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DET NY SIMAC   
- et maritimt kraftcenter på Svendborg Havn 

 

 
  

 

 

 
 
 

Entreprenører er inviteret til at søge prækvalifikation 
Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter indbyder entreprenører til at søge prækvalifikation på 
udførelsen af projekt Det ny SIMAC. Forhåndsmeddelelse om udbuddet er udsendt den 26. maj 2020. 
Læs mere og se link til forhåndsmeddelelsen på projektets hjemmeside, www.smuc.dk 

Udbuddet vil blive gennemført som udbud med forhandling efter Udbudsloven og bliver annonceret i EU-
Tidende. Ifølge den foreløbige tidsplan, bliver udbudsmaterialet tilgængeligt den 8. juni 2020. 

 

 

Der bliver forberedt til byggeri 
På Nordre Kaj, hvor det ny SIMAC bliver opført, er der ved at blive gjort klar til byggeriet. Frem til 10. juni 
bliver de tidligere bygninger for NH Bugser revet ned. Den sorte hal bliver revet ned efter sommerferien. 
Her omlægger Vand og Affald (Svendborg Kommune) spildevands- og vandledninger, så de kommer til at 
løbe bagom det nye byggeri. 

 

Lokalplanen er vedtaget 
Svendborg Kommune har godkendt Lokalplan 647 den 12. marts 2020. Lokalplanen sikrer 
myndighedsgrundlaget for byggeriet af Det ny SIMAC. Og SMUC Fonden forventer snart at afslutte 
forhandlingerne med kommunen om køb af byggegrunden.  



 
Ny klimamodel sikrer lavt energiforbrug og godt indeklima 
MOE er ingeniørrådgiver på Det ny SIMAC og vært for erhvervs-
forskeren Nana Duryp Svane.  

Takket være Nanas forskning, er det lykkedes at automatisere 
indeklimaberegningerne i MOE’s simulatorværktøj BeDesigner. 
Værktøjet analyserer det komplekse samspil mellem alt fra facade og 
ventilationsløsninger til glasarealer og rumstørrelser. Og nu også 
vigtige indeklimaberegninger som CO2 i luften, temperatur og dagslys.  

BeDesigner bliver brugt i den endelige projektering af Det ny SIMAC. 
Det skal være med til at sikre, at de studerende ikke kun får optimale 
læringsrum i et hus med lavt energiforbrug. Men også at indeklimaet i 
de høje rum bag de store glasfader er i top. 

https://www.moe.dk/ny-forskning-vil-automatisere-indeklimaberegninger-og-styrke-kommunikationen/ 

Første etape af Den Blå Kant går i gang 
Første etape af anlægsarbejder til Den Blå Kant går i gang til august. Den Blå Kant er Svendborg 
Kommunes store plan for nye byrum, bedre forbindelse og klimatilpasning langs havnen i Svendborg.  

Læs mere på www.fremtidenshavn.dk 

I første etape bliver der 
bygget en ny bred gangbro 
på sydsiden af Frederiks-
bro, hvor man kan tage 
ophold. En ny plads bliver 
anlagt ved ankomsten til 
Frederiksø, hvor også 
Udrustnings-kajen bliver 
opgraderet med ny belæg-
ning, belysning mv. 
Sammen med nye træer og 
bænke, bliver der plads til 
forskellige aktiviteter, events 
og udeservering. Og fordi 
kajkanten bliver beva-ret, vil 
store skibe også i fremtiden 
kunne lægge til kaj.  

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 


