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Köpenhamn, nära men annurlunda 

Innan avresa 

Att ta sig till Danmark är självklart väldigt enkelt. Jag bilade ner tillsammans med min pappa och tog 

färjan över Öresund. Annars är det smidigaste att bara ta snabbtåget ner. Det tar ca 7–8 timmar att 

bila och ca 6 timmar med tåget. 

Ankomst 

Skolan började men en introvecka som kan liknas vid en mottagning för internationella studenter. Det 

var kul och jag träffade en del folk som jag umgicks med under hela utbytet. 

Ekonomi 

En sak att vara redo för är att det är dyrt i Danmark. Växlingskursen för den danska kronan var väldigt 

hög under min tid där vilket gjorde det extra dyrt. Att äta/dricka ute kan lätt bli dyrt. Mat och dryck i 

mataffärer är inte så dyrt om du handlar på rätt ställe. Jag rekommenderar Rema 1000 och Netto för 

billigare mat, utbudet kan vara lite tråkigt dock. Vill du ha bättre utbud och är villig att betala mer 

skulle jag handla på Irma. Hyran är dyr och det är något att vara beredd på när du söker boende. Jag 

finansierade mig med stipendium från Erasmus och lån från CSN. Det är värt att kolla upp fler 

stipendier om du har möjlighet. Vissa fackförbund erbjuder stipendium för utlandsstudier. 

Boende 

Jag bodde i korridor tillsammans med andra utbytesstudenter. Boendet låg i förorten Naerum och det 

tog ca 15 minuter med cykel in till skolan och 30 minuter med buss in till centrala Köpenhamn. 

Naerum är mycket trevligt med mycket skog och natur samt nära till havet om du har cykel. Jag hade 

ansökt om boendet via universitet och jag rekommenderar att du är ute i god tid med att ansöka då du 

har större chans att få ett boende då. På hemsidan bdtu.dk kan du hitta information om boende.   

Universitetet och studierna 

DTU har 2 campus områden, Lyngby och Bellerup. Jag läste alla mina kurser på Lyngby campus då det 

två campus områdena ligger långt ifrån varandra. Tänk på att kolla vart kurserna undervisas och vart 

ditt boende ligger i förhållande till campus.  

Kurser 

Geotechnical Engineering and Civil Engineering Structures 

Kursen är lik den kursen i geoteknik i år 2 på KTH och jag hade mycket nytta av de förkunskaper jag 

fått. Kursen är förhållandevis enkel men jag kan anse att undervisningen var bristande då läraren inte 

var särskilt tydlig. Kursen examineras som tentamen. 
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Structural Analysis of Buildings 

Den här kursen består av ett projektarbete i form av en rapport som är en sammanställning av 

delmoment som gås igenom under terminenen. Delmomenten handlar om att designa en byggnad ur 

ett strukturellt perspektiv. Alltså att göra analyser och kontrollera byggnadselement och armering för 

hållfasthet. Rapporten står för hela betyget i kursen. 

Daylight and Lighting 

Denna kurs handlar om ljus i byggnader och hur simulationer med hjälp av dataprogram kan ge oss en 

bild om hur ljus beter sig i byggnader. Kursen består av två mindre projektarbeten samt en liten tenta. 

Advanced Concrete Structures 

Kursen kan ses som en påbyggnad av det som lärts ut om betong på KTH och jag hade mycket nytta av 

de förkunskaper jag hade. 

Structural Fire Safety Design 

Den här kursen går igenom hur olika balkar och pelare av olika material klarar sig i brand. Specifikt 

trä, betong och stål. 

Building Energy and Technical services – Integrated Design 

I denna kurs används programmet IDA ICE för att göra analyser om inomhusklimatet i en byggnad 

som man själv designar i grupp. Det är bra att ha en dator som klarar av CAD program i denna kurs.  

Staden och landet 

Köpenhamn är en otroligt fin stad och har mycket att erbjuda. De har en väldigt bra krogkultur och det 

finns många mysiga och bra ställen att gå för att äta och dricka. Shopping är också väldigt bra här, kan 

starkt rekommendera att gå till second-hand butiker här. 

Fritid och sociala aktiviteter 

På grund av Covid-19 var alla sociala aktiviteter på skolan inställda så mycket av fritiden bestod av att 

hänga med korridorskamrater och utforska Köpenhamn på cykel. Att skaffa en cykel kan jag 

rekommendera starkt.  

 


