SVENSK HÖGSKOLA PÅ PLATS I NEPAL
Med hjälp av forskare vid Högskolan Kristianstad etableras nu ett särskilt center
för miljöteknik i ett av världens fattigaste länder.
Lennart Mårtensson, docent i miljöteknik vid Högskolan Kristianstad, är nyligen
hemkommen från Nepal. Tillsammans med kollegan Ulla Zetterlind, lektor i socialt
arbete, samt forskare från Lunds universitet och Högskolan i Kalmar undervisade Lennart
Mårtensson på en doktorandkurs i Kathmandu med studenter från länder som
Bangladesh, Brasilien och Pakistan.
Vattenvård och avfallshantering
–

Vi är en forskargrupp, Laqua-gruppen, som fått medel från SIDA för att etablera
ett Centre of Excellence i miljöteknik i utvecklingslandet Nepal. Doktorandkursen,
med inriktning mot vattenvård och avfallshantering, är ett led i det här arbetet,
säger Lennart.

Samarbetet med universitetet i Kathmandu började redan 2003 då Laqua-gruppen
besökte staden för att undersöka dess avfallshantering. Nepal hade då problem med att
avfallet deponerades på stranden längs floden genom Kathmandu, vilket medförde en
risk att avfallet hamnade i floden och förorenade vattnet.

Lennart Mårtensson (mitten) på soptippen utanför Kathmandu tillsammans med Dinesh Manandhar
från Nepal (t.v) och Fabio Kaczala från Brasilien (t.h).

– För att slippa detta bestämde man sig för att frakta soporna med lastbil till en dal
utanför staden, men den soptippen är snart full nu, fem år senare. Därför finns planer på
en ny större soptipp, berättar Lennart.
Intresse för biogas
Forskargruppen har dock konstaterat att avfallet från Kathmandu innehåller mycket
organiskt material, som skulle kunna omvandlas till biogas för energiutnyttjande.Och
Lennart är positivt överraskad över det stora intresset som nepaleserna visade inför
möjligheten att skaffa biogasanläggningar, en möjlighet som bland annat diskuterades
med representanter för Nepals regering.
Tanken är att Centret för miljöteknik i Kathmandu ska bistå med kunskap om framför allt
avfall och vattenkvalitet, och därmed bidra till utvecklingen i Nepal såväl som i andra uländer.
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– Det handlar inte bara om naturvetenskap och teknik utan också om hälsa och
mänskliga beteenden. Under doktorandkursen föreläste till exempel Ulla Zetterlind från
Högskolan om hur man förhåller sig till avfall, och vikten av att vilja sopsortera.
Betydelsefulla erfarenheter
Erfarenheter från forskningsprojekt i ett land som Nepal är betydelsefull också för
Högskolans Kristianstads del, menar Lennart Mårtensson.
Kunskapen från Centret för miljöteknik kommer till nytta i Högskolans kurser, exempelvis
inom ämnet vattenvård, och det skapas möjligheter för studenterna att söka stipendium
för att göra examensarbete i landet på Himalayas sydsluttning.
Planer finns också för en del två på doktorandkursen, som eventuellt kommer att hållas i
Bangladesh.

Lennart både hoppas och tror att det framöver blir fler forskningsresor till Nepal.
– Bland annat vill vi undersöka hälsoaspekterna för dem som arbetar och/eller bor nära
soptipparna, säger han.
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