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Av sivilingeni0r 0ivind Birkeland
- Det er ofte en svakhet ved byggeprosjekter i
utvlkllngsland at fagfolk tra industriland Ikke anaIyserer sltu8sJonene tllstrekkelig. Pa den annen
side vII de tagtolk som vlrkellg satser pit en analyse av aile forhold oppdage at de byggeteknlske
I,,,nlnger man flnner frem til I u-Iand ottest er meget enkle. Men det betyr Ikke at det faller lettere a
tinne frem til sllke enkle u-Iandsl"snlnger enn det
er overf"re et I-lands teknologlske metoder.
- VI rnA huske at og56 I u-Iand er det den mest
hensiktmessige teknologl man trenger. Derfor er
det Ikke slkkert at det er dagens avansede eller
gArdsdagens mer arbeldskrevende teknologl som
er mest hensiktsmessig, men en tredje I"sning.
Hvls byggetagfolk tra i-land vlrkelig analyserer situasjonen i et u-Iand, sa havner de kanskje i en
noksa ukjent tredje teknologi. Og den star det lite
om ii-lands Ia!reb"ker 09 hBndb"ker.

a

Meget til felles med generell
problematikk

De forskjellige deJene av Jandet og de forskiellige stammene hadde sine spesielle tradisjonelJe hustyper. Her er en
"tembe", slik som gogo-stammen bygde og i noen grad
enna bygger demo Denne boJigtypen har store utvikJingsmuJigheter.

grad er riet gjort oppmerksom pa at den
viktigste ressurs i de fieste utviklingsland, er arbeidskraften. Dette igjen har
medf0rt at enkelte har hevdet at vi ikke
skal overf0re dagens avanserte teknologi, men garsdagens avlagte og mer arbeldskrevende. For a vrere ondskapsfull
kunne man da tilf0ye: Dette vii jo bl.a.
medf0re den fordel for i-land at de fant
marked for utrangerte maskiner. Selvsagt kan slike maskiner ofte gj0re nytte
for seg, men bare der hvor de er hensiktsmessige.

Problemene med overf0ring av metoder og kunnskaper innen byggefaget fra
industriland til utviklingsland har meget til felles med den generelle proble·
matikken i overf0ring av teknologi mellorn land med sa ulikt utgangspunkt.
Den viktigste betingelsen er at
i-Iandets teknologi passer inn i u-Iandets
utvikUngsplaner og at dette gar inn for a
utvikle sin egen teknologi pa det aktuelle omrade med assistanse fra
i-Iandet. For a bedre leveforholdene for
Ellers er det viktig, srerlig i byggefaget,
den vanlige innbygger er de fleste u-land at vi fagfolk fra i-land ikke ser bort fra at
n0dt til a utvikle sin egen teknologi
u-land selv har sin teknologi. Dette kan
Hvilken type teknologi er det sa vrere en teknologi som i llkhet med var
i-lands fagfolk skal overl~re? Dette egen gamle, ofte gir forbl0ffende gode og
sp0rsmalet har vrert atskillig fremme i enkle l0sninger i konkurranse med modiskusjonene. Men diskusjonene har derne teort pa omradet.
mest gatt pa den 0konomiske siden av
Nar vi teknikere arbelder i et industrisaken, og da srerlig hvordan i-land kan land, s0ker vi i enhver situasjon a finne
utnytte 0konomiske muligheter i u-Iand frem til den mest hensiJclsmessige teknonar det gjelder salg av viten, manage- log!. Og det er faktisk det Samme som
mentkontrakter, etc.
trengs i et u-Iand. Det er derfor ikke sikI noen grad har ogsa de sosiale og kul- kert at det hverken er dagens avanserte
turelle konsekvenser av overf0ringen av eller gardsdagens mer arbeidskrevende
teknologi fra et i-land til et u-Iand, vrert teknologi som er mest hensiktsmessig,
diskutert. Det er stort sett enighet om at man en tredje l0sning. Hvls i-lands fagoverf0ring av teknologi ofte betyr over- folk derfC'i' virkelig analyserer situasjof0ring av kultur. Men de praktiske f0lger nen i et u-land, sa havner de kanskje i en
av dette har vrert lite paaktet. I en viss noksa ukjent teknologl. Og den star det

