
THE SILICON 
VALLEY OF SOUND
Visioner for og potentialer i et fælles nationalt uddannelsesmiljø for lyd, 
herunder et Regionalt Uddannelseskollegium i Struer – Lydens By.

Struer vil have et nationalt uddannelsesmiljø for lyd 
med et Regionalt Uddannelseskollegium i midten 
I deres indspil til Sektorplan 2030 foreslår Danske Universiteter at etablere Regionale 
Uddannelseskollegier på danske lokationer, der har særlige erhvervsmæssige 
styrkepositioner eller interessefelter.

Struer Kommune, områdets erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne støtter op om at skabe: 

› Et mødested for alle uddannelser, der arbejder med lyd som en del af deres 
genstandsfelt, fordi områdets særlige erhvervsprofil har efterspørgslen og 
kompetencerne  

› Faciliteter og rammer for udlagte moduler og semestre, summer schools og camps, 
projektarbejde, virksomhedsophold og specialeforløb, fordi de studerende her får 
Danmarks bedste mulighed for at kombinere teori og praksis inden for alt omkring lyd  

› Fokus på tværfagligt samarbejde, praksisnærhed samt innovation og 
entrepreneurskab, f.eks. i fælles moduler eller projektforløb, fordi vi dyrker 
iværksætteriet inden for lydbranchen og huser den nationale erhvervsklynge for 
Danmarks lydbranche, Danish Sound Cluster  

› Fælles studieboligmiljø for studerende, praktikanter, projektmedarbejdere og 
pendlende vidensmedarbejdere i Lydklyngen og de omkringliggende virksomheder, 
fordi det giver de studerende en optimal ramme til en berigende studietid i Struer



LYD ER STRUERS SÆRLIGE 
ERHVERVSMÆSSIGE PROFIL
I snart 100 år har Bang & Olufsen udviklet verdensklasse high-end lydprodukter i Struer. B&O 
er et fyrtårn, der tiltrækker talent og kompetencer inden for bl.a. lyd, mekanik, elektronik, 
software og oplevelsesdesign, og vi huser i dag flere internationalt anerkendte brands og 
smv’er, der arbejder i værdikæden.

I 2019 etableredes verdens første internationale innovations- og iværksættermiljø for sound 
tech, Sound Hub Denmark. Erhvervsklyngen Danish Sound Cluster har ligeledes adresse i 
Struer.

LYD: 
EN DANSK STYRKEPOSITION

STYRKEPOSITIONEN I TAL

Lyd er blandt Danmarks reelle globale 
styrke-positioner, som hviler på en lang 
tradition med verdensledende danske 
lydvirksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og forskningsenheder inden for akustik, 
design, teknologi, produktudvikling og 
kvalitet. 

For at fastholde og udvikle denne 
internationale styrkeposition, skal vi 
være med fremme i forreste række, 
når fremtidens viden og teknologier 
skal udvikles og omsættes til nye 
forretningsmodeller, produkter, services 
og velfærd. Samtidig er det afgørende, at 
Danmark i de kommende år har adgang til 
kvalificeret arbejdskraft for at understøtte 
den fortsatte vækst i lydbranchen. 

1
1 af 4 danske styrkepositioner, ifølge ATV 

750 
Danske virksomheder arbejder med lyd

+50.000 
Arbejdspladser i Danmark og i udlandet 

+65.000.000.000 kr.
Samlet omsætning i 2020/2021 kr., hvoraf  
eksport udgjorde cirka 55 mia kr. 

https://atv.dk/udgivelser-viden/verdens-foerende-tech-regioner-danmarks-styrkepositioner-globalt-perspektiv


DERFOR FORESLÅR 
VI UDDANNELSES- OG 
FORSKNINGSUDVALGET 
FØLGENDE FOR AT 
REALISERE ET REGIONALT 
UDDANNELSESKOLLEGIUM I 
STRUER
 › At der laves en egentlig økonomisk model for etablering og 

drift af Regionale Uddannelseskollegier, som tager højde 
for de omkostningstyper, der er forbundet med denne nye, 
partnerskabsbaserede måde at udbyde uddannelsesaktiviteter på – 
herunder særligt en samlet model for finansiering af korttidsboliger til 
studerende 

