte är
speciellt strukturerat. Samma gäller kommunikationen då vi själva hade behövt ta kontakt
med lokalbefolkningen och en stor del av denna talar dålig engelska. Vi har haft tillgång till
en tolk vilket har underlättat arbetet markant.
Vi har lärt oss metoder som är användbara då man bygger utan några hjälpmedel eller
speciella verktyg. Exempel på metoder är att blanda betong med endast spadar som
hjälpmedel. Dessa metoder hade vi i åtanke då vi tog fram vår lösning.
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När vi höll en dialog med lokalbefolkningen fick vi även reda på vilka behov de i dagsläget
tycker att byggnaderna inte uppfyller, samt vad som behöver utvecklas och förbättras. Vi har
fått en djupare insikt och förståelse för vilka begränsningar som finns när man bygger i ett uland Det finns en stor skillnad gällande regler, säkerhet, effektivitet jämfört med i Sverige.
Effektiviteten minskas exempelvis av det varma klimatet i landet, det går inte att arbeta när
solen står som högst under dagen. Vi har förstått att de lösningar som förslagits måste ta
hänsyn till dessa faktorer. Vi kan därför inte föreslå exempelvis en lösning som kräver mycket
mankraft, speciella verktyg, en speciell kunskap samt att den inte får vara för kostsam.

4.2 Analys av lösningsförslagen
Våra lösningsförslag är baserade på det vi har upplevt och fått berättat för oss under vår tid i
Filippinerna. Vi har fokuserat på att ta fram ett djupgående lösningsförslag samt två med
mindre omfattning. Det första förslaget är att bygga ett tyfonsäkert parhus av lättklinkerblock
och betong. De andra förslagen innebär att byta ut minst en vägg till lättklinkerblock och att
förlänga garantitiden på byggande i Filippinerna.
Att bygga ett parhus i Filippinerna är ännu inte så vanligt då de flesta bor många i sina hus
och vill ha tillgång till trädgård, det är en del av kulturen. På grund av detta kan det vara svårt
att förändra deras syn på saken och få dem att flytta till parhus. Därför har vi fått utforma
parhusen så dess standard liknar ett enskilt hus så mycket som möjligt. Vi tror att fördelarna
med att huset blir billigare att bygga samt att det blir säkrare vid en tyfon gör att de ser det
som ett möjligt alternativ trots allt.
Vid utformningen av parhuset har vi inte haft i åtanke vad slutpriset på huset kommer att bli
därför kan vi inte exakt presentera vilken typ av samhällsklass som kommer att bo där. Men
vår tanke är att det ska vara till för den filippinska medelklassen. Det är svårt att få fram
material- och arbetskostnader.
Planlösningen på huset är baserad på att ingen cell i huset får vara större än 20 kvadratmeter.
Detta för att större celler gör det mindre stabilt mot en tyfon. Planlösningen går att göra på
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många andra sätt än det vi föreslagit. Det handlar bara om vilka behov som behöver uppfyllas.
Det enda man måste ha i åtanke är att göra loftet hållbart för de laster det kommer utsättas för,
det vill säga att loftet placeras så det har väggarna som stöd.
Det tyfonsäkra parhuset innebär egentligen att det bara är tyfonsäkert upp till en viss grad av
tyfoner. Kommer det en tyfon liknande Haiyan klarar sig huset troligtvis inte. Med våra
begränsningar går det inte att bygga så att man klarar av den nivån, det kräver material och
metoder som vi använder i Sverige vilket det inte finns möjlighet till.
De fattigastes bostäder består oftast av trä. Vi ser det som en bra lösning att investera i att
byta ut minst en vägg till lättklinkerblock istället för att ständigt bygga upp med nytt trä. Som
vi nämnt i lösningen kan man byta ut en del i taget vilket gör att det faktiskt är genomförbart
även om man har det dåligt ställt. Man kan försöka spara och köp material i omgångar. Det tar
tid men kommer löna sig i längden. Man skulle exempelvis kunna placera köket mot den
väggen man bytt ut för att skydda detta. Även fast de andra väggarna går sönder står den
delen med köket kvar och man kan då fortfarande laga mat vilket underlättar.
Trähusen är oftast helt i trä det vill säga även grunden som oftast är uppstolpad. Har man en
grund i trä är det svårt att mura fast lättklinkerblocken så att det blir en stabil vägg. Det är inte
heller säkert att grunden är tillräckligt hållbar för att klara av lasten från väggen. Därför bör
man i kombination med att man bygger väggen byta ut den del av grunden där den skall
placeras till betong. Detta går också att göra successivt vilket är en fördel.
