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1 Inledning 

Föreliggande kontrollprogram beskriver syfte och omfattning av den planerade 

hydrologiska och hydrogeologiska övervakningen inom ramen för Cementas 

kalkstenstäkt i Skövde. Kontrollprogrammet har upprättats för att kontrollera att 

ingen oförutsedd hydrologisk och hydrogeologisk påverkan uppkommer. 

Kontrollprogrammet är ett levande dokument som i samråd med länsstyrelsen 

kommer att anpassas med hänsyn till den framväxande täkten och utefter insamlade 

mätresultat. 

2 Risköversikt 

Det vatten som läcker in kalktäkten består dels av grundvatten och dels av ytvatten 

och nederbörd. Det inläckande vattnet behöver ledas bort för att möjliggöra 

produktion i kalktäkten. Att grundvatten läcker in och leds bort får till följd att 

trycknivån för jordlagrens och bergets grundvatten sjunker. Konsekvenser av detta 

kan vara: 

 Grundvattennivåsänkning i kalkstenen kan påverka borrade dricksvattenbrunnar 

negativt genom att möjligt vattenuttag reduceras. 

 Grundvattennivåsänkning i jord kan påverka grävda dricksvattenbrunnar negativt 

genom att möjligt vattenuttag reduceras. 

 Förändrade vattenföringar i omkringliggande vattendrag kan ge en viss påverkan 

på Natura 2000-området Klasborg-Våmb. 

Kalkstenstäkten påverkar dels grundvattenmagasinet i jord och dels 

grundvattenmagasinet i kalkstenen. De två grundvattenmagasinen har olika 

karaktär, vilka beskrivs nedan. 

2.1 Grundvattennivåsänkning i kalkstenen 

Genom bortledningen av inläckande grundvatten från befintlig täkt har trycknivån 

för grundvattnet i omgivande kalksten avsänkts. Planerat utökat brytområde kan 

komma att ge upphov till ytterligare trycknivåsänkningar i den planerade 

brytriktningen. Hur stor avsänkningen blir beror på volymen inläckande vatten, 

nuvarande grundvattentryck i kalkstenens sprickor och hur dessa sprickor 

kommunicerar hydrauliskt, dels med kalktäkten och dels med omgivande jordlager. 

Inom det aktuella området bedöms grundvattennivåerna i kalkstenen vara 

påverkade av tidigare och pågående täktverksamhet. 

Vid inventering i det aktuella området har bergborrade dricksvattenbrunnar som 

kan komma att påverkas hittats, se bilaga 1 och bilaga 2.  
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2.2 Grundvattennivåsänkning i jord 

Genom bortschaktning av jordmassor och bortledning av inläckande grundvatten 

från befintlig täkt har trycknivån för grundvattnet i omgivande jordlager avsänkts. 

Jordlagren närmast täkten är mest avsänkta medan grundvattenytan i stort följer 

topografin i områden längre bort. Planerat utökat brytområde kan komma att ge 

upphov till ytterligare trycknivåsänkningar i den planerade brytriktningen. Hur stor 

avsänkningen blir beror på volymen inläckande vatten, nuvarande grundvattentryck 

i jordlagren och hur genomsläppliga jordlagren är.  

Vid inventering i det aktuella området har grävda dricksvattenbrunnar som kan 

komma att påverkas hittats, se bilaga 1 och bilaga 2.  

2.3 Förändrade flödesregimer i vattendrag 

En utökning av befintlig kalktäkt i enlighet med ansökt alternativ innebär att nedre 

delen av Hållsdammsbäcken behöver ledas om. Hållsdammsbäcken mynning i 

Våmbsbäcken kommer att förbli i samma läge i Klasborg-Våmbs Natura 2000-

område. Genom omledningen av Hållsdammsbäcken kan flödesregimen i 

Hållsdammsbäcken, och därmed Våmbsbäcken i Klasborg-Våmb, kommer att 

förändras något.  

