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1.0 HISTORIK, BAKGRUND OCH SYFTE 

1.1 Historik 

Kalkbränning har förekommit i Västergötland sedan medeltiden. I Skövde har kalkbrytning och 
cementtillverkning anor sedan tidigt 1900-tal. Gullhögens bruk startade 1924 en liten cementfabrik där 
Cementas nuvarande fabrik ligger. Den första roterugnen togs i bruk på 30-talet och fabriken byggdes sedan 
ut väsentligt under 1950 - 60-talen. Cementa övertog 1973 Gullhögens bruk.  

1.2 Bakgrund 

Cementas verksamhet bedrivs i sydvästra utkanten av Skövde tätort. Cementfabriken ligger i östra delen av 
verksamhetsområdet och kakstentäkten (dagbrottet) ligger nordväst om fabriken. Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) förklarade i beslut den 14 mars 1994 kalkstensfyndigheten Skövde, Våmb i Skövde 
kommun som riksintresse för utvinning av mineral. 

Det senaste tillståndet för Cementas verksamhet lämnades av Miljödomstolen 2007-02-21 då Cementa fick 
fortsatt tillstånd enligt miljöbalken att bedriva täktverksamhet omfattande kalkstensbrytning och moräntäkt 
inom bolagets kalkstenstäkt. Tillståndet gäller till och med 2017-03-01. Cementa avser att fortsätta med 
kalkstensbrytning efter detta datum, och planerar därför att utvidga den nuvarande kalkstenstäkten 
(dagbrottet) i västlig och nordvästlig riktning. Cementa kommer att ansöka om fortsatt tillstånd för 
täktverksamhet och tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen i en samlad prövning.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att uppskatta hur ett utökat dagbrott vid Cementas anläggning vid Billingen 
(Skövde) skulle kunna påverka grundvattenförhållandena i dagbrottets omgivningar, främst med avseende 
på hur lokala brunnar skulle kunna påverkas negativt. Studiens resultat utgör ett underlagsdokument för den 
miljökonsekvensbeskrivning som är en del av Cementas ansökan om fortsatt tillstånd för täktverksamhet och 
vattenverksamhet. 

Studien baseras på en systemanalytisk metod. Det studerade grundvatten- och ytvatten systemet 
representeras av en matematisk modell.  Den upprättade modellen kan hantera både grundvatten- och 
ytvattensystemet samt samspelet mellan dessa. Modellen innehåller topografisk data över ett mycket stort 
område och kan användas till att simulera framtida förändringar till följd av den utökade täktverksamheten. 
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2.0 TOPOGRAFISKA, GEOLOGISKA OCH HYDROGEOLOGISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

2.1 Topografi 

Billingen är ett av flera höjdområden på Västgötaslätten, dessa höjdområden brukar kallas för de västgötska 

platåbergen. Billingenområdet har en utbredning i nord-sydlig riktning av ca 20 km och en största utbredning 

i väst-öst på ca 8 Km. Billingens högplatå uppvisar nivåer mellan ca 270 möh till 290 möh; och en högsta 

nivå på 299 möh. Det omgivande området är ett svagt sluttande slättlandskap. De topografiska nivåerna 

nedanför Billingen ligger kring ca 130 möh. Vänern (44 möh) är belägen drygt 20 km nordväst om Billingen. 

Vättern (88,5 möh) är belägen drygt 20 km öster om Billingen. Områdets regionala topografi framgår av Figur 

2-1. 

 

 

 

Figur 2-1  Regional topografi för Billingen och dess omgivningar. Billingens högplatå ligger på ca 270 möh till 
290 möh. Billingen är höjdformationen i mitten av bilden. (Ekvidistans mellan linjerna är 10m.) 

 

Billingen topografi och det studerade dagbrottets läge framgår också av figurerna nedan (Figur 2-2 och Figur 
2-3). 
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Figur 2-2   Topografi för Billingen och dess omgivningar. Det studerade dagbrottets läge markeras av den 
vita pilen. (Ekvidistans mellan linjerna är 10m.) 

