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Projektet ”en blomma i öknen” tog sin början 
under hösten 2011 då vi, med hjälp av ett 
stipendium via SIDA, begav oss till Peru 
och kåkstaden Manchay belägen utanför 
huvudstaden Lima. Avsikten med vår resa var 
att försöka förstå förutsättningarna och få svar 
på de frågor som låg i uppgiften att bygga ett 
ekologiskt utbildningscenter i ett område där 
majoriteten av befolkningen lever i fattigdom, 
där vattenbrist råder och möjligheterna till 
förändring kan tyckas långt borta.  

MANCHAY - VÅR KONTEXT

Manchay är med sina uppskattningsvis 
70 000 invånare en av Limas största kåkstäder. 
Området har kommit till genom många år av 
urbanisering som i sig är ett resultat av den 
utbredda fattigdom, ekonomiska instabilitet 
och de politiska konflikter som har rått i landet 
under hela dess nutida historia. Avbefolkningen 
av Perus landsbygd har pågått under hela 
1900-talet och Manchay var ett av de områden 
som växte fram under 1980-talet då fattigdomen 
bland landsbygdsbefolkningen var särskilt 
utbredd. Det inrikespolitiska läget var dessutom 
komplicerat, dels p.g.a en allvarlig ekonomisk 
kris, dels genom våldsamma pollitiska konflikter 
som utlöstes av vänstergerillan Sendero 
Luminosos terroristhandlingar i syfte att avsätta 
den dåvarande peruanska regeringen. 

Manchay växte fram genom ockupation av 
obebyggd mark, och de som tog marken i 
anspråk var människor som flytt landsbygdens 
dåliga förhållanden och det politiska våldet. 
Därför består Manchays befolkning även idag 
av nästan uteslutande fattiga människor, 
något som delvis har lett till att väldigt få 
arbetstillfällen skapas inom det lokala området. 
Det råder dessutom stor brist på offentlig sektor, 
som sjukvård, vattenförsörjning och el, dels 
p.g.a. fattigdom men också därför att Manchay, 
genom att det uppstått genom ockupation, 
inte har stått under formell statlig inverkan på 
samma sätt som Perus städer. 

En majoritet av den arbetsföra befolkningen 
i Manhcay gör långa resor, framförallt till 
huvudstaden Lima, för att hitta arbete och 
tvingas då ofta lämna barnen hemma att 
klara sig själva eftersom att det även finns 
få möjligheter till barnomsorg i området. 
Chanserna att kunna få en plats vid någon 
högre utbildning är knappa och de arbeten som 
invånarna i Manchay, framförallt kvinnorna, har 
möjlighet att få är därför oftast lågt avlönade 
och leder sällan till någon pension eller annan 
social trygghet. 

Eftersom majoriteten av Manchays invånare 
kommer från landsbygdens högland saknar de 
flesta simkunskaper trots att Lima är en kuststad 
med lång strandremsa. Det är därför vanligt med 
drunkningsolyckor bland framförallt barn. 
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ETT EKOLOGISKT UTBILDNINGSCENTER 

Idén att bygga ett utbildningscenter i kåkstaden 
Manchay kommer ursprungligen från en liten 
förening verksam i Sverige, som jobbar med att 
styrka grupper av Perus ursprungsbefolkning 
och hjälpa dem ur fattigdom till sjävförsörjning. 
Föreningen, som kallar sig Inincate, arbetar med 
att erbjuda utbildning, men framförallt att ta 
vara på och utveckla ursprungsbefolkningens 
egna kunskaper för att de därigenom ska kunna 
hitta vägar till att förbättra sin livssituation och 
skapa sig en ljusare framtid. Föreningens mål är 
att erbjuda en plats dit människor, i huvudsak 
kvinnor, i området kan komma för att få hjälp 
att förändra sina liv, där äldre utan pension kan 
få bostad, men också att skapa en plattform 
där kunskap kan utbytas och där möjlighet ges 
att starta upp verksamheter och företag utifrån 
medlemmarnas egna idéer och förmågor. För att 
genomföra detta har Inincate köpt en tomt i byn 
La Meseta som ligger inom den stora kåkstaden 
Manchay. Här har föreningen dessutom redan 
byggt en simbassäng för att i framtiden kunna 
erbjuda simundervisning till barn och vuxna i 
området.

