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Information vedr. renovering af Thurøbroen 
 
Vedligeholdelse af Thurøbroen er nødvendig, for at sikre en god og sikker 
forbindelse til Thurø i fremtiden. For at sikre færrest mulige gener for be-
boere, gæster og turister på Thurø, er arbejdet planlagt, så generne ab-
solut reduceres til et minimum.   
 
Efter henvendelser fra borgerne og virksomheder på Thurø er spærreti-
den skubbet fra kl. 23.00 til kl. 23.30. Ligeledes har vi aftalt med entrepre-
nøren, at arbejdet udvides med en nat, og derfor også pågår søndag til 
mandag nat mellem kl. 23.30 og 05.00, for at forsøge at afkorte den sam-
lede periode yderligere. Første afspærring vil være natten mellem den 8. 
og 9. juni.  
 
Det fastholdes, at der ikke arbejdes på broen fredag og lørdag nat for at 
tilgodese beboere, gæster og weekendturister.  
 
Alt trafik over broen, herunder også gæster til øen, leverancer til bu-
tikker og virksomheder og lign. skal derfor foregå mellem 05.00 og 
23.30 på hverdage eller i weekenden frem til søndag kl. 23.30. 
 
Ved kørsel til og fra arbejde i perioden, hvor broen er helt spærret, vil det 
være nødvendigt, at den enkelte selv finder en løsning på transport mel-
lem Thurø og Fyn. På Fyn er det muligt at sætte biler på de offentlige veje 
og på de få, mindre parkeringspladser. Stibroen vil i hele perioden være 
åben for fodgængere og cyklister.  
 
Broen vil være åben for færdsel de nætter, hvor vejret ikke tillader arbejde 
på broen. Dette vil om muligt blive meldt ud via kommunes hjemmeside 
og Facebook.  
 
Valg af løsning og udførelsestidspunkt 
I forbindelse med Svendborg Kommunes daglige drift og tilsyn med broer, 
har der over de sidste par år været begyndende tegn på, at fugtisolerin-
gen er udtjent på Thurøbroen. Der er derfor risiko for, at broens bærende 
konstruktion begynder at tage skade, såfremt broen ikke renoveres retti-
dig, og arbejdet har derfor været planlagt til i år. 
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Afdeling: Trafik og Infrastruktur 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 
Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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Normalt vil en lignende renovering, hvor det er muligt at etablere en om-
kørsel, medføre, at broen er spærret døgnet rundt igennem en arbejdspe-
riode på 6-8 uger. Men da Svendborg Kommune gerne vil minimere ar-
bejdstiden på broen – og dermed sikre at borgere og turistsæsonen gene-
res mindst muligt - er der valgt at tage nogle tekniske løsninger i brug, så 
arbejdet på Thurøbroen nu forventes at kunne udføres på 4 uger, fra den 
8. juni til den 3. juli.  
 
Løsningen er dyrere end de mere traditionelle muligheder, og indbefatter 
blandt andet produkter, der hærder hurtigere, så der kan køres på broen 
uden for spærretiden mellem kl. 23:30 og 05:00.  De hærdende produkter 
kræver dog at arbejdet ikke udføres i regnvejr og i kølige perioder, hvorfor 
projektet er planlagt henover en sommerperiode. 
 
Kørsel over Thurøbroen 
For at sikre fremdriften i arbejdet, vil det kun være i absolut nødstilfælde, 
at broen åbnes for trafik i nattetimerne. Der er sammen med politiet og 
entreprenøren lavet plan, der skal sikre, at udrykningskøretøjer og/eller 
akut vagtlæge kan komme frem i de tilfælde det måtte være nødvendigt.  
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