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Hade	  du	  kunnat	  tänka	  dig	  att	  utan	  reningssystem	  dricka	  och	  tvätta	  dig	  i	  samma	  
vatten	  där	  du	  och	  dina	  grannar	  dumpar	  sin	  avföring?	  Verkligheten	  ser	  så	  ut	  i	  
många	  flytande	  byar	  runtom	  i	  världen.	  I	  Kambodja	  försöker	  man	  åtgärda	  detta	  
problem	  genom	  att	  introducera	  rötkammare	  där	  mikroorganismer	  kan	  bryta	  ner	  
avfallet.	  Som	  en	  biprodukt	  produceras	  förnyelsebart	  bränsle	  i	  form	  av	  biogas	  
vilket	  kan	  användas	  till	  deras	  matlagning.	  	  
	  
Tonlé	  Sap	  är	  Sydostasiens	  största	  sjö	  och	  en	  
stor	  del	  av	  den	  kambodjanska	  befolkningen	  
är	  bosatt	  där	  i	  flytande	  byar.	  
Levnadsförhållandena	  är	  låga	  och	  
människor	  lider	  av	  den	  dåliga	  
vattenkvaliteten	  eftersom	  vattnet	  används	  
för	  bad,	  tvätt	  och	  matlagning.	  Ännu	  värre	  är	  
att	  många	  dricker	  vattnet	  utan	  någon	  
förberedande	  rening.	  Många	  invånare	  
drabbas	  således	  av	  sjukdomar	  från	  
bakterier	  i	  vattnet.	  

Försämrade	  miljöparametrar	  
Utsläppet	  av	  mänskligt	  avfall	  och	  grisgödsel	  bidrar	  till	  miljömässiga	  försämringar	  runt	  
om	  i	  Tonlé	  Sap.	  Näringsämnen	  som	  kväve	  och	  fosfor	  tillförs	  vilket	  ökar	  risken	  för	  
övergödning	  av	  sjön.	  Ett	  scenario	  med	  total	  övergödning	  skulle	  vara	  förödande	  för	  
befolkningen	  eftersom	  sjöns	  fiskepopulation	  skulle	  försämras	  kraftigt.	  Runt	  95	  %	  av	  
människorna	  på	  sjön	  har	  fiske	  som	  levebröd	  och	  väldigt	  få	  har	  alternativa	  försörjningar.	  	  
	  
De	  fattiga	  levnadsförhållandena	  gör	  att	  mycket	  skog	  huggs	  ner	  i	  regionen	  för	  att	  
huvudsakligen	  användas	  som	  bränsle	  vid	  matlagning,	  vilket	  skapar	  stora	  
avskogningsproblem.	  Ofullständig	  vedförbränning	  vid	  matlagningen	  bildar	  förutom	  
koldioxid	  också	  andra	  föreningar	  och	  partiklar	  som	  är	  skadliga	  för	  hälsa	  och	  miljö.	  Det	  
finns	  således	  dubbla	  miljömässiga	  nackdelar	  med	  att	  använda	  ved	  för	  matlagning.	  

Egenproduktion	  av	  biogas	  
Organisationen	  ”Live	  and	  Learn	  Environmental	  Education	  in	  Cambodia”	  har	  jobbat	  på	  
att	  lösa	  sanitetsproblemen	  i	  flytande	  byar.	  Ett	  projekt	  är	  att	  introducera	  flytande	  
biogasreaktorer	  som	  kopplas	  till	  varje	  hushåll.	  Grisgödsel	  och	  mänskligt	  avfall	  stoppas	  
in	  som	  substrat	  (mat)	  till	  mikroorganismer	  i	  reaktorn.	  Mikroorganismerna	  konsumerar	  
delar	  av	  substratet	  och	  omvandlar	  det	  till	  biogas.	  Kvar	  i	  reaktorn	  blir	  förutom	  biogas,	  en	  
slutprodukt	  med	  högt	  näringsinnehåll	  som	  kan	  användas	  som	  gödningsmedel.	  

