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Utbytesstudier i Köpenhamn  

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier då jag ville uppleva något nytt. Att det blev just Köpenhamn var mycket på 
grund av att jag var intresserad av staden och kulturen samt att det inte var för långt ifrån Sverige, 
vilket kändes skönt på grund av den rådande pandemin. Själva ansökan till utbytet gick väldigt smidigt 
och innebar inte så mycket arbete.  

Ankomst 
Jag kom ner till Köpenhamn endast några dagar innan skolan startade. Det fungerade bra eftersom det 
inte krävdes mycket förberedelser väl på plats. Jag kan dock rekommendera att resa ner någon vecka 
tidigare för att vara med i mottagningsveckan som anordnades för internationella studenter av skolan. 
Jag var själv inte med på denna men ifall man bor på campus och lätt vill träffa folk så förstod jag det 
som att mottagningsveckan var bra att delta i.  

Ekonomi 
Köpenhamn är en dyr stad att bo och leva i, vilket är bra att ha i åtanke innan man åker. Speciellt att 
äta ute och åka kollektivt upplevde jag mycket dyrare än i Stockholm. Jag fick erasmusstipendiet vilket 
var ett jättebra litet extrastöd till kassan.  

Boende 
Att hitta boende i Köpenhamn är inte det lättaste, det är högt tryck på lediga rum/lägenheter. Det 
absolut lättaste skulle jag säga är att söka via skolans boende portal ”Boligfonden”. Söker man i tid så 
är det stor chans att man får en studentlägenhet via den. De flesta boenden via Boligfonden ligger på 
eller nära campus vilket är ca en halvtimma ifrån stadskärnan och här bor många av de internationella 
studenterna. Jag ville dock gärna bo närmare stan och letade därför boende på annat håll. Facebook 
grupper är något jag skulle tipsa om, det finns flera grupper både för svenskar, danskar och 
internationella där det dagligen läggs ut inlägg om rum i kollektiv eller hela lägenheter som hyrs ut. 
Även genom Airbnb kan vara värt att leta efter boenden. I allmänhet är det dyrare att bo närmare stan 
och ett rum kan vanligtvis kosta runt eller över 5000 DKK, men det beror väldigt mycket på läget. Via 
Boligfonden ligger studentlägenhetspriserna runt samma men man kan komma undan billigare i 
korridorsrum. 

Universitetet och studierna 
DTU ligger i Lyngby, en liten bit utanför Köpenhamn. Att ta sig in till stan gör man lättast via buss till 
Nørreport eller S-tåget från Lyngby station. Campus ligger på ett rätt stort område med många olika 
byggnader, det är blandat med något tråkiga gula tegelbyggnader men även en del innovativa 
nybyggnationer. 
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Skolan är rätt stor och har väldigt många internationella studenter. Kurser på masternivå samt även en 
del kurser på kandidatnivå är undervisade på engelska, så skolan lockar till sig studenter från hela 
världen. Skolan känns väldigt lik KTH på det sättet att det är en teknisk högskola som undervisar inom 
alla möjliga ingenjörsinriktningar och även forskning bedrivs på skolan. Nivån upplever jag som rätt 
lik den på KTH. Även upplägget på kurserna liknar upplägget från KTH, ofta föreläsningar följt av 
övningar och projektarbeten, dock så undervisas oftast en kurs bara en gång i veckan och då i 4h block.  

I allmänhet så har många av kurserna på DTU projektarbeten i grupp som en stor del av kursen, 
många kurser saknar tentor och då är det projektarbetet som väger tungt. En skillnad mellan DTU och 
KTH är kursblocken. DTU har utöver en 13 veckors lång hösttermin och vårtermin dessutom en 3 
veckors period i januari och under sommaren. Det är vanligt att man läser ca 25 ECTS under 13-
veckorsperioderna och sen 5 ECTS under 3-veckorsperioden. Det går såklart att läsa 30HP under 13-
veckorsperioden, men alla kurser examineras i slutet av denna period så det kan bli mycket samtidigt. 
Ett tips är att välja några kurser som examineras med en tentamen och några kurser som examineras 
med projektarbete för att det inte ska bli för mycket samtidigt precis innan eller under 
tentamensveckan.   

Många studenter äter i någon av skolans matsalar ”Kantine” där det serveras en buffé och priset beror 
på vikten av maten man lägger upp på sin tallrik. Man kan även ta med sig egen mat även om utbudet 
av mikrovågsugnar är något begränsat, men dom finns om man letar lite.   

