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Inför min sista termin innan examensprojektet ville jag ta chansen att bo i en annan stad i ett annat
land. Utbytestermin på TU Delft lockade mig av att skolan hade ett bra rykte och ett djupare tekniskt
tillvägagångssätt. Nederländerna verkade för mig intressant. Jag ville heller inte åka alltför långt bort
och flygresan mellan Stockholm och Amsterdam tar ca 2 h. Men det var främst skolan som lockade
mig.
Ankomst
Jag ankom till Amsterdam (Schiphol Airport) ca 3 dagar innan start. Jag hade då fixat boende via
skolan, vilket jag fick tips om av en tidigare utbytesstudent från KTH. Jag träffade många som hade
svårt att hitta bostad och fick flytta runt i många veckor innan de hittade något permanent.
Ekonomi
Levnadskostnaderna i Nederländerna är i stort sett lika som i Sverige. Det är något billigare med mat.
Pga den svaga kronan så blev kostnaderna något högre. 70 % av Erasmusstipendiet får man på kontot
när man kommer dit. De pengarna gick åt att betala resterande del av hyran. Rekommenderar att ta
100 % studiemedel och/eller att använda besparingar. Det märkliga med Nederländerna är att många
ställen varken tar VISA eller Mastercard. Det finns möjlighet att få hjälp med att öppna ett holländskt
bankkonto via skolan första veckan (vilket jag rekommenderar om man ska stanna i landet längre än 6
månader) eller att ha kontanter på sig.
Boende
I ansökningsprocessen som gjordes ca 6 månader innan avresa så fanns möjligheten att få ställa sig i
en bostadskö via skolan. DUWO är ett bostadsbolag som har massvis med studentbostäder i Delft och i
Den Haag. Genom att betala ca 230€ så får man tillgång till bostadsportalen. Det är först till kvarn så
rekommenderar att betala in summan så fort som möjligt. Jag betalade in den ca 4 veckor efter
ansökningsperiodens start och fick tillgång till portalen ca 1 ½ månad senare där det fortfarande fanns
mängder med bostäder kvar. Jag valde en lägenhet med eget kök på ca 22 kvm. Jag betalade ca
540€/månad vilket inte är på tok för dyrt. Hyresperioden för mig blev 6 månader. Man kan välja att
betala in hela beloppet direkt eller halva, vilket är kravet för att få bostadskontraktet. Jag bodde i ett
studentkomplex som kallas för ”X-Ray” (Röntgenweg). Eftersom byggnaden är stor och alla lägenheter
har eget kök så var den sociala aktiviteten ganska låg. Är man den mer sociala typen så finns det
lägenheter med delat kök.

1 (3)

Universitetet och studierna
Skolan
Skolan huserar i en gammal administrationsbyggnad i universitetets norra del efter att den gamla
skolan brann ner för ca 12 år sedan. Till skillnad från KTH så finns det mycket plats. Fler skillnader är
att skolan har öppettider och är stängt på helgerna. Det blir därför viktigt att utnyttja öppettiderna för
att hinna göra det man ska i skolan. Jag föredrar detta eftersom jag blev tvungen att få in en rutin att
hinna med det jag skulle. Det blev därför färre helg-, kvälls- och nattarbeten.
Studierna
TU Delft hade ryktet om sig att ha högt tempo. Kraven på att leverera material och uppgifter var högre
än på KTH generellt. TU Delft uppfattade jag ha högre krav på de akademiska kvalitéerna. Men i stort
sett så gör de ingenting annorlunda än KTH. Hierarkin mellan handledarna och eleverna är relativt
platt.
Jag gick i en studio som heter Form, Structure & Aesthetics. Det är en studio som fokuserar på
arkitektur i modell. TU Delft har en tradition att bygga modeller. Vi hade vårt utrymme i skolans
modellhall, en ombyggd innergård likt KTH biblioteket. Här finns många bordsytor, träverkstad samt
CAM-lab (laserskärare, 3D-skrivare och CNC-maskiner). De större maskinerna (bordsågarna, hyvlarna
etc) får elever inte använda utan man ber de som jobbar där att hjälpa en (de är hjälpsamma och har
personal). Annars finns det bra bandsågar och slipmaskiner. Det finns en shop i skolan där material
(utöver trävaror) och böcker kan införskaffas. Arkitekturbiblioteket ligger också i huset. Eleverna får
inte själva använda laserskärarna. Det gör en anställd åt en vilket resulterar i att det kostar mycket
mer. Dessutom pga det höga tryck som råder under redovisningsperioder så kan väntetiderna bli
långa. Masterstudenter har dock förtur förbi kandidatstudenterna.
Jag vill påstå att min studio var relativt lugn. Vi hade sällan redovisningar i grupp. Den som ville fick
lyssna. Fokus låg mer på individuell handledning och att skapa. Den som behöver eller vill ha extra
hjälp får det. På TU Delft läste vi projektkursen parallellt med en byggteknikkurs. Vår studio valde att
slå ihop dessa två. Det resulterade i att vi, utöver att lösa arkitektoniska problem, blev tvungna att ha
med tekniska detaljer på projektet i skala 1:5.
Jämfört med KTH:s låga krav för godkänt krävs det betydligt mer jobb av eleverna att nå godkänd nivå
på TU Delft. Dessutom har de ett betygssystem (1–10).
Kurser
Utöver Studiokurserna (10+10 hp) läste jag seminariekurser (5+5 hp). Dessa kurser hade ett mycket
högre akademiskt krav än vad jag är van vid från KTH. Båda seminariekurserna gjordes i grupp.
Staden och landet
Delft är en gammal och pittoresk universitetsstad. Staden är liten men ligger i Randstad, en mer eller
mindre sammanvuxen stadsregion, som inkluderar Amsterdam, Utrecht, Rotterdam och Den Haag.
Tågförbindelserna är väldigt smidiga och att ta sig från Delft till Den Haag eller Rotterdam tar inte mer
än 10 minuter. Det finns möjlighet att skaffa studentrabatter med tåg. Nederländerna är ett cykelland
och infrastrukturen är främst avsedd för cyklister. Jag köpte en cykel första veckan och det är det
absolut bästa färdmedlet för en student i Delft. Vädret är vått och blåsigt. Höst och vinter är
regnperiod i landet. Utnyttja de varma sensommardagarna ute.
Fritid och sociala aktiviteter
TU Delft är ett stort universitet. Det finns mängder med aktiviteter att göra. Holländarna är i regel
aktiva Det finns ett stort sport och kulturcenter, X Delft. Med ett medlemskap hade jag möjlighet att
utnyttja deras utbud av aktiviteter. Jag gick med i deras handbollslag och tränade 2 ggr/vecka. Jag
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hade möjlighet att låna ett övningsrum och spela trummor. Det finns kurser i möbelsnickeri, lära sig
spela instrument, dans m.m. Gillar man öl kan man gå på skolans pub som är öppet 2 eftermiddagar i
veckan.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag rekommenderar TU Delft starkt. Jag trivdes bra i staden och träffade otroligt fina människor. I och
med att TU Delft har vuxit sig internationellt så kommer det studenter från hela världen.
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