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I början på april 2011 landade jag i det gröna, tropiska Santa Cruz, Bolivia. Första 
intrycket jag fick vid flygplatsen var bra, men när man började komma in i staden var 
det en chock att se så mycket oordning, fattigdom och skräp. Först tänkte jag att vi 
hade kommit in i en dålig del av staden, men kaoset fortsatte och fortsatte medan vi 
körde ut mot gården som skulle bli mitt hem under tre månader. ”Bara” 20 kilometer 
från centrum hade jag tänkt när jag tidigare i Sverige hade studerat gårdens läge på 
kartan. Men dessa 20 kilometer kändes mer som 40 kilometer så sakta som man var 
tvungen att köra för att undvika hålen och guppen i vägen. Och vägarna blev bara 
värre och värre. Vi körde in på en mycket smal sand- och lerväg och genom stora 
oundvikliga vattenpölar för att så småningom komma in på finare områden. Till slut 
var vi framme vid den lilla idylliska gården Ceasip.  

MFS-projektet var en del av mitt examensarbete med den preliminära 
titeln, ”Designing sustainable wastewater management at a farm in Bolivia.” Syftet 
med projektet var alltså att designa ett hållbart avloppsvattenreningssystem åt gården 
Ceasip eftersom ingen funktionell rening fanns. Det fanns flera hushåll och andra 
byggnader så som kontor, stall och mejeriproduktionsstuga och alla verksamheter 
använde vatten och skapade avloppsvatten. Det önskade systemet skulle vara 
miljömässigt hållbart, och även ta hänsyn till socio-kulturella förhållanden, ekonomi, 
hälsoaspekter och robusthet. Fältarbetet gick ut på att samla in data om vattenflöden, 
vattenkvalité och de olika fysiska, praktiska och sociala förutsättningarna för olika 
systemförslag. 

Gården ägs av en stiftelse kallad Simon I. Patiño. Det är en stiftelse med gott rykte i 
Bolivia och arbetarna på gården har det relativt bra även om de flesta är fattiga. Jag 
fick examensarbetet tack vare att en av mina lärare i Uppsala, Lars Hylander, hade 
kontakt med chefen för gården, Christian Bomblat. Jag märkte redan i Sverige att det 
var en seriös chef och verksamhet, och jag blev inte besviken när jag kom fram. Jag 
blev mycket väl omhändertagen och accepterad bland arbetarna på gården även om 
många var blyga. Många var intresserade av att hjälpa mig få fram relevanta data. Jag 
bodde i ett hus som jag delade med boskapsskötarna, som jobbade skift. 

Trots att jag hade blivit varnad för att saker och ting tar längre tid i Sydamerika, var 
jag ändå förvånad över hur stor skillnad det är jämfört med Sverige. Det är ingenting 
som sker av sig självt där. När det gällde skjutsningar och möten, fick jag ofta vänta 
på människor som blev försenade. Jag kunde bli frustrerad av att vara så beroende av 
andra människor. Jag var speciellt beroende av samarbete med människorna på plats 
eftersom jag hade åkt till Bolivia ensam. För att vissa skulle hålla vad de hade lovat, 
fick jag ligga i och påminna många gånger. Trots skillnaderna, blev jag i överlag bra 
bemött, och mycket rörd över en del människors hjälpsamhet och hängivenhet.  



Det kom även upp praktiska hinder för att kunna utföra det önskade fältarbetet. För att 
kontrollera vattenkonsumtionen, installerades vattenmätare på åtta ställen. Det var 
tänkt att arbetet skulle göras på ett par dagar, men när ledningarna grävdes fram, 
kunde de gå sönder flera gånger på grund av ålder och dålig kvalité så att mer tid och 
material gick åt till lagningar. När det blev dags att ta avloppsvattenprover, öppnades 
en av tvåkammarbrunnarna, men det visade sig att den var nästan tom. Efter 
felsökning upptäckte vi att det var stopp i princip alla avloppsledningar, nästan 
överallt på gården. Med den hårt arbetande gårdsteknikern rensade vi hela systemet 
under flera dagars tid. Sedan fick jag vänta en vecka på att tvåkammarbrunnen skulle 
fyllas på nytt.  

Till slut var vattenprover insamlade och inlämnade på laboratoriet. Personalen var 
trevliga och lovade att det skulle ta ca en vecka att få resultaten. När resultaten till slut 
kom (efter många laboratoriebesök, telefonsamtal och ungefär tre veckor) var jag 
dock inte nöjd med flera parametervärden. Det var till exempel flera duplikat som 
borde ha fått ungefär samma resultat, men fick mycket skilda värden. Efter fler 
laboratoriebesök och efter att ha gjort om flera analyser, lyckades varken jag eller 
labbpersonalen hitta exakt var felen var, så jag blev tvungen att utesluta en del resultat. 

Andra delar av projektet som jag var mycket nöjd med var de sociala kontakterna som 
jag skapade under tiden som jag var där och olika intressanta utflykter/studiebesök . 
Utöver de fina kontakterna jag fick med olika familjer som välkomnade mig i sina 
hem som om jag vore deras dotter, fick jag genom olika telefonsamtal och utflykter 
dessutom lära känna några miljöingenjörsstudenter och miljöingenjörer från Santa 
Cruz. En särskild generös miljöingenjör/äventyrsguide gjorde det till en av sina 
prioriteter att hjälpa mig. Tack vare honom, fick jag förutom praktisk hjälp även 
bättre förståelse om miljöproblemen i Bolivia och jag fick lära känna naturen i 
omgivningen. Det finns en del fantastiska ställen i Santa Cruz-regionen, bland berg 
och skogar, där jag deltog i olika äventyrssporter. 

Studiebesök som jag gjorde var bland annat till Santa Cruz främsta vattenföretag, 
Saguapac, där jag fick se pumpstationer och vattenreningsbassänger, en by där det har 
pågått pilotförsök på urinseparerande torrtoaletter och en annan gård där de samlar 
upp avloppsvattnet i stora reningsbassänger. Mot slutet av de tre månaderna reste jag 
även till andra regioner i Bolivia för att se mig omkring och för att bättre förstå 
utbredningen av olika miljöproblem och kunna sätta dem i sitt sammanhang.  

Tyvärr kända jag att tiden inte riktigt räckte till för att få fram konkreta designförslag 
medan jag var på plats, utan det måste jag jobba vidare på i Sverige. Det var också 
många praktiska detaljer som jag inte hann undersöka fullt ut, inte ens resultaten från 
min andra omgång laboratorieanalyser hann jag få i handen. Överlag var det ändå en 
mycket lyckad resa och lyckligtvis har jag skapat så pass bra kontakt med människor 
på plats att jag kan fortsätta få hjälp därifrån. Jag har också lyckats väcka många 
människors intresse för miljö- och vattenfrågor, och inspirera blivande 
miljöingenjörer i Santa Cruz.  