 

 

 

Figur 2-3  Topografi för Billingen och dess omgivningar i perspektiv. Det studerade dagbrottets läge 
markeras i figuren. Den vertikala skalan är 10 gånger större än den horisontala skalan. 
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2.2 Berggrund och jordlager 

Billingens berggrund och berggrunden i Billingens närhet, består av sedimentära bergarter (sandsten, 
kalksten och skiffer), som inom vissa områden överlagras av den magmatiska bergarten diabas. 
De sedimentära bergarterna, som är ca 500 miljoner år gamla (från tidsperioden kambrosilur), ligger i väl 
samlade, subhorisontella lager på det mycket äldre kristallina urberget. Urberget består huvudsakligen av 
gnejs, granit och granodiorit. 

Ungefär 200 miljoner år efter det att den sedimentära lagerföljden hade bildats (under tidsperioden perm) 
intruderade diabas i den sedimentära lagerföljden. Ursprungskällan för den intruderande diabasen är inte 
känd.  

Den magmatiska kristallina bergarten diabas är mycket mer motståndskraftig mot erosion än de sedimentära 
bergarterna; i de områden där diabasen förekommer har de underliggande sedimentära bergarterna därför 
till stor del skyddats mot erosion. Denna skillnad i motståndskraft mor erosion har tydligt påverkat topografin. 
På Västgötaslätten förekommer det ett antal lokala höjdområden som bildats genom att diabasen har 
skyddat de undre liggande sedimentära lagren mot erosion, t.ex. Halleberg, Hunneberg, Kinnekulle och 
Billingen (de västgötska platåbergen). De omkringliggande områdena som inte skyddades av diabas har 
eroderats mycket kraftigare och i Västergötland är den sedimentära lagerföljden helt borteroderad förutom 
vid platåbergen. 

Följande geologiska och hydrogeologiska beskrivning av förhållandena vid Billingen baseras till en stor del 
på SGU:s Ranstadsrapport (1977) och SGU:s Cementarapport (1977). För en mer detaljerad beskrivning 
hänvisas till dessa två rapporter. 

Den geologiska lagerföljden på Billingen framgår av Figur 2-4. Figuren indikerar lagrens ungefärliga 
mäktighet och de olika lagrens hydrogeologiska karaktärer. 

På Billingen täcks berggrunden huvudsakligen av ett tunt lager morän, som dock kan ha en betydande 
mäktighet i dalgångar; torv, sand, silt och isälvssediment förekommer också vid Billingen. Nedanför Billingen 
runt höjderna och i direkt anslutning till höjdområdet förekommer isälvssediment i en icke ringa omfattning. 

Den horisontala utbredningen av de geologiska lagren (bergarter) vid Billingen framgår av den 
hydrogeologiska karta som är en bilaga till SGU:s Ranstadsrapport (1977). Jordarternas utbredning framgår 
av SGU:s jordartskarta över Billingen, samt av den speciella jordartskarta som är en bilaga till SGU:s 
Cementarapport (1977).  Se också Figur 4-4 i denna rapport. 

Cementas kalkstenstäkt (dagbrottet) ligger inom Billingens höjdområde. Diabasen saknas inom området för 
Cementas dagbrott, och de över kalkstenen normalt liggande lagren bentonit och lerskiffer är också 
borteroderade inom detta område. Inom Cementas område ligger alltså kalkstenen direkt under ett jordlager 
bestående av morän.  
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Figur 2-4  Geologisk lagerföljd genom Billingen med ungefärlig lagermäktighet, samt översiktlig beskrivning 
av de hydrogeologiska egenskaperna för dessa lager. Notera att figuren visar principen för hur modellen är 
indelad i lager, figuren är inte skalenlig. 

Kalkstenens mäktighet är sammanlagt ca 45 m vid dagbrottet, och kan delas in i fyra olika lager beroende på 
stenens sammansättning (kvalitet). Cementa benämner stenkvaliteterna lågsten, högsten och sekundär 
kalksten (tidigare även kallat skrotsten).  