DEN ARKITEKTONISKA UPPGIFTEN

I vårt examensarbete har vi valt att som grund 
utgå ifrån Inincates idé, men också att vidga 
projektet genom att låta det ta steget ut i 
byn La Meseta. Eftersom utbildningscentret 
är tänkt att bemöta många olika behov  har 
målet varit att skapa en plats som ska kunna 
användas på flera sätt genom att vara generell 
och flexibel. Centret ska dessutom kunna växa 
över tiden allteftersom dess förutsättningar 
förändras och dess användare byts ut. Projektets 
ekologiska utgångspunkt handlar framförallt om 
vattnets betydelse för hälsa, välbefinnande och 
försörjning i ökenlandskapet Manchay; dels att 
hitta alternativ vattenförsörning, dels att ta vara 
på och rena det vatten som används. 

Förutom den flexibla och den ekologiska 
delen som projektet bygger på, har vi jobbat 
med en anti-seismisk byggnadsstruktur som 
ska göra byggnaden motståndskraftigt för de 
jordbävningar som Peru drabbas av.

LIMA

VATTENCISTERNEN är placerad på en av byns högsta kullar 
och är till för att invånarna ska kunna installera rinnande 

vatten i sina hushåll, något som de flesta idag saknar. 

BYNS PARK anlades för något år sedan på initiativ av 
invånarna själva, men med hjälp av ekonomiskt stöd utifrån. 

Den består av en samling träd och några planteringar. 

FOTBOLLSPLANEN är en stor sandyta med två fotbollsmål. 
Intill finns också en asfalterad basketplan. Människorna i La 

Meseta har en önskan om att förbättra platsen för att kunna 
utnyttja den till flera sporter, både inomhus och utomhus. 

FÖRSKOLAN i La Meseta är den enda skolan inom byns 
gränser. Den har inte plats för alla barn som bor här och har 

dessutom väldigt knappa resurser. 

BESPISNING OCH WAWAWASI, som betyder daghem på 
quechua, finns i byn. Dagiset har plats för nio barn i åldrarna 
1-3 år. Bespisningen ger ut mat till fattiga barn och serverar 

även billiga måltider för familjer i området.

KYRKAN i La Meseta är ett litet trähus. Här anordnas 
gudtjänster och en del andra aktiviteter, men många av byns 

invånarna besöker istället den större kyrkan i Manchay för 
religionsutövning.

KOMMUNHUSET är också byggt på initiativ av invånarna 
själva. Än så länge består byggnaden av en betongstomme 
utan ytterväggar, men den används redan som mötesplats 

och för utbildningstillfällen. 



Gård

Bostad

Mur

Intilliggande tomter

WC/Tvätt

rent vatten

gråvatten
CC

LA MESETA BEFINTLIG HUSTYPOLOGI

CC

Vattencistern

FÖRÄNDRAD HUSTYPOLOGI

i byn La Meseta

så mycket luftgenomströmmning som möjligt. I den 
kuperade terrängen i La Meseta skulle de mest lämpade 
platserna därför vara uppe högst upp på de berg som 
omger området. De mikroskopiska dropparna som 
finns i luften samlas med vindens hjälp upp i näten 
och bildar större och större vattendroppar som rinner 
ner och samlas upp i en ränna och sedan vidare till en 
vattencistern. 

Ett nät på ca 30 kvm har, i områden jämförbara med La 
Meseta, en kapacitet att samla upp till 600 liter vatten/
dag. Vattnet som fångas upp samlas i regel i stora 
cisterner och kan på så sätt komma till användning 
till både odling och  hushållsvatten.  En önskvärd 
vattenförbrukning i La Meseta skulle vara ca 100l/ 
person och dag för att hälsa och livskvalitet skulle 
förbättras. 

