
 
 

Reseberättelse 2013 
 

1. Namn:  
Alfred Halvarsson 

 
2. Program & inriktning på KTH:  

Kemiteknik för energi och miljö 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
City College of New York, NYC, NY 

 
4. Visum (J1 eller F1)?  

J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  

Professor Ilona Kretzschmar på CCNY hade väldigt bra koll på allt som behövde göras. Jag 
skulle fylla i DS2019 och DS7002, tillsammans med några andra saker som kopia på pass och 

kontoutdrag och skicka till CCNY. Sedan fick jag tillbaka DS2019 underskrivet av professorn 

och kunde boka tid på ambassaden. Det tog ca 2 månader.  
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
Från 5 juni till 13 augusti, det var 10 veckor.  

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  

Jag jobbade ca 5-8 timmar per dag, 5 dagar per vecka. Inga helger. 
  

8. Ämnesområde för arbetet:  
Förgasning av biomassa 

 
9. Beskriv kort ditt projekt!  

Förgasning av biomassa är en process för att bilda syngas  från en förnybar råvara. Processen 
sker vid hög temperatur och begränsad närvaro av syre, det sker då partiell oxidation. 

Syngasen som produceras kan användas för tillverkning av kemikalier, fordonsbränslen, el 
och värme. Vid processen bildas två biprodukter; tjära och aska. Mitt projekt gick ut på att 

använda askan som katalysator för att bryta ner tjäran.  

 
 

 



10. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 
tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper 

var tillräckliga?  
Jag har lärt mig om förgasning, planera egna experiment och arbeta självständigt. Mina 
förkunskaper var tillräckliga. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Jag träffade professorn bara en gång, han jobbade i Frankrike nästan hela sommaren, men 
jag mailade med honom och det fungerade bra. Jag hade ett par handledare som var 
doktorander och post-docs, och dom träffade jag ofta. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Eftersom KTH har samarbete med CCNY kunde jag få en försäkring av KTH via 
Kammarkollegiet, så det blev gratis för mig. 
 
13. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 
du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det? 
Jag fick stipendium från kemiskolan på KTH och från CCNY, detta räckte för att betala 
flygbiljett, visum och hyran för lägenheten. Resten fick jag betala med egna besparingar.  

 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, jag fick 2000 dollar. Jag var först tvungen att fixa ett social security number och sedan 

lämna in ett papper med mina kontouppgifter till professorn.  

 

15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 

Jag bodde en lägenhet som gått i arv mellan KTH-studenter i flera år. Den ligger vid 125:e 
gatan och Broadway, i Harlem. Ca 15 min promenad från CCNY. Jag betalade ca 5500 kr per 
månad och trivdes väldigt bra. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Mat var något billigare än i Sverige på restauranger och dyrare än Sverige i mataffärer. 
Tunnelbanan var ca samma pris som i Stockholm. Hyran var mycket dyrare än Sverige. Kläder 
var rätt billigt. 
 

17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
5116 kr, bokades 29:e mars. 

 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 

Göra att turistsaker som Frihetsgudinnan, Empire State Buildning osv. Gå runt i Central Park 
och även de andra parkerna. Gratis utomhusbio. Brooklyn, Williamsburg, Brooklyn Brewery, 

Amateur night på Apollo Theatre, stand-up comedy på comedy cellar. Öl och mat på Harlem 
Public, otroligt god mat på Dinosaurs BBQ.  
 

 



20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
Jag hade inga större problem. 

 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? 
Ja 
 
22. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 
tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommitté) 
 