Ett dagbrott bryts normal i stora trappsteg, dessa ofta gigantiska trappsteg benämns "pallar". Pallarna i 
Cementas dagbrott överensstämmer med de ovan diskuterade typerna av kalksten, lågsten, högsten, etc.  

Överst i dagbrottet finns en liten pall (lager) av sekundär kalksten, ca 1-3 m mäktig. Under denna finns en 
pall av lågsten och därunder ytterligare en pall av sekundärmaterial. Längst ner finns en pall av högsten. 
Detta illustreras i Figur 2-5.  För cementproduktionen använder Cementa lågsten och högsten. 

 

Diabas

Lerskiffer

Kalksten

Bentonit

Alunskiffer

Kristallint urberg

Låg genomsläpplighet.
Mäktighet: 0 - 40 m

Betydande genomsläpplighet.
Mäktighet: c:a 40 m

Extremt låg genomsläpplighet.
Mäktighet: c:a 1 m

Viss genomsläpplighet.
Mäktighet: c:a 50 m

Låg genomsläpplighet.
Mäktighet: c:a 20 m

Sandsten Betydande genomsläpplighet.
Mäktighet: c:a 30 m

Varierande genomsläpplighet
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Figur 2-5 Kalkstenens lagerföljd vid dagbrottet. 

2.3 Hydrogeologi 

Billingen består huvudsakligen av sex olika bergarter som förekommer i sub-horisontala lager.  De olika 
lagren har mycket olika hydrauliska egenskaper, vissa lager har mycket stor genomsläpplighet (t.ex. 
sandstenen) men andra lager har extremt liten genomsläpplighet (t.ex. bentonit) dessutom förekommer både 
vertikala och horisontal spricksystem. Tillsammans gör detta att Billingen uppvisar ett komplicerat 
grundvattensystem med mycket varierande grundvattenflöden och grundvattennivåer.  

Grundvattnet infiltrerar genom Billingens olika bergarter, och tenderar att strömma horisontalt mot Billingens 
yttre sidor i geologiska lager med stor genomsläpplighet, och vertikalt nedåt genom de lågpermeabla lagren. 
De olika lagrens ungefärliga och relativa genomsläpplighet framgår av Figur 2-4. 

SGU genomförde på 1970-talet en omfattande utredning av de hydrogeologiska förhållandena i området runt 
Billingen presenterad i SGU:s Ranstadsrapport (1977) och SGU:s Cementarapport (1977). Utredningarna 
har senare kommit att kompletteras i samband med genomförda tillståndsprövningar av täktverksamheten.  

Billingens komplicerade hydrogeologi och varierande grundvattennivåer beskrivs i SGU:s Cementarapport 
(1977) på följande vis, notera att texten nedan avser den observerade vattennivån i en teoretisk brunn som 
skär igenom alla Billingens olika geologiska lager. 

  "Vid borrning från diabasen genom hela lagerföljden ner till gnejsen (kristallint urberg) kommer 
vattennivån i borrhålen vanligen att sänkas i tre steg.  

  Grundvattnet påträffas generellt först i lerskiffern, vars grundvattennivå i allmänhet är belägen 5 
till 20 m under diabasen. I några fall har lerskiffern grundvattenyta konstaterats ligga mindre än 5 
m upp i diabasen. I de fall tillfälligt grundvatten påträffas i diabasen har vattennivån uppmätts till 1 
till 19 m under markytan. 

  Efter fortsatt borrning genom bentoniten och kalkstenen till alunskiffern inställer sig en ny 
vattennivå i borrhålet. Nivån representerar kalkstenens grundvattennivå. Denna är i allmänhet 
belägen 5 till 10 m lägre än lerskifferns, dvs. 20 till 25 m ovanför bentoniten. I randzonerna är dock 
avståndet mellan lerskifferakviferens och kalkstensakviferens grundvattennivå större.  

