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Kloakering i Øster Hornum 
I det meste af 2010 har der været gravet i byens gader for at få lagt ny kloakrør i de tilbage-
værende områder af byen, hvor der kun har været fælleskloakeret. Nu skal de disse områder 
også separatkloakeres, så byen er klar til at få spildevandet ledt til rensning i Aalborg i stedet 
for i byens eget efterhånden utilstrækkelige rensningsanlæg. Dette arbejde fortsætter langt 
ind i 2011. 
 

Nibevej ved Forsamlingshuset omkring 1920. Grøfterne ses tydeligt på begge sider af vejen 
 
Da byen kun var ganske lille og kun rummede de nødvendige faciliteter til at understøtte det 
omgivende landbrug, såsom mejeri, forsamlingshus, købmand, brugsforening, smed, karet-
mager, kirke og skole, var der intet problem med spildevand og bortskaffelse af indholdet af 
latrintønden. Spildevandet sank enten i jorden eller løb ud i bækken, der udsprang hvor fod-
boldbanen nu ligger, gennem haverne tilhørende husene på Gl. Skolevej og Nibevej og i skel-
let mellem brugsen og præstegårdshaven, hvorfra det løb ud i Hasseris Å. Vandet fra Nibevej 
blev bortledt gennem de grøfter, der var gravet på hver side af Nibevej. Disse havde ligeledes 
deres udløb i åen. 
 

Der kloakeres langs Øster Hornumvej 

I begyndelsen af 1930’erne 
blev bækken gennem byen 
lagt i rø,r og ved samme lej-
lighed blev grøfterne langs 
Nibevej og senere sidevejene 
rørlagte, så vandet fra veje og 
huse nu på en mere kultiveret 
måde blev afledt.  
 
Indholdet af latrintønderne fra 
byens lokummer blev for det 
meste afhentet af en af områ-
dets landmænd, der brugte det 
til at gøde sine marker.  
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Opgravning på Øster Hornumvej 1964 
 

På daværende tidspunkt var 
der kun tale om fælleskloake-
ring, hvorved forstås, at såvel 
regnvand som spildevand blev 
ledt ad samme rørlægning til 
Hasseris Å.  
 
Efterhånden som byen vokse-
de ud ad Estrupvej og Øster 
Hornumvej, blev der kloake-
ret langs disse veje på samme 
vis efterhånden som disse 
blev bebygget. 
 

Smedevænget under total opgravning 1964 
 

I første halvdel af 1960’erne 
var det gamle kloakanlæg i en 
så miserabel tilstand, at det 
hele skulle udskiftes. Det 
medførte en masse rod og 
tumult i hele byen, som det 
ses af de billeder som byens 
smed Villy Gregersen tog. 
 

En større udgravning på Nibevej ved Bydammen 

Da de ny kvarterer på Fyrre-
bakken blev bygget, var man 
gået bort fra fælleskloakerin-
gen og havde indført det ny 
system med separatkloake-
ring, der betyder at regnvand 
fra gader og hustage ledes 
direkte gennem et rørsystem 
til Hasseris Å, hvorimod hus-
spildevandet ledes ad andre 
rør til rensningsanlægget, der 
i mellemtiden var blevet byg-
get i engen nord for byen. 
 

 
I slutningen af 1980’erne var der igen problemer, idet rensningsanlægget bogstavelig talt var 
ved at blive oversvømmet af indsivende vand fra byens mange kilder, men navnlig fra regn-
vand, når der var skybrud. I sådanne situationer kunne rensningsanlægget på det nærmeste 
blive sat ud af funktion, idet bakterierne til den biologiske nedbrydning blev skyllet ud i åen.  
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Der graves 1987/88 på Nibevej 
 

Efter sådan en hændelse tog 
det temmelig lang tid inden 
anlægget fungerede igen med 
efterfølgende problemer for 
vandkvaliteten i åen.  
 
For at rette op på den misere, 
blev hele Nibevej separatklo-
akeret i 1987/88.  
 

For at holde udgravningerne fri for vand blev der pumpet 
enorme vandmængder ud i bækken 

Også ved denne lejlighed var 
der problemer. Store mæng-
der grundvand skulle pumpes 
væk for at arbejdet kunne 
udføres. Denne sænkning af 
grundvandsstanden gav sæt-
ningsskader i mange huse 
langs Nibevej. 

 

I foråret 2010 blev der igen gravet i byens gader 
 

Da rensningsanlægget ikke 
lever op til nutidens krav, er 
det vedtaget at alt spildevand 
gennem rørledninger skal 
ledes til Aalborg, hvor det 
skal renses inden udledning i 
Limfjorden. 
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Her er det Søndervænget, der får bliver endevendt 
 

For ikke også at skulle rense 
regnvandet fra Højvang, Mel-
lemvang, Østervang, Degne-
vang, Estrupvej og Sønder-
vang er det nu blevet disse 
gaders tur til at få omlagt klo-
aksystemet til separatkloake-
ring. 
 
Også ved denne kloakering er 
der på grund af grundvands-
sænkning sket sætningsska-
der. Navnlig byens børnehave 
er det gået hårdt ud over. 

Sne og frost drillede allerede i november 2010 
 

At tidsplanen ikke holdt og 
navnlig at vinteren satte ind 
længe før beregnet gør, at 
arbejdet nu foregår under me-
get vanskelige forhold med 
frossen jord og meget ubeha-
gelige arbejdsforhold for fol-
kene, der udfører arbejdet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrevet december 2010 af Niels Nørgaard Nielsen 

Gravning i sne og frost på 
Estrupvej 

 