Lösningsförslaget med förlängd garantitid har egentligen inte direkt något med tyfonsäkra hus
att göra. Vi har på nära håll sett att det förekommer mycket slarv när det byggs. Till exempel
ett hus i volontärområdet där man spikat upp skivor i taket på fel sätt vilket medfört att de
spruckit. Nu är det farligt att vistas där under eftersom allt riskerar att falla ned. På grund av
att garantitiden på ett år har passerat är entreprenören inte längre ansvarig för att rätta till felen
utan det är nu byggherrens ansvar. Då ekonomin är dålig kommer det ta väldigt lång tid innan
man kan åtgärda felet och byggnaden är under tiden obrukbar. Hade det varit en längre
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garantitid hade troligtvis slarvet vid uppsättningen av skivorna inte förekommit över huvud
taget och problemet hade då uteblivit.
Det är förmodligen svårt att genomföra eftersom det är så många parter som måste acceptera
de nya villkoren och det krävs mer resurser då fler fall kommer uppstå. Det kostar att vara
noggrann, det kan finnas en risk då priserna på att bygga ökar i och med att man troligtvis
väljer bättre material och arbetstimmarna ökar. Detta kanske leder till att folk väljer att bygga
helt själva och då sjunker standarden på husen ännu mer. På grund av bristande kunskap kan
skador på människorna som bygger även uppstå.
Vi tror detta kan vara en bra lösning samtidigt som det finns väldigt många faktorer man
måste ta hänsyn till när man ändrar en så stor grej. Vi vet inte hur processen går till och
vadsom krävs för att få till en förlängd garantitid.
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5 SLUTSATSER
Nedan beskrivs de slutsatser vi har kommit fram till genom vår studie, detta genom att
presentera och svara kortfattat på de frågeställningar rapporten bygger på. Avsnittet
innehåller även rekommendationer, metodkritik och fortsatt utveckling av studien.
Den första frågeställningen i denna rapport är: Vilka skador ger en tyfon på en
huskonstruktion?
Den här frågeställningen valde vi att ha först för att få reda på om det ens går att bygga
tyfonsäkert. Det vi kom fram till är att skadornas omfattning avgörs av hur stark tyfonen är.
Taket är det första som tar skada och om detta är dåligt fäst är risken stor att det flyger av.
Utan tak blir resten av huset utsatt. Med detta menas att väggarna kan rasa på grund av de
starka vindarna. Vattenskador till följd av en tyfon är vanligt eftersom det blidas en flodvåg
på grund av höjda havsvattennivåer. Slutsatsen är att det inte går att skydda sig mot de
kraftfullare tyfonerna men det är fullt möjligt att minimera skadorna vid mindre tyfoner.
Vår andra frågeställning är: Vad använder man i dagsläget för material och konstruktion
vid husbyggnation i Filippinerna?
Efter observationer på platsupptäcktes att en rad olika material används. Det finns ett antal
vanligt förekommande hustyper. Trähus med uppstolpad trägrund, väggar av plywood eller
annan träskiva, takstol av trä och ett plåttak. Detta är en hustyp som är vanlig i slumområden.
En annan hustyp består av en grundplatta av betong, väggar av lättklinkerblock med puts,
takstol i stål och tak av plåt. Denna hustyp används av allt från fattiga till rika personer, dock i
olika utföranden och med olika kvalité. Flervåningshus är sällan förekommande då
markförhållande i Filippinerna är dåliga och detta gör det till en dyr typ av konstruktion
eftersom pålning måste utföras.
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Den tredje frågeställningen är: På vilket sätt ska man bygga för att öka hållfastheten mot
Tyfoner med de begränsningar som finns i Filippinerna?
Efter intervjuer med folk i byggbranschen och observationer på egen hand drog vi slutsatsen
att det viktigaste för en hållfast konstruktion är att taket fästs ordentligt. Även valet av
material i väggarna spelar stor roll, exempelvis är lättklinkerblock med puts mycket stabilare
än trämaterial. Husets placering spelar roll då majoriteten av de starka vindarna kommer från
ett visst väderstreck bör man undvika att placera husets öppningar och långsidor åt det hållet.
Grunden görs bäst i betong då man på ett bättre sätt kan mura fast lättklinkerblocken i den och
få en stabil enhet. Grunden bör göras lite högre för att minimera risken för vattenskador vid
översvämningar. Förslaget till att förlänga garantitiden är en indirekt lösning för att minska
slarvet och få stabilare byggnader.

5.1 Rekommendationer
Eftersom stora delar av befolkningen har det tufft rent ekonomiskt måste man prioritera vissa
knep och lösningar före andra. Våra rekommendationer är därför att lägga störst fokus på att
huset får ett hållbart tak, oavsett vilket material huset är konstruerat av. Som tidigare nämnts
ger taket en stor stabilitet och hållfasthet till resten av huset därför är detta så viktigt. Ryker
taket är risken stor att resten av huset slits sönder av tyfonen. Infästningarna på taket måste
vara starka, överhänget bör inte vara mer än sextio centimeter, takvinkeln bör vara kring
fyrtiofem grader samt att takmaterialet bör vara så sammanhängande som möjligt. Sedan får
man utefter hur det ekonomiska läget ser ut tillämpa fler och fler av de lösningar som vi
presenterat i föregående avsnitt. Det bästa alternativet är ju givetvis att använda sig av
parhuslösningen då den är tyfonsäker i så stor grad det är möjligt. Som tidigare nämnts går det
inte att skydda sig mot de allra starkaste tyfonerna därför berör lösningarna enbart de mindre.