  När borrningen drivits vidare genom alunskiffern och sandstenen sjunker vattennivån ytterligare 
och en ny grundvattennivå erhålls. Denna är vanligen belägen i alunskiffern." 
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Den första vattennivån representerar grundvattentrycken i lerskiffern, den andra vattennivån representerar 
grundvattentrycken i kalkstenen och den tredje vattennivån representerar grundvattentrycken i sandstenen. 
Således förekommer det tre distinkta grundvattennivåer i Billingen, beroende på vilken höjdnivå 
grundvattentrycket mäts. Orsaken till dessa tydliga skillnader i grundvattentryck är de två lagren med mycket 
låg genomsläpplighet, bentonit och alunskiffer, som separerar och delvis isolerar de betydligt mer 
genomsläppliga lagren, lerskiffer, kalksten och framförallt sandstenen (se Figur 2-4). 

Ett antal provpumpningar har utförts inom det studerade området och söder om det studerade området, 
dessa provpumpningar diskuteras i de ovan nämnda SGU rapporterna.  

Följande värden för de olika lagrens hydrauliska konduktivitet har uppskattats av SGU, se Tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Av SGU uppskattade värden för de olika geologiska lagrens hydrauliska konduktivitet. 
Dessa värden är uppskattningar, det år inte de värden som använts i den kalibrerade modellen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lerskiffer:   ca   5*10-5 m/s.  

Bentonit:     ca   1*10-10 m/s.  

Kalksten:     ca   1*10-7 m/s.  

Alunskiffer:     ca   5*10-11 m/s.  

Sandsten:         ca   5*10-5 m/s.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inflöde av grundvatten till dagbrottet sker huvudsakligen via två flödesvägar: 

 Ovanför kalkstenen via jordlagren. Vid förekomst av täta jordlager (ev. bentonit lera och bottenmorän) 
så tenderar vattnet att inströmma ovanför dessa täta jordlager. 

 Via horisontella sprickzoner i kalkstenen, se Figur 2-6. 

Inflödet av grundvatten till täkten har tidigare uppskattats till cirka 0,007 L per sekund och meter bergvägg. 
1000 meter bergvägg skulle sålunda kunna innebära ett inflöde på cirka 7 L/s.   

Den totalt utpumpade mängden vatten från dagbrottet är summan av grundvatteninflödet och nederbörden 
minus avdunstningen. Den pump som representerar bortledningen av vatten från dagbrottet är pump B (se 
Figur 2-7) och i denna position sker sedan april 2011 flödesmätningar. Tidigare år har vattenbortledningen 
uppskattats till cirka 500 000 m

3
/år eller cirka 16 L/s i medeltal. De nu utförda flödesmätningarna för perioden 

april – november 2011 visar ett medelflöde för perioden på 19 L/s.  
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Figur 2-6  Exempel på inläckande grundvatten via horisontella sprickor i kalkstenen på nivån ca 162 möh. 

 

I början av 2011 installerades grundvattenrör i tre borrhål runt dagbrottet för uppföljning av 
grundvattennivåer. Lägena för dessa rör framgår av Figur 2-7, där de benämns G1, G2 och G3. Borrhålen är 
borrade genom kalkstenen ned till alunskiffern och utrustade med tryckgivare och datalogger för insamling 
av mätdata. För perioden april till oktober 2011 har mätningarna visat följande: 

 I G1 har vattennivån varierat mellan +188,5 och +190 meter vilket är en förhållandevis liten variation. 
De lägsta nivåerna registrerades sommartid. Vattennivån i G1 (cirka 400 meter från täkten) ligger cirka 
31 meter över täktbottens nivå. 

 I G2 har problem med installationen inneburit att inga mätdata ännu finns tillgängliga. 

 I G3 har vattennivån varierat mellan +210,7 och +212,2 meter; även här en ringa variation. Vattennivån 
i G3 (cirka 550 meter från täkten) ligger cirka 53 meter över täktbottens nivå.  