	  En	  av	  många	  flytande	  byar	  i	  Tonlé	  Sap	  



	  

Reducerade	  utsläpp	  med	  biogasreaktorer	  
En	  miljöanalys	  som	  nyligen	  genomförts	  av	  studenter	  på	  Lunds	  Tekniska	  Högskola	  visade	  
på	  att	  ett	  välfungerande	  biogassystem	  för	  alla	  invånare	  i	  samhället	  kan	  reducera	  fosfor-‐	  
och	  kvävetillförseln	  från	  de	  flytande	  byarna	  till	  mindre	  än	  fem	  procent	  av	  dagens	  
utsläpp.	  Riskerna	  för	  lokal	  övergödning	  kommer	  således	  minska	  kraftigt	  i	  området.	  Det	  
krävs	  dock	  ett	  användningsområde	  för	  gödseln	  från	  biogasreaktorn	  för	  att	  reducera	  
fosfor-‐	  och	  kvävetillförseln.	  Det	  finns	  för	  närvarande	  inte	  men	  i	  framtiden	  hoppas	  man	  
kunna	  introducera	  flytande	  trädgårdar	  där	  gödseln	  kan	  spridas.	  	  
	  
Mikroorganismerna	  i	  biogasreaktorn	  bryter	  också	  ner	  patogener	  som	  exempelvis	  E.	  coli.	  
Resultaten	  visade	  att	  utsläppet	  av	  patogener	  kommer	  bli	  100	  gånger	  lägre	  om	  
biogasreaktorer	  installeras	  hos	  invånarna.	  Följaktligen	  finns	  det	  då	  en	  stor	  potential	  att	  
vattnet	  kan	  komma	  att	  klassas	  som	  badbart	  enligt	  riktlinjer	  från	  EU.	  Människorna	  
kommer	  därför	  i	  lägre	  utsträckning	  drabbas	  av	  sjukdomar	  när	  de	  badar	  och	  tvättar	  sig.	  
Vattnet	  kommer	  däremot	  inte	  nå	  dricksvattenkvalitet	  så	  det	  rekommenderas	  därför	  att	  
vattnet	  kokas	  alternativt	  körs	  genom	  keramiska	  filter	  innan	  det	  dricks.	  	  
	  
Biogasproduktionen	  kan	  i	  nuläget	  inte	  ersätta	  den	  mängd	  ved	  som	  krävs	  vid	  matlagning.	  
Mer	  substrat	  och	  bättre	  effektivitet	  krävs	  för	  att	  helt	  ersätta	  ved	  som	  bränslekälla.	  En	  
viktig	  aspekt	  är	  att	  ta	  till	  vara	  på	  allt	  grisgödsel	  som	  produceras	  eftersom	  det	  har	  hög	  
biogaspotential,	  dessutom	  kommer	  det	  stå	  för	  majoriteten	  av	  utsläppen	  av	  patogener	  
och	  näringsämnen	  om	  det	  läcker	  från	  grisstiorna.	  Klimatvinsten	  är	  betydande	  då	  biogas	  
produceras	  från	  förnyelsebara	  restprodukter	  som	  grisgödsel	  och	  mänskligt	  avfall.	  
Eftersom	  vedeldning	  ersätts	  så	  slipper	  man	  även	  den	  skadliga	  röken	  från	  ofullständig	  
vedförbränning.	  	  

Potential	  för	  framtiden	  
Flytande	  biogasreaktorer	  är	  ett	  energi-‐	  och	  avfallssystem	  med	  stor	  potential	  för	  flytande	  
samhällen	  på	  Tonlé	  Sap.	  Främst	  på	  grund	  av	  att	  flera	  miljöproblem	  kan	  bekämpas	  
samtidigt.	  Om	  denna	  lösning	  blir	  lyckad	  så	  finns	  det	  stora	  möjligheter	  att	  förbättra	  
levnadsförhållandena	  inte	  bara	  i	  Kambodja,	  utan	  också	  i	  många	  andra	  flytande	  byar	  runt	  
om	  i	  världen.	  

I	  biogasreaktorn	  bryts	  avfallet	  ner	  av	  mikroorganismer	  
som	  producerar	  biogas	  