lite om ii-lands lrereb0ker og handb0ker.
De fieste teknikere ii-land. og andre
i-Iandsfagfolk, er tilb0yelige til a resonnere slik: Pa det omradet er vi sammenlignet med andre land meget dyktige.
Hvis VaT teknologi overf0res til et
u-land, bUr alt godt. Na er det silk at
utviklingslandets egne teknikere ofte
har fatt sin opplrering ii-lands teknologi
og de er tllb0yelige til et slikt resonnement: I hvilket i-land erman mest avansert pa dette omradet? Hvis mitt u-land
overf0rer teknologien fea nettopp del
landet, blir alt godt.
Det kan vel tenkes tilfeller hvor et utkan
bygge
en
viklingsland
i-landsavansert industribedrift som et
.feemmedlegeme .. og at den fungerer
bra. Det er vel ogsa industribedrifter
som ikke kan lages uten etrelativt avansert teknologisk utstyr, f.eks. en sementfabrikk. I byggefaget rna vi derirnot tiIstrebe en teknologi som kan ha en viss
opplreringseffekt pa u-landets ovrige
byggevirksomhet. Vi rna s0ke astarte
noe som kan utvikle seg og vokse. Den
opplrering som lokale byggefagfolk har
fatt pa .. var .. byggeplass rna kunne anvendes pa andre byggeplasser. I Tanzania har jeg sett utenlandske byggefirmaer som anvendte en enorm og avansert maskinpark og lrerte oPP tanzani-

Boligstrok i Dar es Salaam. Dette er ikke noe
slumstrok. Det er ordentlig og rent rundt husene,
og /ivet er ve/orgenisert. Noen er nok bygd av
betongblokker. En del av husene er sdkalte swahi·
/ihus, d.v.s. en korridor fangs midten av huser,
vanligvis 3 rom pd hver side.

anerne til maskinkjl"rere. Sa var jobben
ferdig og firmaet tok kanskje den del av
maskinparken med seg til et annet land.
Maskinkjl"rerne fikk ingen nytte av det
de hadde lrert. Opplreringen hadde ingen 'utviklingseffekt pa den lokale byggevirksomheten.
Ueland er en noe uklar betegnelse som
etter FN's definisjon gar pa nasjonalproduktet pro innbygger. De tleste utviklingsland er meget fattige, men de rike
oljelandene er ogsa utviklingsland i den
forstand at de mangler alt: arbeidskraft,
byggematerialer og viten i byggefaget.
Nesten det eneste disse uLland har, er
penger. Alt rna importeres. Her er
hovedproblemet a sUcre seg den riktige
kvalitet. - Men de fleste egentliqe utviklingsland er meget fattige.

sen for a t man skal kunne 10se oppgaven
pa en skikkelig mAte, er a analysere situasjonen og skaffe seg den n0dvendige
Som byggefagmann fra et i-land kan bakgrunnsviten fra vedkommende
man komme i kontakt med byggevirk- u-Iand. Det rna her tas hensyn til de tilsomhet i· et u-Iand i flere forskjellige gjengelige rastoffer og energikilder, klisammenheng. Det kan vrere som repre- maforhold, eventueUe forurensningsentant for et prosjekterende eller et sproblernlr og transportforholdene for
alt som skal brukes pa byggeplassen.
byggende firma fra et i-land.
I slike tilfeller er det viktig for bygge- Det rna videre tas hensyn til arfagmannen a vrere klar over hvorfor et beidskraftens utdannelsesniva, tradiueland b0r overlate jobben til til et sjoner, kultursituasjonen og sosial utvii-Iandstirma, og han b0r sp0rre seg selv: kling, eksisterende byggeskikk og teknologi. De fremtidige brukeres verdiori.Er u-landet n~dt til it ga til utlandet entering rna man ogsa ha klart for seg.
Utgangspunktet for byggel0sningen rna
eUer kan landet gj\Jre det selv?
.Hvilken utviklingsfremmende effekt allt-id vrere hva u-Iand og innbyggere har
kan det fremmede firmaets medvirk- rad til a betale. Pa basis av en slik analyse kommer man ofte frem til en meget
ning ha for u-landet?
.Er prisen pa det tilbudte produktet enkel byggel0sning.
Et i-lands byggefagmann vil ofte ut fra
riktig og konkurransedyktig? (Ofte flnansieres byggearbeidet med bidrag de beste motiver tenke slik: Dette kan vi
utenfra og ikke sjelden stiller dessver- ikke by folk. Men da rna vi huske at for de
re landsom gir bidraget betingelser aUer fleste innbyggere i et ueland, er den
om nasjonale preferanser, men hel- trange I"konomiske rammen en beinhard realitet. Og kan '1levere noe som
digvis ikke Sverige og Norge hittil).
.Finnes den n\Jdvendige utenlandske har litt bedre hygienisk standard og noe
st0rre varighet enn fl"r, er det et start
valuta til it betale for arbeidet?
.Hvordan er det med vhr/min evne - og fremskritt.