 



 
CEMENTA, SKÖVDE, GRUNDVATTENMODELL 

  

2012-11-15 

Uppdragsnummer 11512140214 9  
 

 

Figur 2-7 Dagbrottet och lägen för pumpstationer, grundvattenrör och provtagningslokaler i Våmbsbäcken. 

 

2.4 Hydrometeorologi 

Hydrometerologisk information har erhållits från SGU:s Cementa rapport (1977).  Nederbörden anges till ca 
690 mm/år uppe på Billingen, och ca 670 mm/år nedanför Billingen. Avdunstningen har av SGU uppskattats 
till ca 400 mm/år. Den totala avrinningen blir således ca 300 mm/år (700 - 400 = 300 mm/år). Ett värde på 
273 mm/år anges i SGU:s Cementarapport (1977).   



 
CEMENTA, SKÖVDE, GRUNDVATTENMODELL 

  

2012-11-15 

Uppdragsnummer 11512140214 10  
 

3. BERÄKNINGSMETODIK OCH TEORETISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR MODELLEN 

3.1 Den systemanalytiska metoden 

Denna studie avser grundvattenflöden och ytvattenflödena i regional och lokal skala. Den studerade delen 
av verkligheten kallar vi ett system, t ex grundvattensystemet.  Den upprättade modellen är en förenklad 
beskrivning av det studerade systemet.  

Föreliggande studie bygger på en systemanalytisk metod för att lösa komplicerade problem genom att:  

i) Upprätta en modell av det studerade systemet   

ii) Använda modellen för simuleringar som imiterar det verkliga systemets beteende    

iii) Baserat på resultat som beräknats av modellen (genom de utförda simuleringarna) uppnå förståelse av 
det verkliga systemets beteende och tillstånd. 

Baserat på studiens syfte och tillgänglig information upprättas en konceptuell modell. Den konceptuella 
modellen innehåller känd information om det studerade systemets egenskaper (t.ex. topografi, utbredning på 
olika jordarter, värden på konduktivitet etc.) samt en beskrivning av de fysikaliska processer som styr det 
studerade systemet (t.ex. Darcys lag). Den konceptuella modellen innehåller dock endast information som är 
relevant med avseende på studiens syfte. 

Baserat på den konceptuella modellen upprättas en formell modell. Den formella modellen är en matematisk 
beskrivning av den konceptuella modellen, den formella modellen upprättas med hjälp av ett datorprogram 
(t.ex. Geoan). Den formella modellen används för simuleringar.  

3.2 Formell matematisk modell och programkod 

Grundvattenflöde är beräknat med en matematisk modell. Den upprättade formella modellen är en 
matematisk beskrivning av det studerade flödessystemet. Beskrivningen bygger på en kontinuumbetraktelse. 
Beskrivningen är tredimensionell och kan inkludera tidsberoende effekter.  

Den formella modellen är baserad på ett numeriskt angreppssätt och upprättad i datorprogrammet Geoan 
(diskuteras mer i detalj nedan). Geoan använder finita differensmetoden för att numeriskt lösa det 
matematiska problemet. Det studerade modellområdet indelas i beräkningsceller, som kan vara av olika 
storlekar. Egenskaper hos det studerade systemet som är skalärer (t.ex. tryck, porositet och salinitet) 
definieras i cellernas centrum, men riktningsberoende egenskaper (t.ex. hydraulisk konduktivitet och flöde) 
definieras eller beräknas för cellernas väggar. 

Den grundläggande ekvationen som löses i Geoan baseras på Darcys lag (Darcy, 1856) och har följande 
form när densitetseffekter ej inkluderas: 

Kx , Ky , Kz =  Hydraulisk konduktivitet längs med koordinataxlarna[L t-1] 

   =  Grundvattenpotential [L] 

VF =  Volymetriskt flöde (flöde per volymenhet, inflöde eller utflöde) [T-1] 

Ss  =  Specifik magasinskoefficient [L-1] 

t    =  Tid [T] 

 

 (1-1) 
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Grundvattenpotential, som också kallas för grundvattentryck, grundvattennivå eller pisometrisk nivå, 
definieras som summan av lokalt tryck och nivå.  