Kurser 
11020 – Builidng Fire Safety (5 ECTS) 
Kursen handlade om brandsäkerhet i byggnader. Enkel men något tråkig kurs. Rekommenderar bara 
om man är extra intresserad av brandskydd i byggnader eller verkligen vill ta en lättare kurs. 
Föreläsningar, övningar som examinerades med en tenta. 

11115 – Building Energy and technical services (5 ECTS) 
Kurs om installationer och energianvändning i byggnader. Kursen bestod främst av ett grupparbete 
som gick ut på att designa en byggnad i IDA ICE som levde upp till byggnadskraven när det kommer 
till energianvändning och komfort.  

31241 – Building Acoustics (5 ECTS) 
Grundläggande kurs i byggnadsakustik. Föreläsningar, övningar och examination med en tenta. 
Väldigt lite arbetsbörda.  

42370 – Life Cycle Assessment of Products and Systems (10 ECTS) 
Kurs inom livscykelanalys. Inlämningsuppgifter samt ett stort ”Case” vilket innebar ett grupparbete 
tillsammans med ett externt företag. Bra kurs men med hög arbetsbelastning.  

Tips när man bestämmer kurser är att ladda ner en extension till sin dator som heter ”DTU course 
analyzer”. På så sätt kan man i kurskatalogen få en score på hur bra kursen är enligt eleverna, när det 
kommer till innehåll och arbetsbörda. Man kan även googla på kursnamnet och ”karakterfordeling” 
om man vill se hur många som klarade kursen tidigare terminer.  

Staden och landet 
Jag hade inte jättemycket förväntningar på Danmark och Köpenhamn sedan innan och hade 
egentligen aldrig besökt landet tidigare. Min upplevelse är att den danska kulturen skiljer sig mer från 
den svenska än vad jag hade trott. Man får verkligen känslan av att man befinner sig mer söder ut i 
Europa. Det är något smutsigare och grisigare än i Stockholm men samtidigt en mer chill och mysig 
stämning. Köpenhamnarna cyklar överallt och det är otroligt bra cykelnätverk i staden. 
Rekommenderar starkt att skaffa en cykel. Det är även en väldigt annorlunda alkoholkultur där 
alkohol konsumeras på offentliga platser och i kollektivtrafiken. I det stora hela uppskattade jag 
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verkligen känslan som Köpenhamn som stad gav och blev verkligen inspirerad av arkitekturen, 
designen och stilen.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Det fanns en hel del aktiviteter via skolan, mycket sport och föreningar men det var ingenting jag 
deltog i. ESN DTU och PF-polyteknisk förening var två föreningar som arrangerar evenemang och 
utflykter. Det var även en del evenemang i S-huset, vilket är skolans studenthus/bar där många 
studenter hänger på fritiden. Att delta i introduktionsveckan tror jag hjälper mycket om man vill hitta 
vänner och sociala aktiviteter snabbt. Jag åkte på utbytet tillsammans med en vän men annars fick jag 
kontakt med folk genom de kurser jag läste samt att jag deltog i en svensk kör jag hittade.  

Hållbarhet 
Skolan ligger utanför Köpenhamn men bor man på campus är det lätt att ta sig runt. Även med 
kollektivtrafiken går det att ta sig rätt lätt till campus. Ett stort plus är att man kan ta cykel med sig på 
S-toget utan extra kostnad, vilket är Köpenhamns motsvarighet till pendeltåg. Jag vet inte om det var 
lätt att få tag i begagnade kursböcker, i allmänhet såg professorerna till att nästan allt fanns tillgängligt 
online och jag behövde därför inte köpa några kursböcker alls.     

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Några allmänna tips: 

Swapfiets – erbjuder cykel-abonnemang som betalas månadsvis och kan sägas upp när som helst. 

Hyra bil via GoGreen – Billiga elbilar som funkar bra om man vill göra mindre utflykter.  

Glyptoteket – Enligt mig ett av de bästa museum i Köpenhamn. 

Sluseholmen – Roligt bostadsområde att besöka om man vill se ”Köpenhamns Venedig”. 

Barer i Nørrebro – Kul område med många restauranger, öl ställen och vinbarer.  

Reffen – Väldigt populär matfestival öppet på sommaren.  

Svensk(ar) i Köpenhamn – Gå med i facebook gruppen för svenskar i Köpenhamn för att få allmänna 
tips om allt möjligt i staden.  

Undvik skaffa CPR nummer – Det finns vissa fördelar med att skaffa CPR nummer (danskt 
personnummer) men då jag själv gjort detta insåg jag att det innebar fler nackdelar än fördelar. Man 
blir nämligen folkbokförd och därmed utvandrad från Sverige om man gör detta. Det blir en del 
pappersarbete och handläggningstiden för att folkbokföra sig tillbaka till Sverige kan vara flera 
månader långa…  
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