Hvordan blir man stilt
oppgaven?

vilje - til it rette oss etter lokale lover
og bestemmelser i u-Iandet?

En fagmann fra i-land kan ofte ogsa
ml"te problemene i egenskap av statstjenestemann i vedkommende u-Iand og
skal som sMan ta stilling til byggesaker
pa landets vegne. Da blir han i tillegg til
de faglige problemer, ogsa stilt overfor
denne vanskelige oppgaven: A vrere
ubrytelig lojal mot landets nasjonale
mal og de avgj0relser som treffes av
overordnede instanser, selv om han personlig kan vrere meget uenig.
Det er vel denne konstruksjonen det bygges mest
av f dag. Runde stolper stikkes j jorden med 40-60
em avstand. Pd begge sider bindes grener, og jord
stampes Inn mel/om grenene. Ofte forsynes veggene med en ftjordpuss» ut- og fnnvandlg som
dekker treverket. Tak av strd eller balgeblikk.

Analyse av situasjonen
Men uansett hvordan man blir stilt
overfor en oppgave: den fprste betingel-

For it oppna enkle lasninger
For a oppna enkle og rimelige bygge10sninger rna man s0ke a klare seg mest
mUlig uten import av maskiner og uten
folk med spesialtrening. Den teknologien som anvendes rna passe inn i u-Iandets
teknologiske niva pa en slik mate at den
kan ha "smitteeffekt.. , eUer ringvirkninger, til annen byggevirksomhet. Men
her er det et viktig poeng: Man rna som
fagmann akseptere atdeta tinne frem til
disse enkle 10sninger kan vrere mer krevende enn a overf0re til et ueland ens
eget hjemlands mer avanserte teknolo·
gi. De fleste tekniske universiteter i
i-land, vil trolig hevde at de nettopp utdanner folk med en sa god almenteore-

Jordhu$ BV denne typen er nokd ulbredt I deler BV
Jandel, her mad bolgebJikktak.