3 Kontroll och utförande 

För att följa upp den eventuella påverkan som verksamheten i Skövde kan medföra 

på omgivningen med avseende på hydrologi och hydrogeologi kommer 

nedanstående kontroller att utföras:  

 

 Totalt inläckage av vatten i kalktäkten. Inläckaget kommer att adderas till 

processvatten och nederbörd, varför även dessa parametrar måste kontrolleras.   

 Grundvattennivåer i jord, grundvattennivåer i berg (kalkstenen), vattennivåer i 

grävda och borrade dricksvattenbrunnar,.  

 Flödesmätningar i Våmbsbäcken och i Hållsdammsbäcken. 

Kontrollerna kommer löpande att redovisas för tillsynsmyndigheten, samt vid 

behov till berörda fastighetsägare som har anläggningar som är känsliga för 

grundvattennivåsänkningar. 

3.1 Inläckage i kalktäkt 

Bortledning av inläckande vatten kommer att ske från pumpar i lågpunkter i täkten. 

Kontrollen av inläckage omfattar mätning av totalt bortpumpat vatten. För att 

bestämma volymen inläckande vatten kommer även volymen processvatten som 

tillförs att mätas. Mätning kommer att ske med flödesmätare. 
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3.2 Vattennivåer i berg och i bergborrade dricksvattenbrunnar 

Grundvattennivåer i berg (kalkstenen) kommer dels att mätas i grundvattenrör och 

dels i borrade dricksvattenbrunnar. Mätningar i grundvattenrören i bilaga 3 

påbörjades under 2011.  

Grundvattennivåmätningar kommer att utföras en gång per månad i samtliga 

observationspunkter. Om avvikande grundvattennivåer upptäcks kommer 

mätfrekvensen att ökas. Tätare mätningar kan komma att utföras i utvalda 

observationspunkter med automatiskt registrerande system. Normalt avläses 

insamlade data från nivågivarna en gång i månaden. I samband med avläsningen 

sker även manuell lodning. Om avvikande grundvattennivåer upptäcks vid 

avläsningen utökas denna till att ske veckovis.  

Funktionskontroll av observationsrör för grundvatten utförs regelmässigt en gång 

per år, alternativt när observerad grundvattennivå trots upprepade mätningar kan 

ifrågasättas. 

3.3 Grundvattennivåer i jord och i grävda dricksvattenbrunnar 

Grundvattennivåer i jord kommer dels att mätas i grundvattenrör och dels i grävda 

dricksvattenbrunnar. Mätningar i grundvattenrören i bilaga 3 påbörjades i juli 2014.  

Grundvattennivåmätningar kommer att utföras en gång per månad i samtliga 

observationspunkter. Om avvikande grundvattennivåer upptäcks kommer 

mätfrekvensen att ökas. Tätare mätningar kan komma att utföras i utvalda 

observationspunkter med automatiskt registrerande system. Normalt avläses 

insamlade data från nivågivarna en gång i månaden. I samband med avläsningen 

sker även manuell lodning. Om avvikande grundvattennivåer upptäcks vid 

avläsningen utökas denna till att ske veckovis. 

Funktionskontroll av observationsrör för grundvatten utförs regelmässigt en gång 

per år, alternativt när observerad grundvattennivå trots upprepade mätningar kan 

ifrågasättas. 

Kompletterande grundvattenrör kommer att installeras för ytterligare kontroll, bl.a. 

inom Natura 2000-området Klasborg-Våmb i det fall att tillstånd för installation av 

grundvattenrör inom Natura 2000-området kan erhållas. Samråd kommer att hållas 

med tillsynsmyndigheten om utökning av kontrollpunkter för grundvatten. 
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3.4 Flödesmätningar 

I Våmbsbäcken och i Hållsdammsbäcken kommer flödet att mätas kontinuerligt vid 

två mätstationer i vardera vattendrag. Mätstationerna kommer att vara lokaliserade 

ovanför respektive nedanför kalkstensbrottet med syftet att bevaka flöden och 

flödesvariationer i Våmbsbäcken respektive Hållsdammsbäcken. Projektering av 

lägen och typ av mätutrustning pågår, samråd kommer att hållas med 

tillsynsmyndigheten om slutliga lägen. 