CASUARINATRÄDET

I naturen finns flera exempel på s.k. naturliga 
dimfångare, däribland barrträdet Casuarina. De flesta 
träd har förmågan att fånga upp vattendroppar ur luften 
men Casuarina, som har sitt ursprung i Australiens 
torraste delar, är ett av dem som inte bara får sitt eget 
vatten på det sättet, utan även, när det vuxit till sig, 
samlar upp så pass mycket vatten att droppar faller ur 
trädet ner på marken.  På så sätt kan trädet i sig själv 
användas till att få ut ännu mer vatten än det som en 

gång krävdes för att få det att börja växa. Förutom 
förmågan att samla dimma, virket och frukten man kan 
odla,  är träd ett bra sätt att förhindra jordskred som 
kommer i samband med jordbävningar. 

ODLING

Många av La Mesetas invånare kommer ursprungligen 
från landsbygden och har därför en viss kunskap om 
att bruka jorden. Temperaturen och solen i området 
utgör bra förutsättningar för många växter, men den 
torra marken gör det svårt att ta vara på detta. Genom 
att tillföra vatten och näringsrik jord från mulltoaletter 
förbättras möjligheterna att starta upp odling i La 
Meseta, ta vara på de kunskaper som finns och utveckla 
och sprida dem bland invånarna. Genom att odla egna 
grödor ökar chansen till sjävförsörjning av mat, och 
skulle dessutom kunna leda till försäljning i mindre skala. 

SEPARERANDE TOALETT

I princip alla hushåll i La Meseta har sitt toalett-och 
tvättutrymme avskilt från bostadshuset i form av en 
latrin placerad på den privata tomten.  Standarden på 
dessa utrymmen varierar men är i allmänhet väldigt låg. 

I utbildningscentret byggs separerande mulltoaletter 
för att kunna ta vara på avfallet som gödsel genom att 
kompostera det. Dessa toaletter kan stå som exempel för 
hur varje hushåll i området förhållandevis enkelt skulle 
kunna lösa sanitetsfrågan på liknande sätt. 

Både dålig vattenhantering och toaletter är en stor 
källa till smittspridning i dessa områden, och kan man 
förbättra båda dessa skulle man med stor sannorlikhet 
förbättre både hälsa och livskvalitet hos många av 
La Mesetas invånare. Genom att använda samma 
byggdelar som utbildningscentret är byggt av, kan 
man konstruera en toalett som tar vara på näringen 
som kommer utav avfallet genom att omvandla den till 
mullrik jord. Toaletten har två kammare med ett hål till 
varje. När en kammare är full stängs hålet igen för att 
komposteringsprocessen ska kunna få tid på sig. Under 
tiden då avfallet i den ena kammaren omvandlas till 
jord används istället den andra kammaren, och på så 
sätt forsätter man att växla. Urin hamnar i en separat 
behållare där det efter hand används att gödsla med. 
Även här gör lagringstiden att urinen blir ett bättre 
gödningsmedel med mindre bakteriespridning.  

FOG HARVESTING

Trots att Manchay består av milsvida sanddynor av öken 
finns en nästintill outnyttjad vattenkälla synlig för vem 
som helst. Luften som kommer in från Stilla havet är 
fylld av fukt och bildar ett dimtäcke som lägger sig över 
stora delar av Perus kustremsa. Eftersom luften håller 
en jämn temperatur, i Lima pendlar medeltemperatuen 
mellan ca 16°C-22°C över året, regnar dimman aldrig 
ur och trots den höga luftfuktigheten  har Lima en årlig 
nederbörd på endast ca 13 mm/år. Dimtäcket är särskilt 
framträdande under vinterhalvåret och det är framförallt 
då som möjligheten finns att samla upp fukten som finns 
i luften och få ut rent vatten.