tlsk bakgrunn at de skulle v",re I stand
til ~ analysere forutsetnlngene for losningen av alle de problemer man stilles
overfor. Men det er lkke sUk en fagmann
fra
et
I-land
opplever
u-Iandssltuasjonen. 1 et lndustriland arbelder vi p~ grunnjag av et nettverk av
standarder:konvensjoner og offentlige
bestemmelser. Dessuten er det alltid
andre fagfolk Im:erheten vi kan sp0rre og
dlskutere saken med. Men 1 et u-Iand
stm-man der, uten alt detrnan ervant til
a stotte seg til. Det er en side av saken.
Men verre er det at en byggefagmann fra
et i-land oft.e ikke er 1 stand til A mote
problemene tilstrekkeUg ubundet og
~pen Gang p~ gang har jeg opplevd at
teknikere med universitetsutdarmelse
siterer en eller annen -code of practisefra sitt hjemland som am sitatet inneholdten naturlov det lkke kan gjores noe
med. Og rlktlg ille er det n~ teknlkeren
enten p~ grunn av sin innstllling elle;
instruks hjemrnefra, sec det sam sin forste pl1kt ~ velge en teknologl som betinger import Era hjemlandet. Norske
byggefagfolk har vel stort sett her hort
til de bedre, de er vanligvis ikke s~ bundet av lrereboka, og de har oft.est heller
Ikke v"'rt bundet til ~ selge sitt eget
lands Yarer. Det er ~ Mpe at dette lkke
forandrer seg, selv am det naturligvis ikke all tid er galt ~ selge sitt eget lands
Yarer. otte kan det simpelthen vrere det
beste valget.
Nar man skat arbeide i et u-Iand stilles
detstore krav til [agmannens menneskelige egenskaper. La meg illustrere hva
dette betyr med et eksempel fra Tanzania, hvor jeg selv har arbeidet. Forst noen bakgrunnsopplysninger om landet og
forholdene der: Den overveiende del av
innbyggeme (90%) 1 TanzanIa er jordbrukere som lever mer opptU en nautralhusholdnlng. !nntil nyllg ble 84% av alle
boliger bygd uten bruk av penger. Men i
det senere er hovedtyngden av befolkningen flyttet sammen i mer pennanente landsbyer. Landets polltikere onsker
at beboeme I de nye landsbyene skal f~
permanente bollger, det vil sl bollger
med 25 Ars varighet. De hus sam enmi
bygges regner man har en varlghet p~
6-10 k Hele 80% av Ipnnstakeme har
lovens minimumslonn. Den er i byene
255 kroner pro m~ned, p~ landet noe
mlndre. Den tanzanlanske husbank g~
ut fra at dette er en kontant Inntekt som
setter h:mnstakeren i stand til a h'me ca.
3.350 kroner til husbygglng. Nesten
overalt i landet er det s~kalt laterittisk
jord. Jorden harden egenskap at den lett
kan stabiliseres rned sement clIer andre
bindere. Jorden alene kan komprirnert(i
blokker eller starnpet p~ plass I veggen)
f~ en fasthet som ligger nrer vAl' gassbetong.

;

Den naturllge skogen er i alt vesentlig
en buskskog med enkelte store tr~r. Tee
sam brensel er nesten den eneste energikiJden som 1 dag er alment Wgjengelig
og her [oregAr det en overav-virkning BV
skogen. Men samtidig plantes det mer
og merskog.
De hus det bygges mest av i dag, har
vegger av 8-10 em runde stolper, sam
stikkes i Jorden med 40-S0 em avstand.
p~ begge sider blndes grener,og jord
stampes inn mellom stolpene og grenenc. Veggen forsynes moo en jordpuss.
Taket er av str~ eiler palmeblad der dette finnes. De velstaende bruker bplgeblikk. Det er ingen fundamenter og intet
gulv.

ut kunne bygges BV eieren, hans famllie,
naboer og venner. Byggeteknikken rna
Jigge n",r opp tll det tradlsjonelle. Med
leld arbeldskraft skal det kunne bygges
for 10.000 kroner. Materialene rnA kunne
kjppes for ca. 1/3 av dette belppet. De
hygleniske forhold forutsettes ~ v",re lltt
bedre eon 1 de tradisjonelle husene.
Planlosning, kokemetoder etc. rna kunne tUpasses levemate, tradisjoner og
kultur I de forskjelllge deler av landet.
Bale denne beskrivelsen av oppgaven
ligger det et omfattende utredningsarbeid, sam i star utstrekning var utfortfor
jeg ble lnstltuttets dlrektor. Man hadde
ogsA fremskaffet del. alt vesentlige av viten om ekslsterende .r~stolf.og byggetradisjoner.

Eget byggforskningsinstilutt
1 1971 opprettet Tanzania et byggforskningslnstitutt. Jeg var med pa a
forberede opprettelsen av instituttet og
var dets direktor i 19'75 og 1976. Atskllllge nordmenn og en del svensker hac arbeidet der. Den hovedoppgaven sam viI
bl1 stilt Iden annen fem~splan,kan best
beskrlves s1lk: A utvlkle en bollg som
skal kunne tilpasses de lokale forhold
over alt ITanzania. Bollgen skal yare 125
Ar, mens de tradisjonelle nonnalt Yarer
7-10 k Bollgen skal v"'re p~ ca. 40 kvaciratmeter, pluss en overdekket sitteplass ute. Bollgen bor, ettersom okonomien tlllater det, kunne utvldes I Dere
trlnn. Den skal, s~ langt som mulig, bygges av materlaler sam produseres pa eller ved byggeplassen. Bollgen skal helt

