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DET NY SIMAC   
- et maritimt kraftcenter på Svendborg Havn 

 

 
  

 

 

 
 

Nordre Kaj tager form 
I løbet af det sidste år er Det ny SIMAC for alvor skudt op af jorden på Nordre Kaj. Det er tydeligt, hvordan 
bygningen kommer til at tage sig ud, når den er færdig, med sin åbne glasfacade og det markante grid af 
betonsøjler til at bære de indvendige etagedæk og funktioner. Havnens fremtidige profil træder også frem 
efterhånden som SIMAC’s nabo, Den Maritime Erhvervspark, skyder op på nabogrunden. Fra industrihavn 
med tung last og trafik til fremtidens havn med nye maritime erhverv, uddannelser, boliger og rekreative 
arealer ved vandet. 

 

 
Facaden er monteret og der bliver arbejdet på højtryk med indretningen 
I det sidste år er der blevet arbejdet intensivt på byggepladsen. Fra udfordringerne i den våde vinter sidste 
år, hvor det mildest talt var vanskeligt at arbejde på taget, til et solrigt forår med ideelt byggevejr. Den mest 
synlige forandring på byggepladsen er montagen af de store glas- og aluminiumsfacader. De er monteret 
på hele bygningen og bliver nu færdiggjort. Montagen af de tunge glaselementer er foregået med både 
kran og lift, som det fremgår af foto på næste side. 

Hen over sommeren bliver der arbejdet med at færdiggøre tagdækningnen og murkronen øverst på 
facaden. Hvis vejret arter sig, er det også planen at erstatte det midlertidige tag over bygningens centrale 
atrium med det transparente luftpudetag. Det bliver en afgørende milepæl for bygningens udvendige 
færdiggørelse. 

 

 

 



 

Indvendig fortsætter apteringen, dvs. arbejdet med el, VVS, gipsvægge, træbetonlofter og herefter 
belægninger på trapper, gulve mv. Arbejdet skrider generelt godt frem, og planen er fortsat er aflevere den 
færdige bygning til SIMAC i sommeren 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden – www.smuc.dk – lægger vi løbende fotos og film fra byggeprocessen op. Her finder du 
også tidligere nyhedsbreve, pressemeddelelser og baggrundsinformation om Det ny SIMAC.  

Aktuel information om byggeriet og evt. gener bliver delt via Svendborg Kommunes facebookside 
’Fremtidens Havn – Svendborg Havn’. Her er det også er muligt at læse mere om udviklingen af havnen. 
Følg med på: https://www.facebook.com/FremtidensHavn 

 
Rejsegilde for 300 mennesker 
Tirsdag den 5. april fejrede vi rejsegilde i bygningen. 
Det var en festlig dag, hvor både håndværkerne, 
SIMAC, kommunen, fondene og en lang række andre 
interesserede deltog. Vi synes selv det var en god dag 
med plads til lidt fortjent højtidelighed – og måske især 
chancen for at komme indenfor og forstå kvaliteterne, 
størrelsen og mulighederne i det nye uddannelseshus.  

Tak til alle der deltog. 

Billedet fra dagen viser det lokale band, Cumbia 
Comunal, som var med til at festliggøre arrangementet. 

 
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 
er 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 


