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Utbytesuniversitet     
TU Delft 
Utbildningsprogram     
Arkitektur 
     
     

Hösttermin i Delft 

Innan avresa 
Det finns många anledningar till att jag sökte utbytesstudier men min främsta anledning var att jag 
ville uppleva skillnaden på utbildningen mellan KTH och utbildning utomlands vid ett högt rankat 
universitet. Med det sagt har jag aldrig varit missnöjd med min utbildning på KTH, utan för mig 
handlade det om att få uppleva olika utbildningsfilosofier. Vad prioriterar olika universitet i sin 
utbildning och vad finns det för likheter och olikheter? Jag var med andra ord mer intresserad av en 
bra utbildning än själva landet.  

TU Delft var mitt förstahandsval och ETH Zurich var mitt andrahandsval. Det var också viktigt för mig 
att utbildningen var i Europa så att jag hade möjligheten att resa hem över helger, eftersom jag har ett 
förhållande. TU Delft gick före eftersom utbildningen är på engelska medan ETH har mycket av sin 
utbildning på tyska. Det var också mycket smidigare att välja kurser på TU Delft (man valde bara en 
studio) medans ETH´s kurskatalog var som en djungel. På ETH har deras egna studenter förtur till 
studioval, vilket innebär att utbytesstudenter har mindre chans att få sitt förstahandsval. På TU Delft 
har alla studenter lika stora chanser att få sina förstahandsval. TU Delft erbjuder också att hjälp med 
bostad, där man betalar en avgift (3000kr tror jag) för ställas i bostadskö (rekommenderas), vilket 
ETH inte erbjuder. Sist men inte minst så är det mycket billigare att leva i Nederländerna mot att leva i 
Schweiz.  

Jag minns inte att jag hade några förväntningar innan avresan och förberedelserna med val av 
utbytesuniversitet tror jag kräver tid, energi och research oavsett val. Desto mer man vet, desto lättare 
blir det att fatta rätt val, lista vad som är viktigt för dig, ha bra koll på din mejl och följ angivna 
instruktioner så kommer allt att gå bra.  

Ankomst 
Jag kom till Delft tre dagar innan introduktionsprogrammet började, det anordnades två veckors 
mottagning innan jag det, men jag valde att skippa det och jobba istället.  

Ekonomi 
Jag tog fullt lån av CSN och fick Erasmus Stipendiet vilket täckte alla mina utgifter i Nederländerna 
samt hyran i Sverige som jag delar med min flickvän och att resa hem 3 gånger. Jag skulle säga att dina 
utgifter i Nederländerna blir lika med dina utgifter i Sverige. 

Boende 
Som jag tidigare nämnde betalade jag en avgift för att stå i bostadskö hos företaget DUWO. Detta 
rekommenderas och erbjuds av TU Delft när man får antagningsbesked. Betala fakturan så fort du får 
den så har du ett större utbud av boenden. Det är den som har stått längst i kö (betalat först) som får 
förtur. Utbudet av lägenheter var stort, man kan både välja att bo kollektivt från ca 300-400 
euro/månad och bo i egen studio för 400-600 euro/månad. Jag valde en egen studio för 480 euro/ 
månad som låg 5 min med cykel från universitetet. Enda nackdelen är att kontraktet är fast över 6 
månaders period och jag var i Nederländerna ungefär 5 månader eftersom jag kom sent. Det är ett 
högt tryck på boende i Nederländerna och det är vanligt att få betala upp emot 800 euro per månad för 
ett kollektivboende, ibland utanför stan (Rotterdam eller Den Haag) om man försöker ordna själv. Så 
jag kan verkligen rekommendera DUWO med tanke på omständigheterna.  
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Universitetet och studierna 
Universitetet är stort och skiljer sig lite från KTH. Bland annat så har man inga bestämda platser på 
skolan, utan endast ett litet skåp. TU Delft har snarlikt utbud med träverkstad, frigolitskärare, 
laserskärare, 3D printare och CNC fräs. Dock så tycker jag att KTH är bättre på denna front även om 
TU Delft är större. På TU Delft får man inte 3D printa, laserskära eller CNC fräsa själv, utan man 
lämnar sina filer till personal, betalar en summa och väntar på resultatet. Kötiden kan vara upp till 2 
veckor och resultatet kan vara oönskat. Dom laserskärare som finns på TU Delft är mindre än dom på 
KTH, sen använder personalen endast 2 inställningar när dom skär (en för etsa, en för skära) och även 
för olika material. Jag valde att avstå laserskära hela terminen och skar för hand istället. Jag tyckte att 
kanterna blev alldeles för brända och priset var alldeles för högt. Detta tycker jag är väldigt synd och 
det bidrar till att det är svårt att ”skissa” eller testa nya idéer med dessa verktyg, utan maskinerna 
används mest för slutpresentations modeller. Detta bidrar förstås till stress när man är i slutspurten av 
terminen inte vet när man får sin produkt och om resultatet är oönskat.  Även i träverkstaden är man 
begränsad och får inte använda alla maskiner, utan man får helt enkelt lämna över sina delar till 
personal som sågar åt en. I modell och verktygsväg vill jag berömma KTH som låter eleverna jobba 
själv med verktygen. 