Hva slags hus blir del?
Hva kan man sfl klare innenfor den
angitte ramme?
Man flU' omtrent en sllkt hus: Fu71damenter av sementstabllisert joed. (TradisjoneUe hus har ikke fundamenterl.
Gulv hevet }jtt over omgivende terreng,
av sementstablJJsert jord og ut- og Innvendige vegger av jordblokker komprimert p~ byggeplassen. OverDatebehandlingen ut- og innvendig vii besta av
jord stab1l1sert med kalk. Det kan blllabankdorer og noen sm~ lulte- og Iys~p
ninger som kan stenges med labanklemmer. Den brerende takkonstruksjonen bygges av runde stokker - ofte
ikke helt rette. Det er budsjettert med
penger til bolgeblikk p~ taket, men ofte

Bygging med blokker av jord stabilisert med sement,

vii nC1k losningen bli stratak, fordi stra
kan skaffes pa stedet, Taket rna ha store
fremspring for a beskytte veggene mot
regno Det vil bli en sakalt .. pitH-latrine.
Vann rna breres inn og ut. Det blir ingen
skapinnredning. Den umiddelbare reaksjonen hos mange byggefagfolk fra
i-land vil ofte vrere: Vardette noe a bruke
velkvalifiserte byggefagfolks tid til. Det
er riktig· at det hores enkelt ut a fa til et
slikt hus. Men problemet er at det skal
skaffc:; [rem en mcngde viten om lokale
forhold fra mange kanter av verden for a
fa kabalen til a ga opp. Det star ingen·
ting om slike konstruksjoner i yare Irereb0ker, og de h0rer ikke hjemme i var
erfaringskrets. Man skal stole meget pa
sine egne resonnementer for a vage a
satse pa slike enkle losninger. Og fremfor alt: en fagmann fra et i-land rna ikke
m0te med for stOT ballast av bygningstekniske dogmer. For det er ikke nok a
lose d£ teknologiske problemer som her
er nevnt. Man'ma ogsa utvikle det n0dvendige grunnlag for planlosninger etc.,
slik at disse blir i overensstemmelse med
de lokale tradisjoner, levemate og sosial
utvikling.
Den skisserte boligen betyr, i forhold
til de tradisjonelle, et stort fremskritt
nar det gjelder hygiene og boligens varighet, uten at den tvinger noen til a
oppgi sine tradisjoner. Boligen er 0konomisk realistisk og den tekniske 10Sning ligger sa nrer den tradisjonelle, at
dette kan skape grunnlag for en naturlig
videreutvikling av boligen.
Dette eksemplet pa en fremtidsrettet
boligbygging er hentet fra selvbygger-
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virksomhet. Men det er ogsa liten del av
boligbyggingen i Tanzania som skjer pa
regulrere byggep\asser, Et mindre antall
boliger by.gges bl.a. av den sakalte National Housing Corporation og av statsorganer og statseide firmaer som bygger
boliger for sine medarbeidere. Her satses
det ofte pa boliger etter europeiske forbilder, selv om resultatet ikke alltid
stemmer med forbildet. Men det er et
meget lite antall boliger som bygges for
eller av toppfunksjonrerer etter noksa
klare europeiske forbilder. Det er apenbart at man anser at slik boligbygging
pa en uheldig mate kan medvirke til
overforing av europeisk kultur. For det
er i boligsektoren at faren er st0rst i retning av a patvinge folk i Tanzania europeiske levevaner.
Nar det gjelder planlegging av bygninger til andre formal enn boliger, gior
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ikke den europeiske pavirkning seg
gjeldende i sarnme grad. En telefonsentral ma. vrere en telefonsentral.

Skaff frem
bakgrunnsopplysninger
Mitt generelle rad til byggefagfolk i
u-Iand er: Skaff frem aile nodvendige
bakgrunnsopplysninger, ikke bare om
rent fysiske forhold, men om u-landets
okonomi, tradisjoner, kultur og verdiorientering. Oj0r en innsats for a utvikle

metoder for produksjonsplanlegging og
arbeidsledelse pa byggeplassen som
passer i de forskjellige utviklingsland.
Fors0k med en apen, ubunden innstilling a fmne den Ipsning som passer best
for de lokale for hold. M0t ikke et u-Iand
med innstillingen: Hvordan fa overfort
var egen i-Iandsteknologi!
•
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