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Professor: Aalborg ved at blive hægtet af
De nordjyske politikere skal vågne op og ændre strategi, hvis ikke Nordjylland skal ende
som et betydningsløst vedhæng til resten af Danmark.

Bent Flyvbjerg, professor AaU
Aalborg Havn Aalborg © Claus
Søndberg

Birgitte Borup Rewes
Opfordringen kommer fra Bent Flyvbjerg, professor i planlægning ved Aalborg Universitet, der forudser store
problemer med at tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft i fremtiden. Han mener, at Aalborg er for
umoderne og for uattraktiv til for alvor at kunne fungere som den motor, der skal sikre vækst i hele regionen.
- Aalborg skal både skifte retning og op i et højere gear - ellers risikerer byen at blive hægtet af, siger han.
Han mener ikke, at Aalborg umiddelbart er rustet til konkurrencen med bl.a. Århus og Trekantsområdet, som tegner
til at blive de fremtidige jyske vækstcentre. Han hæfter sig ved, at der allerede nu er tegn på forfald.

- Arbejdspladser forsvinder, lejligheder står tomme og det samme gælder for butiks- og kontorlokaler. Det er dårlige
tegn, siger han.
Bent Flyvbjerg påpeger, at tre ting er helt afgørende, hvis et område skal være med i den økonomiske udvikling.
Der skal være et universitet, et attraktivt bymiljø og flot natur. Men selv om Aalborg umiddelbart har flere fordele,
så er mulighederne ifølge professoren aldrig blevet udnyttet til fulde.
- Aalborg har jo et universitet, men det ligger så langt fra bykernen, at det svækker den positive effekt på byen.
Det var klart en fejl at placere universitetet i Aalborg Øst. Desuden har bymiljøet i Aalborg som helhed store
problemer, både kulturelt og arkitektonisk. Også der bør man sætte ind, siger han og påpeger samtidig, at den
nordjyske natur slet ikke udnyttes tilstrækkeligt i markedsføringen af landsdelen. Bent Flyvbjerg mener, at vi skal
frem til at:

Bent Flyvbjerg efterlyser nu en fremsynet ti-års plan, der skal bringe Aalborg på niveau med de mest attraktive
områder i Danmark.
Amtsborgmester Orla Hav (S) medgiver, at Aalborg er et livsvigtigt økonomisk lokomotiv for hele Nordjylland, men
han afviser, at den økonomiske planlægning skal målrettes mod at gøre byen mere attraktiv. Han nægter, at
politikerne har sovet i timen.
- Selvfølgelig er der da meget, vi kan gøre bedre. Men det er ikke fair at konkludere, at politikeren har sovet i
timen, fordi Nordjylland oplever nogle genvordigheder, siger han.
Amtsborgmesteren lover nu en øget indsats for at markedsføre landsdelen.
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