Härledningen av ekvationen ovan från Darcys lag är välkänd, se t.ex. Bear and Verruit (1987).  

Ekvationen ovan, tillsammans med randvillkor, initialvillkor och parametervärden, bildar en matematisk 
representation av det studerade systemet. Analytiska lösningar för den ovan beskrivna matematiska 
representationen förekommer endast för mycket enkla system, därför används numeriska modeller (som 
t.ex. Geoan) 

Den finita differensmetoden och programkoden Geoan är översiktligt presenterad i Holmén (1992) och 
Holmén (1997). För en detaljerad presentation av Geoan koden hänvisas till Geoan Users Guide (Holmén, 
2012).  

Geoan är en numerisk modell för beräkningar av grundvattenpotential, flöde, hastighet och transport i tre 
dimensioner liksom ytvattenflöden och hastighet på ytvattenflödet, dessutom kan Geoan hantera transport 
av lösta ämnen och densitetsberoende flöde (t.ex., saltvatteninträngning), även temperaturer och permafrost 
kan inkluderas en Geoan modell.  

En Geoan-modell inkluderar således både grundvattenflöde och ytvattenflöde. Nivån på grundvattenytan och 
storlek på in- och utströmningsområden, samt storlek på den lokala grundvattenbildningen, beräknas i 
modellen på basis av topografi, genomsläpplighet, avrinning, och det studerade systemets tillstånd 
(stationärt eller transient). 

Med hjälp av en beräkningsmodul som analyserar flödesvägar kan programmet beräkna flödesvägar som är 
kontinuerliga i både grundvatten- och ytvattensystemen. I modellen kan flödesvägarna alternera mellan båda 
systemen (ytvatten och grundvatten) beroende på systemet som studeras. 
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4. BESKRIVNING AV DEN UPPRÄTTADE MODELLEN 

4.1 Storlek 

Den upprättade modellen inkluderar hela Billingen samt omgivningarna kring Billingen. Modellen har en 
betydande horisontal utbredning. I väster når modellen fram till Vänern, och öster om n år modellen fram till 
den regionala vattendelaren mellan Vänern och Vättern. Utsträckning i öst-väst är cirka 60 km och i nord-
sydlig riktning sträcker sig modellen ca 60 km. Centralt i modellen ligger Billingen och det studerade 
dagbrottet.  Modellens är av nödvändighet stor, detta diskuteras i Sektion 4.3.  

Modellens horisontala storlek framgår av Figur 4-1. 

 

Figur 4-1  Modellens horisontala storlek. Den röda linjen markerar modellens yttre begränsning. 

Modellen inkluderar alla geologiska lager från diabasen (överst) och ned till det kristallina urberget. 
Modellens övre begränsning ges av topografin, modellens bas är satt till djupet 500m. Moderna datorer och 
datorprogram som utnyttjar parallell-processering möjliggör etablerandet av mycket stora matematiska 
modeller; modeller som både har en god upplösning och omfattar ett betydande område. Den upprättade 
modellen är så stor att den kan användas för att studera vattenbalansen för hela Billingen och dess 
omgivningar (inte bara Cementas dagbrott), även om sådana beräkningar inte presenteras i denna rapport.  



 
CEMENTA, SKÖVDE, GRUNDVATTENMODELL 

  

2012-11-15 

Uppdragsnummer 11512140214 13  
 

4.2 Numeriskt beräkningsnät 

I området kring Cementas dagbrott har modellens beräkningsceller definierats med en horisontal storlek av 
25m x 25m. Utanför detta område ökar cellstorleken mot modellens yttre sidor. Den upprättade modellen 
består av 15 numeriska lager, vilka representerar de 6 geologiska lagren. Cellernas vertikala storlek varierar 
med de geologiska lagrens mäktighet etc. Totalt inkluderar modellen ca 3 miljoner aktiva beräkningsceller. 
Se Figur 4-2. 