Tekniken att få ut vatten ur dimma har använts i liknande 
områden, bl. a. i Peru och Chile, i över 30 år. Den kallas 
för ”Fog Harvesting”, och går ut på att placera stora 
finmaskiga nät på öppna platser där de utsätts för 

VATTENBRISTENS LIMA

I Lima råder stor vattenbrist i förhållande till antalet 
invånare. Bristen kommer sig av det speciella 
subtropiska klimatet, med jämn temperatur och 
extremt lite nederbörd vilket gör att Lima är helt 
beroende av bergskedjan Andernas snösmältning för sin 
vattenförsörjning. 

Nästan 20% av Limas hushåll saknar rinnande vatten, 
främst i de fattiga delarna av staden. Många förvarar 
istället sitt vatten, som de köper dyrt från tankbilar, 
i tunnor eller mindre cisterner intill det egna huset. 
Vattenförsäljarna är ofta illegala och är kontrakterade 
av en vattenmaffia som äger tankbilarna. Genom mutor 
till tjänstemän på det statliga vattenverket skaffar 
maffian vatten som de sedan säljer vidare till höga 
priser. Den fattiga befolkningen betalar därför flera 

gånger mer för sitt hushållsvatten än de rika, samtidigt 
som vattenkvaliteten inte kan garanteras då maffian 
ibland borrar egna brunnar att sälja ifrån. Risken för 
smittspridning via vatten ökar också kraftigt genom att 
man i hushållen låter det förvaras stillastående i dåligt 
förslutna tunnor.

HÄLSA GENOM VATTEN

I de flesta länder ser man på vattenfrågor, framförallt 
hushållsvatten, sanitet och hygien som mjuka frågor, 
som det kostar att lösa. De uppfattas som del av ett 
kvinno- och barnproblem, vilket gör att frågorna 
inte alltid tas på allvar. I Peru har brist på statligt 
engagemang kring frågan om vattenförsörjning i fattiga 
områden lett till att situationen ser ut som den gör idag, 
med dyra vattenpriser och brisfällig hantering.  

Världshälsoorganisatonen räknar med att det varje 
dag, året runt, dör uppskattningsvis 3 900 barn runt 
om i världen till följd av smutsigt och förorenat vatten, 
bristande hygien och sanitära förhållanden. Studier 
som gjorts av bl. a just WHO tyder dock på att varje 
investering i vatten-och sanitet i områden liknande 
Manchay, kan ge en 3- upp till 30-faldig avkastning då 
vinsterna man kan få ut av minskad sjukdomsspridning, 
mer näringsriktig mathållning och bättre hygien är  
enorma. 

BYGGSYSTEM I BETONG

Det konstruktiva system som används till att bygga 
utbildningscentret i La Meseta är ett enkelt system 
med prefabricerade betongelement. Syftet med 
systemet är inte bara att konstruera byggnaden på 
ett jordbävningssäkert sätt, utan också att vara ett 
lättförståeligt sätt att bygga som kan appliceras på 
många olika strukturer av varierande storlekar. 

En fördel med de prefabricerade elementen är att 
de kan tillverkas av invånarna i byn själva. Det som 
behövs för tillverkningen är betong, armering och enkla 
gjutformar, och eftersom alla delar är förhållandevis små 
och lätthanterliga kan de tillverkas både manuellt och 
maskinellt. En struktur av detta system består av bärande 
pelare och primärbalkar som platsgjutes, prefabricerade 
sekundärbalkar, valvformade bjälklagselement av mått 
800x800mm, och murade väggar av prefabricerade 
betongblock, i vårt projekt av mått 140x290mm, med en 
fog på 10mm.  

Om invånarna själva kan tillverka byggdelarna skapas 
arbetstillfällen under tiden utbildningscentret byggs, 
dessutom finns kunskapen kvar även när centret är 
färdigt. Systemet kan då ge människor möjlighet att 
bygga mer jordbävningssäkra bostäder, men också en 
chans till att i framtiden kunna exportera elementen 
till byggen utanför området, och på så sätt få en ny 
möjlighet till ekonomisk inkomst.  
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INITIATIV UTBILDNINGSCENTER

Den svenska föreningen Inincate är en liten 
ideell förening som i första hand verkar för 
ursprungsbefolkningen i Peru och deras rättigheter. 
Genom ett utbildningscenter i La Meseta vill de 
skapa en plattform för kunskapsutbyte, en plats för 
socialt omhändertagande och en byggnad som kan 
tillhandahålla lokaler för både boende och verksamhet 
av ett mer publikt slag. Eftersom centrets ambition är 
att utgå ifrån användarnas egna behov och kunskaper 
behöver byggnaden ha en viss flexibilitet i sitt program. 
Inincate tänker sig att de själva ska vara med att starta 
upp utbildningscentret för att i framtiden kunna lämna 
över driften till användarna själva.  

TOMTENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Inincates ordförande Noemi Ferrandes Meneses, som 
själv har sitt ursprung i Peru, har gått in med egna 
medel och köpt en tomt i La Meseta för att möjliggöra 
bygget av utbildningscentret. För något år sedan lät 
föreningen bygga både en tegelmur kring tomten 
och en simbassäng som är tänkt att användas till 
simundervisning för barnen i området. I nuläget står 
bassängen fortfarande tom och används istället som 
arbetsplats för en mindre syverkstad där kläder och 
andra textilprodukter produceras för försäljning.  
Förutom poolen och muren, finns också ett murat hus 

som är tänkt att användas som omklädningsrum. Idag 
bor en familj i tre generationer i huset som inte är mer 
än 30 kvm. Familjen får bo i huset emot att de vaktar 
tomten från intrång. Om någon annan skulle vilja ta den 
i anspråk skulle annars Inincate riskera att förlora marken 
trots att den är lagligt inköpt, eftersom i princip ingen 
juridisk instans i Lima behandlar privata markkonflikter i 
kåkstadsområdena.  

MUREN SOM SÄKERHET

På grund av markkonflikterna, men kanske framförallt 
för inbrottsrisken, omges de flesta husen i La Meseta av  
murar eller avskiljande staket. Att skydda sitt hus med en 
kraftig mur är det vanligaste sättet att förhålla sig till sin 
omgivning i Lima. Det är också vanligt att grannar går 
ihop i en förening för att bekosta en vakt som bevakar 
bostadsområdet under delar av eller hela dygnet. Så har 
man också gjort i La Meseta. Några av byborna själva 
turas om att vakta området genom att gå runt i byn 
och se till husen. De fungerar även som en social länk i 
grannskapet genom att samla invånarna då det behövs 
eller att sprida viktig information. 

Hela byn La Meseta omgärdas också av en fysisk 
gräns till resten av Manchay, i form av en vaktpost vid 
bilentrén. Även gångentrén till byn avgränsas med en 
bom. Invånarnas säkerhet är helt grundläggande för att 
deras vardag ska kunna fungera. 

ARBETE I BYN

Bland kvinnorna i La Meseta arbetar flera som 
sömmerskor eller hushållerskor i andra delar av Lima. 
Många av dem är ensamstående föräldrar och måste 
därför ta hela försörjningsbördan själv. De som har 
anställning i staden tvingas ofta lämna sina barn 
ensamma hemma under dagarna eftersom det inte finns 
någon tillräcklig barnomsorg i La Meseta. 

Även bland männen är det vanligt att arbeta 
inom textilindustrin, men också inom bygg- eller 
tillverkningsindustri. En del familjer arbetar hemifrån 
genom att ha syverkstäder, butiker eller serveringar i 

BARNEN I LA MESETA

I Peru är skolgång obligatoriskt från 6 år upp till 17. Långt 
ifrån alla barn går dock i skolan så länge, i det fattiga 
områdena som Manchay är medellängden för skoltiden ca 
7 år. Istället är det många barn som arbetar som hemhjälp, 
gatuförsäljare eller får ta hand om yngre syskon i hemmet. 

I Manchay finns både skolor och förskolor, men 
skillnaderna mellan de statliga skolorna i kåkstäderna och 
de privata i mer välbeställda områden är stora. I byn La 
Meseta bara en förskola för barn mellan 3 och 5 år och ett 
dagis för det allra minsta som bara har plats för nio barn. 
Därför är det mycket vanligt att små barn lämnas ensamma 
hemma under tiden då föräldrarna är borta för att arbeta. 

