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C.F. Møller og EFFEKT vinder arkitektkonkurrencen om Det ny SIMAC 
Nu er det allerede snart to måneder siden, vinderen af arkitektkonkurrencen blev afsløret. Det skete den 
27. februar og selvfølgelig på SIMAC. Det ny uddannelseshus får højt til loftet og gør det muligt at uddanne 
endnu flere maritime kandidater og styrke erhvervsudviklingen.  

C.F. Møller Architects og EFFEKT tegner Det ny 
SIMAC. Borgmester Bo Hansen (S) takker på 
fotoet arkitekterne for det flotte projekt. 
Herudover forpligtede han sig, på kommunens 
vegne, til at arbejde målrettet for at realisere 
visionerne for en ny bydel med boliger, erhverv 
og rekreative arealer, som nærmeste nabo til Det 
ny SIMAC. 

Læs meget mere om projektet på www.smuc.dk 

Arkitektonisk vil den nye bygning fremstå som et 
fyrtårn på Nordre Kaj og bliver en markant og 
veldisponeret uddannelsesinstitution, der 
afspejler SIMAC’s fokus og visioner om åbenhed og fleksibilitet. Bygningens rå beton, glas og robuste 
overflader giver et enkelt, funktionelt og ærligt udtryk, der kan holde til at blive brugt i mange år. 
Gridkonstruktionen med de bærende søjler og dragere gør planløsningen fleksibel, så bygningen kan 
ændre indretning, hvis behovene forandrer sig i fremtiden.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
Svendborg Kommune fortsætter myndighedsarbejdet 
Kommunen holdt forudgående høring om kommuneplanprocessen før jul, i perioden fra 8. november til 6. 
december 2018. Der kom to høringssvar med ønsker til den kommende planlægning, som også indgik i 
byrådets behandling af sagen. På byrådets møde den 29. januar besluttede man at gå videre med 
planlægningen.  

Kommunen arbejder med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Det er forventningen, at de bliver 
sendt i offentlig høring i slutningen af august måned 2019. Efter yderligere behandling og vedtagelse af 
planerne, kan byggeriet gå i gang. Ifølge tidsplanen sker det i 2020. 

Arbejdet i gang med at finde rådgivere og entreprenører 
Vinderne af arkitektkonkurrencen, C.F. Møller Architects og EFFEKT, bliver arkitektrådgivere for SMUC 
Fonden med C.F. Møller Architects som hovedrådgiver. Herudover har byggefonden besluttet at tilknytte 
en ingeniørrådgiver på byggeprojektet.  

I den kommende tid bliver der arbejdet videre med at detaljere og beregne projektet ned i alle detaljer. Når 
det er klar, går arbejdet i gang med at udvælge de entreprenører og underleverandører, som skal stå for 
selve byggeriet. Efter planen bliver Det ny SIMAC indviet i 2022. 

SIMAC studerende opnår flot placering i international konkurrence 
I slutningen af februar afholdt SIEMENS Danmark ”Simaris Design Challenge 2019” på SIMAC. SIMAC var 
på forhånd udvalgt til at skulle repræsentere SIEMENS Danmark ved finalen i Portugal. De 18 studerende 
kæmpede som 9 separate hold om at løse en udfordring, hvor de ved hjælp af dimensioneringsværktøjet 
Simaris skulle dimensionere en på forhånd specificeret hospitalsinstallation bedst muligt. Det er en 
opgave, hvor SIMACs studerende for alvor kunne udnytte den elektroniske viden, de opnår på 
uddannelsen.  

De to studerende Nicolai Baun Jensen og Peter Blicher 
Poulsen (her sammen med deres underviser Torben 
Bonde) løb af med sejren og gik direkte videre til 
finalerunden i Portugal. Nicolai og Peter skulle kæmpe 
mod 12 andre finalehold fra hele Europa i en 
lavspændingsdimensioneringsopgave, hvor der denne 
gang skulle projekteres et hotel.  

Nicolai og Peter fik en flot tredjeplads. Til det skal 
nævnes, at alle andre hold har haft undervisning på 
master-/kandidatniveau, så det er en meget flot 
præstation af de to studerende fra SIMAC. Vi ønsker 
tillykke! 

SMUC fonden 
Byggeprojektet er forankret i en privat erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime 
Uddannelsescenter (SMUC Fonden eller blot SMUC). Fonden er stiftet med henblik på at eje, udvikle og 
bygge Det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Grunden til byggeprojektet 
bliver købt af Svendborg Kommune, som derudover ikke har noget med finansieringen af projektet at gøre. 

SMUC Fonden 
Graaesvej 27 
DK 5700 Svendborg 
www.smuc.dk 