 

 

Figur 4-2  Modellens beräkningsnät från ovan.  

 

Beräkningsnätets densitet är så hög att en figur som presenterar hela nätet inte blir helt åskådlig; i de svarta 
områdena i Figur 4-2 är den minsta cellstorleken lika med 25m. 



 
CEMENTA, SKÖVDE, GRUNDVATTENMODELL 

  

2012-11-15 

Uppdragsnummer 11512140214 14  
 

4.3 Randvillkor - hydrauliska gränser 

För att erhålla en korrekt lösning av det studerade flödesproblemet är det nödvändigt att modellen täcker 
hela Billingens höjdområde och dess omgivningar. Det finns inga naturliga hydrauliska gränser (randvillkor) 
inuti Billingen, vilket betyder att en modell som skall korrekt avbilda grundvattnets regionala flödesmönster i 
Billingens sedimentära lager (t.ex. kalkstenen) måste inkludera hela Billingen. Det regionala flödesmönstret 
är av avgörande betydelse för det lokala flödesmönstret kring t.ex. Cementas dagbrott.  

Hydrauliska gränser (randvillkor) för de sedimentära lagren skall vara placerade där dessa lager når fram till 
markytan, dvs. längs med Billingens sidor och omgivningar. När det gäller det understa sedimentära lagret - 
sandstenen - så sträcker sig detta lager utanför Billingens egentliga höjdområde, och för att sandstenens 
hydrauliska grander (randvillkor) skall bli korrekta måste modellen därför omfatta ett område som är betydligt 
större än Billingens egentliga höjdområde. Eftersom modellens beräkningsceller ökar i storlek med avstånd 
från Billingen så kan modellens horisontala utbredning, utan alltför stor numerisk belastning expanderas hela 
vägen fram till väl definierade regionala hydrauliska gränser. 

I nordväst definieras Vänern som modellens randvillkor. Längs med Vänerns strand ansätts en konstant 
grundvattenpotential lika med Vänerns vattennivå, som sätts till 44 möh. Modellens övriga yttre gränser följer 
i möjligaste mån regionala topografiska vattendelare eller större vattendrag, dessa gränser har definierats 
som täta. Vilket betyder att inget grundvatten eller ytvatten kan strömma lateralt in eller ut ur modellen 
förutom vid Vänern. Däremot kan nederbörden infiltrera utmed modellens hela ovansida och grundvatten 
kan strömma ut och bilda ytvatten, men bara om systemets hydrauliska tillstånd tillåter det. 

Geoan-modellen inkluderar både grundvattenflöde och ytvattenflöde. Nivån på grundvattenytan och storlek 
på inströmningsområden och utströmningsområden, samt storlek på den lokala grundvattenbildningen, 
beräknas av modellen. Även storlek på utflödet av grundvatten vid utströmningsområden beräknas av 
modellen.  Randvillkoret på modellens övre yta kan därför sägas vara en varierande grundvattenbildningen 
som beror av grundvattennivån, den potentiella grundvattenbildningens storlek, topografin och 
ytvattenflödena.   

Modellens botten är definierad som tät. 

Modellens topografi har kontrollerats och justerats så att större vattendrag (t.ex. Ösan) är korrekt 
representerade i modellen. Hornborgarsjön är också inkluderad i modellen. 

4.4 Vertikal indelning i lager 

Som tidigare nämnts inkluderar den upprättade modellen 15 numeriska lager, vilka representerar de 6 
geologiska lagren. Hur de numeriska lagren representerar de geologiska lagren framgår av Figur 4-3.  

Kalkstenen är indelad i sju numeriska lager. Av dess sju lager representerar två lager de horisontala 
sprickzonerna i kalkstenen, nämligen de numeriska lagren 6 och 10 (jämför med Figur 2-6). Den detaljerade 
indelningen av kalkstenen i sju lager är nödvändig för att kunna korrekt representera de olika pallarna i 
dagbrottet, och dessutom för att kunna representera de subhorisontella sprickzonerna.  