DEN ÄLDRE GENERATIONEN

Generationsboende är vanligt i Peru och de gamla bor 
ofta hemma hos och försörjs delvis av resten av familjen 
sedan de slutat arbetat. På så sätt kan de också hjälpa till 
med barnpassning och hushåll. 

Eftersom majoriteten av invånarna i Manchay 
arbetar inom informell sektor saknar ofta den äldre 
generationen helt socialt skyddsnät sedan de gått i 
pension och får istället förlita sig på den egna familjens 
möjlighet att ta hand om dem. Då Manchay är ett så pass 
nytt område är de flesta av invånarna ditflyttade från 
andra delar av Peru och har i många fall då lämnat stora 
delar av sin familj och sin sociala trygghet bakom sig. 

PRIVAT OCH PUBLIKT 

Utbildningscentret är tänkt att möta flera av invånarnas 
olika behov och organiseras därför i mer eller mindre 
publika delar. Uppdelningen är i sig så pass flexibel att 
de privata delarna även skulle kunna utnyttjas till mer 
offentlig verksamhet om så skulle behövas i framtiden. 

Eftersom både projektets ekonomi och program är 
osäkert till viss del ska utbildningscentret kunna växa 
fram i etapper allt eftersom behoven och de ekonomiska  
förutsättningarna förändras. 

Den mest publika delen av centret kretsar kring poolen 
och dess aktiviteter, där simundervisning, träning och 
fritt bad kan anordnas. Utbildningscentret tar sedan 
upp den publika rörelsen vid poolen, in i huset genom 
en vertikal park där hela byggnadens kommunikation 
är belägen. Parken är dels en växtvägg som skapar 
vegetation genom vattenrening, dels ett element som 
mer precist organiserar byggnadens program. Eftersom 
både kommunikation och funktion är centrerad kring 
växtväggen och parken, kan det övriga rummen i 
byggnaden tillåtas vara mer generella och därigenom 
skapa utbildningscentrets programmässiga flexibilitet. 
Rummen har istället mer eller mindre publik respektive 
privat karraktär. De rum som är belägna närmast entrén 
kan med hjälp av en smitväg beröras mindre av rörelsen 
i parken och därför utnyttjas som bostadsenheter. 

Bostäderna är först och främst tänkta för äldre utan 
familj, ensamstående mödrar eller kvinnor som 
behandlats illa i sina hem. De ska kunna bo i byggnaden 
mot en liten summa eller genom att hjälpa till att driva 
centret. De ska också kunna ha nytta av varandra, genom 
att de äldre kan ta hand om barnen då mödrarna arbetar, 
och att de yngre kan ge vård och hjälp till de äldre. 

det egna hemmet, därför finns inte heller något tydligt 
centrum i byn. I princip alla verksamhetlokaler i La 
Meseta fungerar både som arbetsplats och bostad åt 
dem som driver verksamheten.  

Trots att de flesta har lågavlönade jobb som inte 
kräver några formella studier, är det inte ovanligt att 
även personer med högre utbildning är bosatta på 
platser som La Meseta. Lönerna i många yrken, såsom 
lärare eller inom statlig sjukvård är mycket låga efter 
de ekonomiska kriser som drabbat Peru, vilket gör att 
människor har svårt att ha råd att köpa mark att bosätta 
sig på.

ETAPPER ETAPPER
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BYGGNADENS EKOLOGI 

Vattnet har genom poolen och den vattenbrist som 
råder i området blivit den centrala delen av byggnadens 
ekologi. Dess potential att skapa förbättrad hälsa och 
möjligheter till att odla är två av de viktiga grunderna till 
att utbildningscentret har kommit att kretsa kring just 
vatten. 

De två grunprinciperna för vattenhanteringen är att dels 
skapa ett alternativt sätt till vattenförsörjning i staden, 
dels att i centret ta vara på och utnyttja det vatten som 
brukas där. Detta sker genom att separera grå- och 
svartvatten genom att använda sig av mulltoaletter. 
Gråvattnet används till bevattning a växter och kan 
därigenom också renas på ett naturligt sätt. 

