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På utbyte i Delft 

Innan avresa 
Att jag ville åka på utbyte var självklart för mig redan när jag började på KTH 2013, då jag såg det som 
en fantastisk möjlighet att upptäcka ett nytt land och samtidigt få nya perspektiv på arkitektur. Då 
drömde jag om Sydamerika men när det väl blev dags att söka hade mina kriterier skiftat och jag ville 
dels stanna i Europa för att enkelt kunna resa hem, dels kunna läsa alla kurser på engelska. Efter att 
läst igenom nästan samtliga reseberättelser föll valet på Delft, mycket på grund av att det verkade vara 
ett universitet med många valmöjligheter och spännande kurer.  

Ankomst 
Innan skolan börjar organiserar universitetet två invigningsveckor för internationella studenter som 
de kallar IP Program. Det är ett jättebra sätt att lära känna folk från alla utbildningar och personligen 
lärde jag känna majoriteten av min umgängeskrets under de veckorna. Jag flyttade ner knappt en 
vecka innan IP för att komma i ordning i mitt boende och ha tid förbereda praktiska saker innan allt 
drog igång. Det var skönt men inte nödvändigt då den första veckan var väldigt avslappnad med få 
obligatoriska aktiviteter.  

Ekonomi 
Nederländerna är på många sätt billigare att leva i än Sverige. Trots högre hyra upplevde jag inte att 
mina utgifter under utbytet blev högre än hemma. Jag fick Erasmus-stipendiet vilket möjliggjorde att 
jag kunde unna mig att resa runt en del, både i Nederländerna och på studieresa till Ghana under 
vårterminen.  

Boende 
Det finns i princip tre alternativ när det kommer till boende: Delft, Rotterdam eller Haag. Jag och de 
flesta jag kände bodde i Delft, men det finns goda kommunikationer mellan alla städerna (ca 15 min 
med tåg) så vad en än väljer är det smidigt att ta sig till och från skolan.  

Jag valde att inte söka boende via universitetet utan hittade det istället via en Facebook-grupp. Det är 
ett vanligt tillvägagångssätt men viktigt att tänka på är att trycket på boende vid terminstart är väldigt 
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högt så det gäller att vara ute i god tid. Generellt är boende ganska dyrt och standarden något lägre än i 
Sverige, varning för englasfönster och kalla råa vintrar. 

Universitetet och studierna 
TU Delft är ett stort universitet med ca 20 000 studenter. Precis som KTH är det ett tekniskt 
universitet och majoriteten av studenterna är ingenjörer. Arkitekturskolan (Bouwkunde) har cirka 
2000 studenter och innefattar såväl Arkitektur, Urbanism och Byggteknik som Fastighetsmäklare och 
Geologi. Lokalerna är stora och fina och på skolan finns bland annat en restaurang, en material/
bokhandel, en printshop och en grym modellhall. I modellhallen finns personal som ger tips och råd 
och det är även de som har hand om laserskärare och 3d-printrar.  

Något som skiljer sig från KTH är att man som student inte har en fast sittplats. Studion har en yta där 
de samlas en eller två gånger per vecka, men utöver det gäller det att plocka ihop sina saker varje kväll 
och lägga dem i sitt skåp - annars slängs det. Skolan stänger även klockan 22 varje kväll och håller 
stängt på helger. 

Kurser 
HT 2017 

Under höstterminen valde jag den studio som  kanske flest KTH-studenter väljer: Interiors Buildings 
Cities. Det har rykte om sig att vara tuff och kräva mycket jobb, vilket jag tycker stämde rätt väl. Fokus 
ligger på modellbygge och redan första veckan ombads vi att bygga en 1:20 modell tillsammans med 
en teknisk sektion av ett utsnitt av våra projekt, utan att ha en faktisk byggnad. Sedan var det pin up 
och presentation varje fredag. Kort sagt var processen bakvänd och även om jag i efterhand kan se 
kvalitén med studion, och inte skulle avråda någon från att välja den, så passade den inte mig och på 
vårterminen valde jag istället en annan studio.  

I samband med studioval tilldelas en även ett kurspaket med ett antal andra kurser att läsa under 
terminen. De varierar något beroende på val av studio, och tillsammans med Interiors kom även 
Fundamentals I & II - en rad föreläsningar följt av ett grupparbete som i mitt fall innebar att spela in 
en podcast. Övriga kurser som är gemensamma för alla studios är Architectural Design, Architectural 
History samt Building Technology - en 6 veckors intensivkurs i början av terminen. 

VT 2018 

På vårterminen föll mitt studioval på Global Housing, en studio jag varmt kan rekommendera! 
Lärarna är kunniga och engagerade och pedagogiken skiljde sig en del från KTH, vilket gjorde den till 
ett bra komplement. Dessutom åkte vi två veckor till Ghana vilket såklart var en fantastisk upplevelse. 

Utöver studion valde jag att inte läsa de för icke-utbytesstudenter obligatoriska kurserna Thesis och 
Sustainability, utan läste istället fler valbara kurser. Skolan har ett stort utbud av electives men de jag 
läste var: Analytical Models, Social Inequality in the city, diversity & design, Building History & 
Technology samt New Town Lectures. Alla kurserna var givande men jag skulle speciellt 
rekommendera de första två. 

Staden och landet 
Delft är en väldigt mysig och pittoresk stad med kanaler och typisk holländsk radhusbebyggelse. Det är 
en relativt liten stad och du tar dig enkelt runt med cykel. Nederländsk kultur skiljer sig inte så mycket 
från svensk vilket gör det till ett enkelt land att leva i. Delft är dock en väldigt internationell stad på 
grund av universitetet, vilken gjorde min interaktion med det holländska samhället ganska begränsad. 
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Fritid och sociala aktiviteter 
På campusområdet finns ett Sports and culture-center som organiserar en rad aktiviteter under året. 
Förutom ett stort gym erbjuder sport-center kurser i volleyboll, simning, aikido etc och culture-center 
bland annat måleri, drejning och screen-tryck. Allt är till bra pris och jag läste en kurs i experimentellt 
måleri där under vårterminen vilket var jättebra. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Lägg tid och energi på det inledande studiovalet. Det är nästan garanterat att du som utbytesstudent 
kommer få ditt förstaval, och studion kommer prägla mycket av din tid på skolan.  

Användandet av kreditkort (Visa, Master Card)  är väldigt begränsat i Nederländerna, så se till att 
skaffa ett Maestro-kort. Skolan hjälpte till med detta under introduktionsprogrammet. 

Om du vet att du vill resa mycket under året kan det vara en bra idé att skaffa ett personligt OV-
chipcard tidigt under din vistelse. Det kostar ca 50 euros för ett år men ger dig 40% rabatt på alla 
tågresor. 

Apropå det: passa på att res! Avstånden är väldigt små både inom landet till städer som Amsterdam, 
Utrecht och Mastricht, men även till städer som Bryssel, Haag och Ruhr-området.  

Ha kul och njut av utbytet!
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