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Mumbai, India, er ifølge Climate Central en av de store kystbyene som vil bli hardest rammet av et
eventuelt stigende havnivå i slutten av dette århundret. Utfordringene kan merkes allerede nå med
store oversvømmelser av bystrukturen under monsuntiden og med dette som utgangpunkt har jeg
valgt Mumbai som utgangpunkt for mitt diplomarbeid.
Turen gikk derfor til Mumbai fra 8 – 22 februar, hvor formålet var å finne tomt til prosjektet, knytte
kontakter med KRVIA (Kamla Reheja Vidyanidhi Institute for Archtiecture and Environmental
Studies) og snakke med relevante fagpersoner innen for tematikken vann og urbanisering.
De første dagene ble brukt på KRVIA (Kamla Reheja Vidyanidhi Institute for Archtiecture and
Environmental Studies) som er en av samarbeidsskolene til Bergen Arkitekthøyskole. Her var jeg i
møter med professorene Aneerudha Paul og Abhijeet Ekbote for å få et lokalt innblikk i hvordan
man som arkitekter og planleggere ser på vannutfordringene som Mumbai står ovenfor. Det er
interessant å se hvordan Mumbai har forandret seg de siste par hundre årene: fra 7 mindre øyer på
1700-tallet der mellomrommene gradvis har blitt fylt igjen med landmasser som nå former øyen
Selsette der man finner byens finanssentrum, samt flere forsteder. Mumbai strekker seg så videre
inn på fastlandet, med en samlet befolkning på 21.5 millioner innbyggere. Prisene for land i Mumbai
er høye og tendensen er at man fortsetter å fylle igjen strandsoner og mangrover for å bygge
sentralt. Dette er en av de faktorene som gjør at store områder blir oversvømt under monsuntiden,
da mangrovene har vært lummer i bystrukturen som har vært med på å drenere bort vannet.
Før avreise hadde jeg 3 alternativer for valg av tomt og de neste dagene ble brukt på å bli kjent
med byen i form av å besøke disse. Store jernbaneskinner binder byen sammen i en nord-sør akse
og tok meg fra slumområder midt mellom skyhøye kontorbygninger til store nye forsteder med
sterk kommersiell drivkraft. Valget endte på Khar Danda, en landsby i forstaden Khar som
opprinnelig var befolket av de første som bosette seg i Mumbai, nemlig fiskermenn. Den resterende
uken ble brukt på tomten for å dokumentere stedet i form av foto, intervjuer, tegninger og
vannprøver. Arbeidet i Mumbai vil ligge som grunnlag for utviklingen av masteroppgaven
”Watermarks” ved Bergen Arkitekthøyskole som er ferdigstilles i juni 2016 og jeg vil med dette
takke Afag for støtte til studieturen. - Marte Nødtvedt Skjæggestad

Hver kveld får landsbyen vannforsyninger fra
myndighetene som lagres i store vanntanker
på taket.

Tidevannet varierer med opp til 4 meter og
strandsonen blir blant annet brukt til å vaske
og farge tekstiler.

Strandsonen blir mange steder brukt som
avfallsdeponi og vannet rundt hele Mumbai
er så forurenset at man ikke burde bade.