ODLING OCH GRÅVATTEN

Att använda sig av gråvatten till att bevatting är redan 
ett känt sätt att skapa grönska i La Meseta. Klimatet 
erbjuder mycket bra förutsättningar för växtlighet 
bortsett från att marken är så torr. Ricardo, som bor i 
området, har genom att låta allt sitt disk- och tvättvatten 
rinna ut på sin tomt skapat en grön oas mitt i det 
torra ökenlandskapet. Här odlar han alltifrån vackra 
klätterväxter och blommor till fruktträd och grönsaker.

SANITASVÄGGEN OCH NATURLIG RENING

För att maximalt kunna utnyttja vatten till odling i 
extremt torra klimat har Gus Nilsson, svensk  fil dr 
i växtodling och växtpatologi, uppfunnit den s.k. 
Sanitasväggen. Väggen togs fram i samband med 
skapadet av Botswanas största trädgårdanlägning under 
60- och 70-talet. Den fungerar så att man låter vattnet 
rinna ifrån väggens högsta punkt i en zick-zackrörelse 
ner genom murstenarna. Stenarna fungerar i öppna 
lägen som krukor för växter medan de i stängda lägen 
är fyllda med leca som ger en jämn vattenfördelning i 
väggen. Både lecan och växterna hjälper dessutom till 
att rena vattnet på ett naturligt sätt, likt den process då 
grundvatten renas genom jordens olika skikt. 

Parken i utbildningscentret bygger på Sanitasväggens 
system och låter allt gråvatten i byggnaden rinna ut i 
fasaden för att bilda byggnadens gröna stråk. Väggen 
gödslas sedan av jorden från mulltoaletterna. 

NATURENS RENINGSSYSTEM

Mark och växters naturliga reningsförmåga går också 
att använda för poolvattnets rening med s.k. 
phytoteknologi.  Genom att lägga till odlingsdepåer i 
poolen med plats för vattenväxter, kan man med en pump 
driva runt vattnet och skapa en reningsprocess som gör 
det möjligt att utesluta klor.

Gråvattnet som renas genom byggnadens växtvägg 
hjälper också till att förse poolen med nytt rent vatten. 
Under dagens hetta dunstar en del av poolvattnet bort, 
och för att behålla vattennivån rinner en del av det renade 
gråvattnet som blir över från bevattningen av växtväggen 
ut i poolen. 

BAMBU SOM KLIMATSKAL

Byggnaden består som huvudelement av perfabricerad 
och platsgjuten lättbetong. Alla element kan tillverkas 
på plats i La Meseta och minimerar därför transport.  

Som ett komplement till byggnadens murade struktur 
används bambu som är ett lättare och mer flexibelt 
material. Genom skjutpartier och fällbara luckor kan 
bambun reglera byggnadens inomhusklimat. Dels 
fungerar det som solskydd i de öppna lägena av 
byggnaden, dels låter den genom sin gleshet vinden 
passera och behålla sin riktning genom hela byggnaden. 

Då vinden passerar bambun bryts den samtidigt och 
stannar upp i sin hastighet även om den tillåts passera. 
Det gör att vinddragets styrka kan regleras med hjälp av 
bambuns flexibilitet. 

Bambu är ett material som i större skala ännu används 
sparsamt i området Manchay, men det är inte ovanligt 
med flätad bambu som enkla tak eller väggar. I landet 
Peru är dock bambu ett välkänt material som det finns 
gott om i Amazonas regnskog. Det finns en ambition i 
landet om att börja utnyttja bambun i större skala och ta 
vara på den naturresurs som materialet utgör. 

PARKENS VÄXTLIGHET

Galan de Noche är en 
prydnadsväxt som trivs i 
subtropiska klimat.  Förutom sin 
doft är den även omtalad som 
ett sätt att hålla vissa insekter 
borta då den är svagt giftig. 

Bugambilia är en snabbt 
växande klätterväxt, som klarar 
sig särskilt bra i torra klimat. 
Växten kan blomma året om 
och blommorna finns i många 
olika färger.  