3.5 Nederbörd och temperatur 

För att utföra kvalitativa utvärderingar av förändringar i grundvattennivåer, 

inläckage, vattenföringar m.m. kommer data rörande nederbörd och temperatur att 

inhämtas från SMHI. 

4 Sammanställning och analys av data 

All mätinformation från kontrollprogrammet registreras fortlöpande i databaser. 

Informationen kommer att användas som underlag för analys och presentation, samt 

för extern kontroll och redovisning i form av rapporter till tillsynsmyndighet. 

4.1 Grundvatten 

Vid analys och utvärdering av grundvattendata är det viktigt att härleda vad en 

eventuell nivåsänkning beror på. Om man registrerar en onormal nivå (högre eller 

lägre) jämfört med det nivåintervall som är naturligt vid den aktuella tiden på året 

(baserat på bakgrundsmätningar) måste detta utredas vidare för att bedöma om det 

beror av naturliga förlopp eller om det kan vara relaterat till brytningen. En första 

åtgärd är att följa upp nivåerna oftare. 

För att kunna jämföra aktuella grundvattennivåer mot normala fluktuationer 

kommer dimensionerande grundvattennivåer tas fram för utvalda 

observationspunkter. Upplägg och hantering av dimensionerande grundvattennivåer 

beskrivs nedan. 

Med dimensionerande grundvattennivåer menas dels en Övervakningsnivå och 

dels en Åtgärdsnivå. Detta är en vedertagen metod som har använts vid 

uppföljning av grundvattenpåverkan vid exempelvis större infrastrukturprojekt. 

Med Övervakningsnivå menas då man registrerar en onormal nivå (högre eller 

lägre) jämfört med det nivåintervall som är naturligt vid den aktuella tiden på året 

(baserat på bakgrundsmätningar). 

Med Åtgärdsnivå menas ett underskridande av en över tid beräknad naturlig lägsta 

grundvattennivå.  
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De dimensionerande grundvattennivåerna kommer att ses över årligen och vid 

behov uppdateras. Data från bakgrundsmätningarna av grundvattennivåer kommer 

succesivt att öka i omfattning och ett mer statistiskt underlag kommer med tiden att 

finnas. Revideringar av åtgärdsnivåer ska baseras på en noga genomförd analys och 

kommuniceras med tillsynsmyndigheten vid exempelvis årliga tillsynsmöten. 

En sammanställning av utförda mätningar och analyser skickas årligen till 

tillsynsmyndigheten. Inom egenkontrollen kommer emellertid genomgång av 

mätdata göras löpande. Alla mätdata kommer att kvalitetssäkras via granskning från 

mätansvarig personal. Avvikelser noteras och följs upp direkt vid 

databearbetningen. Internt görs även en månadsvis sammanställning och 

uppföljning av grundvattennivåer såvida inte annat föreskrivs. 

4.2 Vattenföring 

Vattenföringen Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken kommer dagligen att 

registreras med hjälp av automatiska givare vid två mätstationer i vardera 

vattendrag. Den automatiska övervakningen kommer regelbundet att kontrolleras 

med manuella mätningar av vattenföring.  

På motsvarande vis som grundvattenvattennivåerna övervakas kommer även flödet 

i Våmbsbäcken och Hållsdammsbäcken att följas upp med hjälp av 

dimensionerande flöden. För observationspunkter av vattenföring kommer både 

övervakningsnivåer och åtgärdsnivåer att anges. Dimensionerande flöden kommer 

att ansätts med hjälp av bakgrundsmätningar.  

