
Reseberättelse för MFS ufört i Guwahati, Indien 30/9 – 4/12 
 
Daniel Nordborg (800427-7516) och Gustav Enmark (791225-8519) utförde under 
höstterminen ett MFS omfattande 15 poäng som en del av Civilingenjörsutbildning i Miljö 
och Vattenteknik. 
 
Projektet avser att kartlägga och hitta ursprunget till arsenik i grundvattnet i ett område i 
staten Assam i nordöstra Indien.  Arsenik har nyligen upptäckts i detta område och vi ska 
genom att analysera vattenprover från brunnar och sedimentprover undersöka problemet mer 
ingående. 
 
 
Resan  
 
Vi flög till London 30/9 där vi stannade en natt, nästföljande morgon tog vi ett flyg till 
Calcutta via Bombay. När vi mycket sent på natten anlände i Calcutta upptäckte vi att 
flygbolaget hade tappat bort allt vårt bagage. Detta var mycket olyckligt, eftersom all vår 
fältutrustning fanns i väskorna. Någon dag senare, efter ifyllande av diverse blanketter fick vi 
till slut vårt bagage åter. Vi beslöt oss att från Calcutta boka biljetter på ”Kamrup Express”, 
ett 25 timmarståg som skulle ta oss till Guwahati i den nordöstra delen av landet, som var vår 
bas för fältarbetet. Olyckligtvis fick vi båda en del magproblem på resan, så det var två 
stycken ganska slitna svenskar som vår handledare mötte på perrongen.  
 
IIT Guwahati 
 
Vår indiske handledare är professor på Indian Institute of Technology (IIT) Guwahati. IIT är 
ett av världens bäst ansedda teknologiska institut och består av åtta olika skolor runt om 
Indien. IIG Guwahati är den senast uppförda skolan i IIT-familjen och startades 1994. 
I Guwahati blev vi inkvarterade i var sitt rum på Kapili Hostel med de övriga studenterna på 
IIT. Vår handledare trodde först att det skulle vara för obekvämt för oss att bo där, men vi 
hade inga problem. Hostellet hade en mäss där man 3 gånger per dag fick mat. Maten var 
oftast av sydindisk karaktär, eftersom de flesta studenterna hade sina rötter där. Lunch och 
middag var oftast dal (linssoppa), olika grönsakscurries, ris, roti(bröd) och ibland lite curd 
(buffelyoghurt). Då IIT Guwahati är ganska nytt, är campus inte så väl utrustat för 
fritidsaktiviteter, men byggandet är igång.  
 
Arbetet  
 
Till en början gick det ganska segt för oss med arbetet, vi träffade många olika personer med 
inblick i Arsenikproblemet : Public Health Engineering (PHE), Central Ground Water Board, 
UNICEF mfl. Alla var väldigt entusiastiska och vi mottog mycket hjälp från ett flertal håll. Vi 
började att tillsammans med vår handledare så smått bestämma vilka områden vi borde 
koncentrera oss på, och hur vi skulle gå till väga i fält. Under uppstartningsfasen av arbetet 
blev det en del informationssökning och skrivande på bakgrundsdelen av rapporten.  
 
Fältarbetet 
 
Efter några veckor blev det dags för vår första fält-tur. Vi hade bestämt oss för att främst 
koncentrera oss på två områden, ett i närheten av Guwahati och ett lite nedströms 
Bramahputra. Om tid gavs skulle vi också undersöka ett område uppströms.  



Fältarbetet gick bra förutom en del strulande med fältutrustning till en början, ibland kunde 
inte lokalbefolkningen ge oss riktigt så mycket information om brunnarna som vi hade önskat. 
I det stora hela så var vi väldigt imponerade över hur gästvängliga och tillmötesgående 
lokalbefolkningen var, vi hade alltid stor publik då vi satt med våra kemiprylar runt 
brunnarna. Vår handledare hade kontakter hos PHE och förutom oss, vår handledare, en 
doktorand så hade vi ofta ett antal ingenjörer från PHE med oss i fält. Totalt blev det fyra 
fältturer till de två olika områdena. Från KTH´s sida så var det tänkt att vi bland annat pga. 
analyskostnader att skulle nöja oss med provtagning av 50 brunnar. Det gjorde vi på dessa 
fyra fältturer, plus några extrabrunnar. Vår handledare var dock väldigt sugen på att vi skulle 
ta mer och visst, det hade man kunnat hinna. Förutom de prover vi tog fick vi också hjälp att 
borra brunnar bara för vår studies skull. Kostanden för detta, och en del andra saker ställde 
PHE mycket frikostigt upp med. Efter att ha samlat alla prover och torkat våra sedimentprov 
skickade vi innan hemresa proverna med budfirma. Efter en del fördröjning i Calcutta anlände 
de till Stockholm.  
 
Sight Seeing 
 
Förutom själva arbetet med vårt projekt hann vi under tiden i Indien med en del sightseeing. I 
Calcutta passade vi på att kolla in en del tempel innan vi tog tåget till Guwahati. Väl i 
Guwahati blev det en del kortare turer till bergen i närheten, en tripp till Himalaya och några 
dagars vandring, ett besök i ett tigerreservat och ett noshörningsreservat samt lite forsränning 
och fiske i en nationalpark nära Arunachal Pradesh. Vi hann också med att umgås en hel del 
med vår handledares familj och studenterna på IIT.  
 
Efter avklarat arbete i Indien tog vi den 4 december flyget till Sri Lanka, där vi under ca 2 
veckors tid passade på att surfa, dyka, fiska, utforska inlandet och allmänt ta det lugnt i solen.  
 
Slutligen 
 
Vi är mycket nöjda med vår resa och kan väl som råd till andra MFSare säga att försök att 
etablera en god kontakt med handledaren i landet. Vår handledare visade sej vara väldigt mån 
om oss och tog sej mycket tid för vårt projekt vilket underlättade vårt fältarbete mycket (gick 
nästan för enkelt?).  