 › At det bliver muligt for kommuner uden campus- og uddannelsesmiljø 
at søge om særlig økonomisk støtte til etablering og opstart af et 
Regionalt Uddannelseskollegium, fx ved at dele af 2030-udviklingspuljen 
øremærkes til at etablere og drive de nødvendige faciliteter i en 
forsøgsperiode frem mod 2030 

 › At man politisk understøtter kommunernes mulighed for at agere som 
aktører på uddannelsesområdet, sådan som universiteterne lægger op til 



AKTIVITETER OG BOLIGBEHOV ANSLÅET 
DRIFTSØKONOMI PR. ÅRNuværende aktivitet 2021/2022

100+ studerende og kursister på ophold på op til tre 
uger (undervisning m. og u. ECTS).  
 Forventet aktivitet 2023/2024 
150+ studerende og kursister på camps og kortere 
undervisningsforløb. Dertil praktikanter og studerende i 
forskellige virksomhedsforløb.

Aktuelt boligbehov fra efteråret 2022 
Det akutte behov er ca. 25 kollegielignende værelser, 
hvor studerende/praktikanter kan bo i kortere tid. Evt. 
med delt bad, toilet og køkkenfaciliteter. 
 Forventet fremtidigt boligbehov
Ved et fuldt indfaset Regionalt Uddannelseskollegium 
med fælles bomiljø anslår vi et behov på op mod 
60 fleksible boliger til studerende, praktikanter og 
pendlende medarbejdere. 

Leje og drift af boliger 1.350.000,-

Drift af lokaler til udd/kurser  800.000,-

Ledelse, drift og administration 1.250.000,- 

Støtte til forsøgsforløb 500.000,-

Anslåede driftsomkostninger 

for hele projektet pr. år 

3.900.000,-

SAMMENFATNING
Struer kan med et nationalt uddannelsesmiljø inden for lyd øge muligheden for at tiltrække og 
fastholde dygtige dimittender til de danske verdensledende lydvirksomheder i Struer Lydens By og 
resten af Danmark, så vi sammen kan udbygge Danmarks globale styrkeposition inden for lyd. 

Det nationale uddannelsesmiljø foreslåes centreret omkring et Regionalt Uddannelseskollegium, der 
af Danske Universiteter beskrives som ”et tilbud til studerende på bachelor- og kandidatuddanelser 
fra alle hoveduddannelser.” Et Regionalt Uddannelseskollegium ”[...] skal give studerende mulighed 
for i en kortere eller længere periode af deres uddannelse at være på studieophold uden for de større 
byer med tæt kobling til lokale private og offentlige virksomheder.”

Vi mener, at vi i allerhøjeste grad opfylder kriterierierne for at have en særlig erhvervs- og 
vidensmæssig styrkeposition, og vi er klar til at bakke yderligere op om initiativet fra kommunal side.

Med venlig hilsen
Mads Jakobsen
Borgmester, Struer Kommune

SÅDAN BIDRAGER FORSKELLIGE AKTØRER TIL POTENTIALET

Uddannelserne... ser potentialet i Struer som det perfekte mødested for lyduddannelser i Danmark, 
og ser også behovet for investering i fysiske rammer (boliger, undervisningsfaciliteter og organisation). 
AU, AAU og DTU samarbejder pt. med Struer Kommune om mulige fremtidige aktiviteter.

Erhvervslivet... er i dialog med Struer Kommune om hvordan de bedst kan bakke op om uddannelses-
initiativet i Struer. Virksomhederne efterspørger de studerende, og tilbyder projektforløb, praktikpladser 
og mentorordninger. Stærke lokale virksomheder som Bang & Olufsen, Harman, Phillips-Medisize og 
Sound Hub Denmark m.fl. går forrest og støtter aktivt op om projektet, bl.a. ved at engagere sig i pilot-
projektet ’The Innovation Camp’ sammen med AU, AAU og DTU. 

Struer Kommune... er i dialog med forskellige institutter på såvel AU som AAU og DTU, der gerne 
vil udvikle virksomhedssamarbejder, udlagte uddannelsesmoduler og nye, fælles elementer inden for 
både de tekniske og kreative uddannelser. Struer Kommune er villig til at investere i satsningen med 
faciliteter og rammer, og har derfor bl.a. ansat en projektleder til at varetage dialogen og udviklingen 
af aktiviteter i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og andre relevante aktører.

https://dkuni.dk/faelles/faelles-forstaaelsesramme-for-residential-colleges/
https://dkuni.dk/faelles/faelles-forstaaelsesramme-for-residential-colleges/