5.2 Metodkritik
Efter att ha genomfört arbetet har vi kommit fram till att metoden vi använt innehöll både
fördelar och nackdelar. Vi trodde litteraturstudien skulle ge mer än vad den gjorde. Det fanns
väldigt begränsat med väsentlig litteratur för vår studie. Hade vi vinklat arbetet mer åt
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beräkningshållet hade det funnits mer litteratur att ta del av. Utan intervjuerna vi genomförde
hade det varit svårt att få svar på våra frågeställningar då dessa bidrog till större delen av
rapporten. Vi visste inte innan vi åkte ner att vi hade möjlighet till detta. Därmed har vi i
efterhand känt att vår metod var riskabel, vi kunde med lite otur stått helt utan svar på våra
frågeställningar. Att akut behöva ändra frågeställningarna på plats hade medfört att rapporten
blivit mindre genomtänkt. Man hade tagit det första bästa man kommit på för att ens ha något
att basera sin rapport på. Innan resan hade vi fått väldigt knapp information om vart
volontärarbetet skulle utföras och hur det området såg ut. Det försvårade de förberedande
studierna och vi visst inte vad vi hade att vänta oss. Även detta var en risk då byggnationen
hade kunnat vara helt fel typ för att passa in i vår rapport.
Studiens mål är att vara så generaliserbar som möjligt men efter endast tre veckors tid i
Filippinerna och noggrannare undersökning av endast ett område blir den mindre
generaliserbar. Däremot kom det fram av intervjuerna med arkitekten Rieta och
byggnadsingenjören Milan att dessa lösningar används i hela Filippinerna. Dock hade det
varit bra att själva sett det genom att undersöka flera delar av Filippinerna, tyvärr är detta inte
möjligt i ett examensarbete på 16 högskolepoäng. Först tänkte vi att arbetet skulle vara
generaliserbart i asiatiska länder som drabbas av tyfoner. Men nu i efterhand har vi insett att
vi inte vet över huvud taget hur husen är konstruerade i andra länder. Därför har endast
Filippinerna i huvudsak nytta av förslagen vi tagit fram. (Ejvegård, 1993)
Reliabiliteten på arbetet är hög då större delen bygger på vad vi själva har upplevt och sett.
Människor upplever självklart saker olika därför är det inte säkert att ett likadant upplägg
hade mynnat ut i ett exakt likadant arbete om några andra hade genomfört det. Däremot om
samma personer hade genomfört resan igen med samma upplägg hade nog resultatet blivit
liknande. Rapportens frågeställningar är besvarade därför är rapportens validitet relativt hög,
det vill säga att vi mäter det vi avser att mäta. Vi har med andra ord svarat på det vi avser att
svara på. Då alla människor tolkar saker olika hade beräkningar kunnat styrka validiteten
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ytterligare då detta inte är en tolkningsfråga. Det hade gett ett mer vetenskapligt baserat svar.
(Ejvegård, 1993)
I efterhand när arbetet är genomfört tycker vi att resultatet blev bra trots att vi kom på väldigt
sent att arbetet skulle innebära en resa till Filippinerna. För att ta arbetet till ännu högre nivå
skulle man tidigare på året påbörjat planeringen av examensarbetet. Tidigare planering hade
medfört att vi kunnat göra beräkningar på huset och tagit fram ett mer ingående och avancerat
lösningsförslag. Vi har även i efterhand sett att det hade varit intressant för läsaren att få veta
hur vi gör i Sverige när vi exempelvis fäster taket i väggarna. Samt kanske en jämförelse
mellan de olika takkonstruktionerna för att ge en bild av hur mycket det skiljer sig mellan
länderna.

5.3 Förslag till fortsatt utveckling
Under arbetets gång uppkom mer ingenjörsmässiga frågor såsom att närmare beräkna laster,
infästningar samt dimensionering av husedelar. Tyvärr fanns det ingen möjlighet att i vårt
arbete utföra detta då omfattningen redan var tillräcklig. Då man endast i det området kan
utföra ett examensarbete.
Att beröra ekonomi, genom beräkningar, var även något som kom upp under arbetets gång.
Detta tog vårt arbete ingen närmare hänsyn till dock var lösningsförslagen inom en rimlig
ekonomisk ram. Som läsare kan det vara oerhört intressant att veta vad saker och ting kostar
för att lättare kunna få en bild av arbetet.
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