Madre Selva är också den 
en klätterväxt med intesiv 
blomning. Den växer snabbt 
och klänger sig gärna kring 
murar, pergolas och träd. 

Lengua de Suegra är en 
bladväxt utan blommor som 
klarar sig bra i väggens mer 
skuggiga lägen.  

Aloe Vera, som är en succulent, 
trivs i torra klimat. Växten 
är framförallt känd för sina 
medicinska egenskaper men 
används också som ingrediens i 
vissa dyrcker och desserter. 

Pitaya är en fruktbärande kaktus  
som har sitt ursprung i central- 
och sydamerika.  Frukten är 
ätbar och används också till 
drycker. 

Majs är en av basråvarorna i 
det Peruanska köket. Förutom 
det kan dess skal kan också 
torkas och användas till 
mulltoaletternas kompostering, 
där de hjälper till att ta bort 
överflödig fukt. 

Vid köket finns möjlighet 
att odla kryddor och mindre 
matplantor i väggen. På så sätt 
kan väggen på flera ställen 
också användas till utbildning i 
odling och som plantskola. 
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En anti-seismisk struktur

TEKNISK UTFORMNING

Då Lima är beläget i det jordbävningsdrabbade 
kustbandet är en anti-seismisk byggnadstruktur en 
vikgtig aspekt i byggnadsteknologin. Det finns flera 
sätt att bygga anti-seismiskt, men grundprincipen är 
att antingen konstruera hus med hög resistens för att 
minimera mobiliteten, eller att konstruera hus med 
hög mobilitet för att minska kraftpåverkan. Det senare 
alternativet kräver oftare högre teknoligi och är därför 
inte lika vanligt den aktuella kontexten. 

Formen har också en viktig betydelse för byggnadens 
motsåndskraftighet vid jordbävningar. Till exempel är en 
kvadratisk form bättre än en rektangulär form, medan en 
cirkulär byggnadsform är den optimala. I den cirkulära 
formen fördelas krafterna jämnt i byggnaden medan 
den fördelas ojämnt i rektangeln vilket leder till ökad 
knäckrisk. 

         DÅLIGT              BÄTTRE  OPTIMALT

Den vanligaste byggnadstekniken som används i Lima 
för att bygga jordbävningssäkra hus är en struktur 
uppbyggd av pelare och balkar där armerningen 
knyter samman strukturen och gör den styv. Pelare och 
balkar gjutes samman på plats. Husen är ofta murade 
vilket görs innan pelar och balkar gjuts. På så vis kan 
murningen gjutas samman med balken och man 
minskar behovet av gjutningsformar. Det är inte ovanligt 
att den murade väggen knäcks vid en jordvävning 
och måste ersättas med nya partier. En svårfrånkomlig 
konsekvens som är kostsam men inte dödlig. 

UTBILDNINGCENTRETS KONSTRUKTION

Utbildningscentret är konstruerad med den konstruktion 
som nämndes tidigare, dvs av pelare och balkar med 
murade väggar. För att optimera formen har vi designat 
kvadratiska huskroppar. Sammankopplingen mellan 
huskropparna sker i den främre växtväggen där en 
rörelsefog länkar husen. 

Grundläggningen består av diken fyllda med större 
stenar samt med en porösare cement som pelarnas 
armering är fastgjutna i. Den första murstenen är fylld 
med betong. Markplattan är gjord av platsgjuten betong 
med ett undre tätt skikt.

   OSÄKERT         SÄKERT

Länken mellan olika huskroppar har också en stor 
betydelse för husets jordbädningssäkerthet. Former som 
är vinklade bör inte vara sammankopplade statiskt utan 
istället ha en rörlig länk. Det finns en mängd varianter 
på  optimala former och sammankopplingar som är att 
föredra i jordbävningssäkra hus, gemensamt för dem är 
att formen i sig ska kunna ta upp krafterna utan att en 
knäckning inträffar.

detalj 1
skala 1:10

D1

sektion BB
skala 1:50