5 Åtgärder vid avvikelse 

Med avvikelse menas en avvikande grundvattennivå eller vattenföring som inte kan 

förklaras av naturliga fluktuationer. 

Om avvikelsen avser en Övervakningsnivå ska intensifierade mätningar utföras i 

den aktuella punkten. Inhämtande av data och manuella mätningar ska ske veckovis 

till dess att man fastslagit vad avvikelsen kan bero av. Avvikelsen ska 

dokumenteras och kommuniceras med länsstyrelsen inom en månad från det att den 

upptäcktes. 

Om ett underskridande av Åtgärdsnivå inträffar ska länsstyrelsen omgående 

informeras och en handlingsplan tas fram i samråd med länsstyrelsen. Ett förslag 

till handlingsplan ska lämnas till länsstyrelsen senast tre veckor efter att avvikelsen 

upptäckts och meddelats. I handlingsplanen kan exempelvis ingå ytterligare 

intensifierade mätningar för att klarlägga orsak till avvikelsen och få underlag för 

eventuella begränsande åtgärder (skyddsåtgärder). Om en oförutsedd påverkan har 

skett måste lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Förslag till skyddsåtgärder lämnas 

antingen direkt i handlingsplanen eller tas fram efter att påverkan säkerställts och 

validerats. 
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Om grundvattennivåerna sänks, eller vattenföringen minskar, till nivåer/flöden som 

bedöms kunna leda till påverkan på omgivande natur eller skador på anläggningar 

genomförs åtgärder. Dessa åtgärder kan vara infiltration av vatten för att 

upprätthålla grundvattennivåer, borrning för fördjupning av befintliga 

dricksvattenbrunnar, borrning av nya dricksvattenbrunnar och tillförsel av vatten 

från kalkbrottet uppströms verksamheten.  

6 Kommunikation med tillsynsmyndigheten 

Tillsynsmöten kommer att hållas i enlighet med gällande kontrollprogram för 

befintlig verksamhet.  



Cementa Skövde
Förslag till kontrollprogram

Bilaga 1
Tabell med riskobjekt för grundvattensänkningar

Fastighetsbeteckning Geologiskt lager Typ av brunn

Våmb 30:148 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:188 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:194 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:185 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:157 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:189 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:194 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:270 Okänt Borrad brunn

Våmb 30:175 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:266 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:181 Okänt Borrad brunn

Våmb 30:146 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:197 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:191 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:158 Kalksten Borrad brunn

Våmb 30:192 Morän Grävd brunn

Våmb 30:140 Morän Grävd brunn

Våmb 30:267 Morän Grävd brunn

Våmb 30:171 Morän Grävd brunn

Våmb 30:170 Morän Grävd brunn

Våmb 30:145 Morän Grävd brunn

Våmb 30:266 Morän Grävd brunn

Våmb 30:186 Morän Grävd brunn

Våmb 30:11 Morän Grävd brunn



N
KALKSTENSTÄKT

PLANERAT BRYTOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING

UTÖKAT BRYTOMRÅDE

BILAGA 2

RISKOBJEKT

GRÄVDA BRUNNAR (JORD)

BORRADE BRUNNAR (BERG)



BERGAB02

BERGAB01

N
KALKSTENSTÄKT

PLANERAT BRYTOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING

BILAGA 3

OBSERVATIONSPUNKTER FÖR

GRUNDVATTEN

UTÖKAT BRYTOMRÅDE

GRUNDVATTENRÖR I JORD

GRUNDVATTENRÖR I BERG



N
KALKSTENSTÄKT

PLANERAT BRYTOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING

UTÖKAT BRYTOMRÅDE

BILAGA 4

STATIONER FÖR FLÖDESMÄTNING

UTÖKAT BRYTOMRÅDE

OMRÅDE FÖR FLÖDESMÄTNING I

NYA HÅLLSDAMMSBÄCKEN

OMRÅDE FÖR FLÖDESMÄTNING I

VÅMBSBÄCKEN


