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- En ulykke kunne have været fatal  

Lars Brøndum Nielsen  
 
Afdelingsleder i Teknik- og Miljøforvaltningen priser sig lykkelig for, at et enormt hul på 
landevej syd for Nibe blev opdaget i tide.  
 
Fire meter bredt og tre meter dybt.  
 
Det store hul midt på landevejen Hedegaardsvej mellem Vegger og Halkær i den vestlige del af 
Aalborg Kommune, ligner et krater af en anden verden.  
 
Og man kan kun grue for, hvad der ville ske, hvis en bilist kørte ned i det med snuden først.  
 
- Vi priser os lykkelige for, at der ikke er sket en ulykke. Den kunne have været fatal, når man ser på 
skadens omfang, siger Henrik Jess Jensen, afdelingsleder i Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg 
Kommune  
 
Heldigvis blev katastrofen afværget i søndags, da en bilist nåede at bremse i tide og alarmerede 
Aalborg Kommune, som spærrede vejen af.  
 
Hullet vokser stadig  
 
Siden da er hullet bare vokset og vokset til den nuværende størrelse på toppen af den digevej, hvor 
det er opstået.  
 
På hver side af vejen er der en lavning med et vandløb, hvor der står store mængder smeltevand. Det 
smeltevand er med al sandsynlighed årsagen til den kollapsede landevej.  
 
- Det har givet et stort vandpres på rørføringen under vejen. Røret er derfor muligvis kollapset og 
vandet har dermed trukket sandet væk under vejen. Og på et tidspunkt er vejen så kollapset, 
efterhånden som den blev undermineret, siger afdelingslederen.  
 
Vej spærret i længere tid  
 
Man vil nu forsøge at pumpe smeltevandet hen over vejen for på den måde at få adgang til bunden af 
lavningen, så man kan besigtige skaderne på drænrøret.  
 
- Først i næste uge ligger der en løsning klar, og så går vi straks i gang med at udbedre skaden, så 
vejen igen bliver farbar.  
 
Henrik Jess Jensen afviser, at skaden kan være en følge an nedsivning ovenfra, da Hedegaardsvej er 
forsynet med en helt ny asfaltbelægning.  
 
Derimod mener han, at det er sandsynligt, at skaden på drænrøret nemt kan være flere år gammel, og 
at vejhullet først opstod nu på grund af de store mængder smeltevand.  
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