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Skal Aalborg Kommune støtte ny
fjordforbindelse med 600 mio.
kroner? Her er nordjydernes svar
Hvert år i 20 år vil Aalborg Kommune spytte 30 mio. kroner i en ny Limfjordsforbindelse. Vi har
spurgt nordjyderne, om det er en god idé

Arkivfoto.

Del artikel !
TRAFIK  22. september 2018 06:04 - Opdateret 22. september 2018 07:15

Af: Søren Wormslev

NORDJYLLAND: En ny Limfjordsforbindelse ved Aalborg er en statslig opgave, har
mantraet lydt i årevis. Nu har et Pertal i byrådet i Aalborg i samspil med erhvervsliv og
fagbevægelse lagt en plan, der bryder med princippet: De vil de næste 20 år hvert år
spytte 30 mio. kommunale kr. i en ny forbindelse.

LÆS OGSÅ

Trafikudvalg hørte om Aalborg-alliance: - Der er folk,
der siger jobbet op, fordi de ikke orker køen ved
tunnelen
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Er dét en god idé, har vi spurgt Panel Nordjylland - det repræsentativt sammensatte
panel, som NORDJYSKE har oprettet, og som Jysk Analyse bestyrer.

LÆS OGSÅ

Borgerne skal ikke høres: Borgmester afviser
folkeafstemning om fjordforbindelse

1390 panelmedlemmer fra hele Nordjylland har deltaget i undersøgelsen. Ud af dem
svarer samlet set 42 pct., at et sådant forsøg på at sætte skub under projektet er en
god idé. 21 pct. mener modsat, det er en dårlig idé, mens hele 38 pct. svarer "ved
ikke".

LÆS OGSÅ

Her spilder nordjyderne tusindvis af timer i trafikken
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Det er i særlig grad blandt mændene og de 30- til 49-årige, den såkaldte Aalborg-
alliance har opbakning. 46 pct. af mændene Znder, at alliancen er en god idé, mens
det kun gælder 38 pct. af kvinderne. Omvendt svarer 27 pct. af mændene, at ideen er
dårlig. Det synes 15 pct. af kvinderne. De kønsmæssige forskelle hænger sammen
med, at der blandt kvinderne er markant Pere end blandt mændene, der ikke har taget
stilling. 47 pct. af kvinderne svarer "ved ikke". Det samme gør 27 pct. af mændene.

Deler man svarene op efter panelmedlemmernes bopælskommune, er der i Thisted
og Morsø Kommuner ganske mange, der ikke har taget stilling. Der er blandt borgerne
i de øvrige kommuner færre, men stadig en del, der svarer "ved ikke".

Hvad mener så panelmedlemmerne i Aalborg Kommune? 44 pct. svarer, at det er en
god idé, at deres kommune putter penge i en ny forbindelse. 25 pct. synes, det er en
dårlig idé, og 31 pct. svarer "ved ikke". Eller sagt på en anden måde: Et Pertal i byrådet
i Aalborg påtænker at afsætte kommunale penge til en ny fjordforbindelse via
Egholm. Hver tredje af borgerne har ikke taget stilling, hver fjerde er imod - og de
resterende, lidt Pere end Zre ud af hver ti, bakker ideen op.

Faktisk er begejstringen for modellen endnu større i tre af Aalborgs nabokommuner. I
Rebild synes 58 pct., at det er en god idé, i Jammerbugt 53 pct. og i Brønderslev 47
pct. Dét, borgerne i disse kommuner, forholder sig til, er vel at mærke, om det er en
god idé, at Aalborg Kommune betaler.

Ja fra Jammerbugt
Jysk Analyse bad efterfølgende panelmedlemmer, der bor uden for Aalborg Kommune
(Læsø indgår dog ikke på grund af sin størrelse), om de mener, at deres kommune bør
gøre ligesom Aalborg.

Det Zk straks de positive toner til at klinge lidt af i Rebild, hvor der ellers var allerPest,
der synes, det var en god idé, at Aalborg betalte til projektet. Velviljen i Rebild rækker
ikke i nær samme grad til, at man selv Znder tegnebogen frem: Hvor 58 pct. af
panelmedlemmerne i Rebild kaldte Aalborgs initiativ godt, synes kun halvt så mange -
29 pct. - at det vil være en god idé, hvis også Rebild bidrog økonomisk.

I Brønderslev er der et lidt tilsvarende billede: Mens 47 pct. her fandt, at det var en
god idé, at Aalborg betalte, vil blot 32 pct. støtte, at deres egen kommune gør det,
mens 44 pct. synes, at dét vil være en dårlig idé. Og kommunens førstemand er enig
med de 44 pct.
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Større villighed til selv at betale er der blandt panelmedlemmer i Jammerbugt. Her
synes hele 47 pct., at det vil være en god idé, at kommunen følger Aalborgs eksempel,
mens 32 pct. er imod. Det tager borgmester Mogens Chr. Gade (V) ad notam, siger
han.

Mogens Gade er også formand for Business Region North Denmark, der netop i går
drøftede Aalborg-alliancen. Bestyrelsen i BRN ser Aalborg-alliancen som udtryk for, at
Aalborg er i en særlig situation - og at tilsagnet om kommunale penge skal "ses som
et ekstraordinært bidrag til en nødvendig politisk beslutning". Mogens Gade og hans
bestyrelse opfordrer til, at der ikke skabes (ny) uenighed om landsdelens opbakning
til projektet ved "forskellige særstandpunkter omkring Znansieringsdelen".

I Aalborg - hvor en række partier er imod alliance-modellen - har Enhedslisten krævet
eventuel kommunal medZnansiering sendt til folkeafstemning. De panelmedlemmer,
der bor i Aalborg Kommune, er blevet spurgt, hvad de synes om det. Og det er et
forslag, der deler vandene ret ligeligt: 40 pct. synes, det er en god idé, 42 pct. synes
det modsatte, mens 18 pct. svarer "ved ikke". Ønsket om en folkeafstemning har
størst klangbund blandt de yngste. Hos de 18- til 29-årige svarer et Pertal på 53 pct.,
at de synes, en folkeafstemning er en god idé. Blandt de, der har rundet 70 år, er
tilslutningen kun det halve. Og - måske fordi mange unge bor i de største byer - er ja-
procenten også højere i byer med over 10.000 indbyggere, hvilket i praksis vil sige
blandt aalborgensere og sundbynitter. Uden for kommunens største by er man langt
mere forbeholdne over for tanken om en folkeafstemning.
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