Kurser 

Eftersom mitt utbyte var endast en termin får man ett färdigt kurspaket. Det enda valet man gör är 
studio. Läser man 2 terminer så får man i andra terminen välja några kurser fritt. Jag valde studion 
Heritage and Architecture där man jobbar med ombyggnad av kulturmärkta byggnader. Jag är väldigt 
nöjd med valet och vi hade flera intressanta gästföreläsare, bland annat från kontoret Cepezed och 
Superuse studios. Kontoret lacaton & vassal (Anne Lacaton har varit gästlärare i studion) är något som 
ofta kommer på tal i föreläsningar. Utöver studio läser man Building Engineering som är integrerat i 
studioprojektet, Architecture History and Theory och Architectural Design and Research Methods. Jag 
skulle säga att skolan lägger mer tyngd på byggnadsteknik än KTH, I studioprojektet förväntas det att 
man kan presentera hur sitt projekt ska genomföras. Detta inkluderar att räkna på konstruktionens 
hållfastighet, U-värde/R-värde, ventilation och hur man försörjer byggnaden med värme, kyla och el. 
För mig var detta väldigt nyttigt, lärorikt och kul. Arbetsbelastningen på skolan är hög och man får 
betyg i varje ämne, skalan är 1-10 och 6 är godkänt.  

Staden och landet 
Delft är en liten stad och centrum kan beskrivas som ett litet Amsterdam. Staden är väldigt mysig när 
vädret tillåter. På hösten regnar det väldigt mycket, vilket är tråkigt. Det regnade så mycket under min 
termin att jag faktiskt längtade hem till svensk kyla, bara för att slippa regnet. Jag upplevde inga stora 
kulturkrockar under min vistelse.  

Fritid och sociala aktiviteter 
För mig blev det inte mycket fritid, utan skolan tog majoriteten av min tid. Men jag tränade 4 pass i 
veckan på X – TU Delft som är ett kultur och sportcenter för alla studenter. Studentlivet är rikt, för 
den som har tid och det finns mycket föreningar för den som är intresserad med allt från musik till 
sport. På arkitekturskolan finns även bouwpub som är öppen på tisdagar och torsdagar.     

Rekommendationer och övriga reflektioner 
-Många ställen tar inte Visa eller Mastercard kort, vilket är bra att veta. Jag klarade mig fint utan att 
skaffa ett nederländskt bankkort. Istället såg jag till att alltid ha kontanter med mig, ifall mina kort inte 
fungerade. 

-Det finns ett Museumkaart, för ca 60 euro som inkluderar inträde till nästan alla museum i 
Nederländerna om man är intresserad.   
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-Bo i Delft. Jag har studiekamrater som bodde i Rotterdam och Den Haag, dom blev väldigt trötta på 
att pendla.    

-Överlag är jag väldigt nöjd med min termin och kan verkligen rekommendera skolan. TU Delft är 
superbra på att ta emot utbytesstudenter och allting flöt på väldigt bra för mig. Jag tycker att 
utbildningen på TU-Delft har kompletterat min utbildning på KTH och det har varit väldigt lärorikt.  
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