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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Utbytestermin DTU  HT18 

Utbytesuniversitet     

Danmarks Tekniske Universitet 

Utbildningsprogram     

Högskoleingenjör Byggteknik och Design 

     

     

Utbytestermin på Danmarks Tekniske Universitet 

Innan avresa 

Jag sökte till Danmarks Tekniske Universitet för att jag tycker om Danmark och Köpenhamn. Det är 

smidigt att åka till Köpenhamn, jag rekommenderar att åka snabbtåg från Stockholm till Köpenhamn. 

Det kostar hälften av flygresan, det är lätt att få med många väskor och det är miljövänligt. 

Ankomst 

Jag kom till Köpenhamn dagen innan Introduction Week startade. Jag tycker inte att Introduction 

Week gav mig någonting, det var inte så mycket information om universitetet eller Köpenhamn i övrigt 

och jag upplevde veckan som något rörig. Jag lärde känna en del folk men de bodde i andra delar av 

Köpenhamn vilket i slutändan resulterade i att man umgås med dem som bor på samma kollegium 

istället. För mig blev Introduction week stressigt eftersom det är många grejer som behövs göras första 

veckan (många resor till IKEA). Men har man tid och kommer till Köpenhamn tidigare kan nog 

Introduction week kännas roligare. 

           Ekonomi 

Jag fick Erasmusstipendiet för mina utlandsstudier, vilket var 

jättebra för dem pengarna täckte depositionen på lägenheten. 

Viktigt att tänka på är att depositionen oftast ska betalas i mitten 

av sommaren och stipendiet kommer i september, så man måste 

ligga ute med pengar ett tag.  

Köpenhamn är dyrt, bland annat mina matkostnader blev mycket 

dyrare.  Att åka kollektivtrafik i Köpenhamn är väldigt dyrt, varje 

resa till och från skolan kostade 70 svenska kronor. Därför hyrde 

jag en cykel via ett företag som hette Copenhagen Bicycles. Det 

kan jag rekommendera och de har ett studenterbjudande, 600 

DKK för att hyra cykeln en termin.  

Boende 

Jag fick boende via DTU och delade rum med en klasskompis från 

KTH. Vi bodde på Tåsingegade Kollegiet. Jag är supernöjd med 

kollegiet, det är centralt i Köpenhamn och vi hade fin balkong till 

lägenheten. Jag rekommenderar att bo centralt i Köpenhamn, eftersom kollektivtrafiken är dyr så kan 

det bli svårt att uppleva Köpenhamn om man bor utanför. Nackdelen med Tåsingegade är att det är 
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ungefär en mil från skolan, men vi anammade dansk kultur och 

började cykelpendla dit. Köpenhamn är en cykelstad och det 

tycker jag verkligen att man ska utnyttja.  

Från boendet var det 10 min cykel till Ströget, 10 min cykel till 

Nyhavn, och bra kommunikationer till flygplatsen och 

Köpenhamns Huvudbanegård (Centralstation)  

När man söker boende via skolan kan det vara bra att veta att de 

endast hyr ut i 6 månaders perioder, så även om du söker boende 

mellan september-december t.ex. så kommer de erbjuda dig 

boende 1 augusti-31 januari. Så man måste betala ytterligare 

hyror även om man inte är där.   

 

 

Vy från balkongen 

Universitetet och studierna 

DTU består av två campus, Lyngby och Ballerup. Vi läste på Lyngby. Jag rekommenderar att man 

dubbelkollar vart kurserna går. Ballerup och Lyngby är ungefär en timme ifrån varandra med 

kollektivtrafik.  

Undervisningen på DTU hade mycket fokus på teori. Under föreläsningar härledde lärarna formler och 

la mycket fokus på att berätta om vem som kommit på fenomen och hur. DTU har ett annat 

schemaläggningssätt än KTH. Veckan är uppdelade i block och kurserna ges samma tider varje vecka. 

Det gjorde det enkelt att se om kurserna krockade eller inte. DTU:s kursdatabas fungerade bra för att 

hitta information om kurser och man får se statistik på vilka betyg som getts tidigare år.  

Kurser 

Jag läste 5 kurser på DTU och en på distans på KTH. Jag fick inte ihop mina kurser så det blev att jag 

fick läsa Byggstyrning på distans. Jag läser inriktning anläggning.  

11023 Structural Fire Safety Design 5ECTS 

Den här kursen var intressant, man fick exempelvis räkna på hur länge balkar skulle klara sig i brand. 

Föreläsningarna var superteoretiska och jag fick inte riktigt ut något av det men jag tycker att 

exemplen som lades upp på hemsidan var lätta att följa på egen hand. 

 

11115 Building energy and technical services- Integrated design 5ECTS 

I den här kursen fick man lära sig att använda programmet IDA ICE för att designa hus som har 

optimal termisk komfort och låg energianvändning. Kursen examineras i grupparbeten där man 

designar en byggnad och skriver en rapport. Till kursen krävs det att man har en egen dator som klarar 

av att ha CAD-program och IDA ICE installerat. Min dator blev lite trög av att ha så stora projekt 

sparade. 

 

11320 Structural analysis of buildings 5ECTS 

Den här kursen upplevde jag som svårast, den kändes som en fördjupning av den konstruktionskurs vi 

läst tidigare på KTH. Varje vecka fick man en uppgift att lösa och det fanns inte så mycket ledning 

bland föreläsningsmaterialet. Man gjorde uppgifterna i grupp om två och slutresultatet blev en rapport 

med alla uppgifter. Jag rekommenderar att man lär sig MathCAD innan man läser den här kursen. 
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11351 Advanced Concrete Structures 5ECTS 

Jag upplevde kursen som lagom svår. Man får använda mycket av sina förkunskaper från KTH. 

Föreläsningarna var väldigt teoretiska och jag tyckte inte de gav så mycket, men det fanns mycket 

annat material som var upplagt på hemsidan.  

 

11412 Geotechnical engineering and civil engineering structures 5ECTS 

Den här kursen var ny på DTU. Det var en del krångel med kursen eftersom läraren endast gav ut 13 

exempelfrågor i hela kursen och oftast saknades svar till dem. Dessutom delades inget material på 

hemsidan utan man var tvungen att närvara på alla lektionerna.  

Staden och landet 

Jag var inte alls förberedd på att det skulle 

komma någon kulturkrock men det finns en 

hel del grejer som görs på olika sätt. Jag 

tycker att det har varit kul att lära mig om 

dansk kultur och att inse att saker som känns 

självklart för mig inte är så självklart på andra 

ställen. Jag känner att jag verkligen hunnit 

lära mig Köpenhamn även om jag dessvärre 

inte hunnit lära mig danska. Det går att 

anpassa sin svenska så att man gör sig 

förstådd och efter ett tag förstå lite danska, 

men flytande är jag långt ifrån. Vill man lära 

sig erbjuds kurser i danska, men de kostar en 

del.  

Jag rekommenderar att turista ordentligt, se Nyhavn, ät smörrebröd, gå till lilla sjöjungfrun, shoppa 

på ströget, gå på konsert (Jag såg MØ PÅ Royal Arena, det var jättekul att se en dansk artist i 

Danmark.) På bilden ovan ser du utsikten från Rundetaarn. 

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden bara njöt jag av Köpenhamn. Dessutom var kommunikationen över till Skåne jättebra så jag 

har även rest lite i Skåne. Det var intressant eftersom jag inte vistats så mycket söder i Sverige. Tips att 

åka till Helsingborg och ta färjan över till Helsingör. 

  

Bild till höger- Nyhavn 

Bild till vänster- Julmarknad på Ströget 


