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Vesterbro. Broudskiftning midt i den travle by 
 
 

 

Kim Brun Kristensen 
Projektleder Aalborg Kommune 
Civilingeniør 2010 
Tlf: 2520 2347, kim.kristensen@aalborg.dk 
Kim har i mange år arbejdet med anlægsentrepriser tidligere som 
rådgivende ingeniør særligt med fokus på byggeledelse og fagtilsyn 
på broer. De seneste mange år i bygherreorganisationer med særligt 
fokus på styringen af rådgivere og entreprenører. Har især stort 
fokus på hvordan vi i fællesskab udfører projekter i samarbejde med 
de involverede aktører og borgere. Kim har været Kommunens 
projektleder på projektet. 
 

 

Jesper Juel Pedersen 
Projektleder CG Jensen A/S 
Struktør 1996 – Byggeriets lederuddannelse 2009 
Tlf: 2338 1517, jjp@cgjensen.dk  
Jesper har i mange år arbejdet som projektleder i CG Jensens 
landsdækkende anlægsafdeling med fokus på kvalitet, samarbejde, 
korrekte løsninger og det ledelsesmæssige inden for egenproduktion 
og styring af nybygnings- og renoveringsarbejder, alt fra 
parkeringsanlæg til vandbygningsbeton, broer samt bugsering af 
broer. 
 
Vesterbro viadukt fra 1930, udskiftning af bro og renovering af garager 
 
Aalborg Kommune har i samarbejde med Rambøll og CG Jensen i 2022 renoveret 
garageanlæg og udskiftet bro over banen. Ejerskab af broen er delt imellem Aalborg 
Kommune og Banedanmark. 
 
Et omfattende broudskiftningsprojekt på en af de mest trafikerede vej i Aalborg by berør 
rigtig mange borgere og særligt trafikanter. Hvordan kommunikeres der klart og tydeligt 
med borgerne, så de forstår at acceptere konsekvenserne imens arbejdet udføres? 
 
Hvordan planlægges og udføres disse arbejder midt i byen, når både vej og bane skal holdes 
i drift? Hvordan sikres det at borgere med indgang til boliger og butikker inde i 
entrepriseområdet, og med vinduer ud til en nedrivning, håndteres, og de har adgang til 
deres boliger/arbejdspladser imens der fortsat er god fremdrift på entreprisen.  
 
Med en række planlagte handlinger og aktiviteter, blandt andet for at kommunikere med 
mange målgrupper, og med stort fælles fokus på samarbejde og projektets mål i 
projektgruppen, kan et komplekst projekt gennemføres som en succes for både borgere og 
projektdeltagere.  
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