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Glædelig jul og godt byggeri 
På kanten af juleferien er vi glade for at fortælle, at byggeriet af Det ny SIMAC er tæt på at gå i gang.  

MT Højgaard underskrev i november kontrakt som hovedentreprenør på byggeopgaven. MT Højgaard har 
med succes udført en lang række skole- og undervisningsprojekter i Danmark og i udlandet. Vi ser frem til 
samarbejdet.  

 

På Nordre Kaj bliver byggepladsen forberedt med blandt andet bortgravning af jord, ca. 1,5 meter ned i 
byggefeltet. MT Højgaard er i gang med at slå 36 prøvepæle, som er op til 18 meter lange, i jorden. 
Herefter bliver der etableret byggeplads med hegn og mandskabsskure, så entreprenøren i januar kan slå 
de omkring 600 pæle i jorden, som skal bære Det ny SIMAC.  

I starten af februar bliver betonarbejdet startet. Det planlægger vi at festligholde. I første omgang med en 
mindre markering af byggestarten. Senere, når restriktionerne knyttet til COVID-19 forhåbentlig bliver 
lettet, håber vi at kunne holde en mere festlig grundstensnedlæggelse. Nærmere info kommer her i 
nyhedsbrevet. 
 

Følg med i byggeriet 
På hjemmesiden – www.smuc.dk – lægger vi løbende fotos op fra byggeprocessen og fortsætter med at 
fortælle overordnet om udviklingen i byggeriet. SIMAC har fået installeret et kamera på DLG-siloerne. 
Herfra bliver der løbende taget fotos, som bliver klippet sammen til såkaldte time-lapse film. De viser 
udviklingen i byggeriet, og over tid vil man, bogstavelig talt, kunne set Det ny SIMAC rejse sig fra jorden. 

Byggeteknisk information kommer vi til at bringe løbende i Svendborg Kommunes nyhedsmail om 
udviklingsprojekterne langs havnen; Den Blå Kant og Liv i min By. Nordre Kaj, hvor det ny SIMAC ligger, 
indgår i helhedsplanen for Den Blå Kant. Læs mere på www.fremtidenshavn.dk 

Nyhedsmailen fra Svendborg Kommune bliver udsendt cirka hver 14. dag. Tilmelding til ti@svendborg.dk 

 



 

Lærlingeprogram i forbindelse med byggeriet 
 
MT Højgaard har en lang tradition 
for at uddanne lærlinge og et tæt 
samarbejde med erhvervsskolerne.  
 
Derfor vil der være lærlinge fra 
forskellige håndværksfag og 
ingeniørpraktikanter med på projektet.  
 
Målet er, at hver tiende af MT Højgaards egne håndværkere skal være lærlinge – meget gerne fra 
lokalområdet. Og underentreprenører bliver også forpligtet til at ansætte lærlinge. Det fortæller vi mere om, 
når byggeriet for alvor er kommet i gang. 
 
Stor søgning til SIMAC 
 
Det ny SIMAC får større kapacitet til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre 
innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. Derfor er det glædeligt, at der allerede nu er stor 
efterspørgsel på uddannelserne.  
 
I 2020 var der en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere til SIMAC på 28 % i forhold til året før. Det er 
den største procentvise stigning blandt alle videregående uddannelser i Danmark. I 2019 steg optaget 
også. I det hele taget forventer SIMAC, at antallet af ansøgere vil fortsætte med at stige, når den nye 
uddannelsesinstitution står færdig i 2022. Ikke mindst i kraft at de forbedrede muligheder for samarbejde 
med erhvervslivet og yderligere opbygning af forskningsaktiviteter.  
 
Læs mere på www.simac.dk 
 

Det ny SIMAC er fuldt finansieret 
I det sene efterår blev der indgået aftale med Danske Bank i Svendborg og Realkredit Danmark om 
finansiering af de sidste ca. 60 % af projektsummen på samlet 310 millioner kroner. Vi har haft en god 
dialog og oplevet stor forståelse og velvilje for projektets høje kvalitet og potentiale.  
 
Projektet er oprindelig muliggjort blandt andet takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner 
fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, en donation på 10 
millioner kroner fra Dampskibsselskabet Orient’s Fond samt donationer fra en række andre fonde. 
 

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 