De geologiska lagren (de sedimentära bergarterna) anses kunna väl beskrivas av tre dimensionella plan i 
rymden, med en viss lutning (strykning och stupning). Nivån på de olika geologiska lagren har i modellen 
definieras med hjälp av hur dessa lager har observerats i borrhål på Billingen, så som det beskrivs i SGU:s 
rapporter. Dessutom har formen på de geologiska lagren justerats något i modellen - i modellen buktar 
lagren svagt i jämförelse med perfekta plan i rymden.  
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Figur 4-3  Geologisk lagerföljd genom Billingen och de geologiska lagrens indelning i numeriska lager. 
Modellen inkluderar totalt 6 geologiska lager, som representeras av 15 numeriska lager. Kalkstenen är 
indelad i 7 numeriska lager, av dess lager representerar 2 lager horisontala sprickzoner i kalkstenen, lager 6 
och lager 10, jämför med Figur 2-6. Notera att figuren visar principen för hur modellen är indelad i lager, 
figuren är inte skalenlig. 

I modellen har de geologiska lagrens nivåer och form justerats så att lagrens nivåer och horisontala 
utbredning i modellen överensstämmer väl med hur de geologiska lagren utbredning presenteras i SGU:s 
hydrogeologiska karta över Billingen (bilaga till SGU:s Ranstadsrapport, 1977). I modellen (liksom i 
verkligheten) skär topografin igenom de sedimentära lagren och kvarlämnar de sedimentära geologiska 
lagren vid Billingen.  

I området utanför Billingen förekommer urberg och delvis sandsten. Alla de 15 numeriska lagren förekommer 
alltså endast vid Billingen, utanför Billingen förekommer endast två eller tre numeriska lager (urbergs och ev. 
sandsten). 

Jordarter är definierade kring dagbrottet men jordarter inkluderas inte i detalj i övriga delar av modellen. 

De geologiska lagrens utbredning i modellen framgår av Figur 4-4 och Figur 4-5. 

 

Diabas.  1 numeriskt lager.
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Lerskiffer. 2 numeriska lager.

Bentonit.  1 numeriskt lager.

Kalksten.  7 numeriska lager.

Alunskiffer.  1 numeriskt lager.

Sandsten.  1 numeriskt lager.

Urberg.  2 numeriska lager.
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Figur 4-4 Billingen och de olika geologiska lagren som de har definierats i modellen. (Den vertikala skalan är 
större än den horisontala skalan.) 
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Figur 4-5  Modellens form och de olika geologiska lagren som de har definierats i modellen. Billingen i 
figurens mitt. (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 

4.5 Grundvattenbildning 

Avrinningen har av SGU uppskattats till ca 300 mm/år, se Sektion 2.4.   

Den potentiella grundvattenbildningen är i en större skala samma sak som avrinningen. Den storskaliga 
potentiella grundvattenbildningen (avrinningen) har i modellen satts till 273 mm/år. 

Den etablerade modellen beräknar den lokala grundvattenbildningen beroende på potentiell 
grundvattenbildning, nivån på grundvattenytan, storlek på in- och utströmningsområden (topografi) och 
genomsläpplighet. 

Modellsimuleringar har utförts för stationära förhållanden och för en medelsituation.  Den kalibrerade 

modellen beräknar medelvärdet för grundvattenbildningen till ca 50 mm/år. Lokalt kan grundvattenbildningen 

vara betydligt större, och eftersom modellen också inkluderar ytvattenflöden så kan den lokala 
grundvattenbildningen även vara större än 273 mm/år (p.g.a. ytvatten som adderas till nederbörden). Den 
lokala grundvattenbildningen kan också vara noll, eftersom grundvattenbildningen är noll vid 
utströmningsområden. 
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4.6 Dagbrottet 

Modellen inkluderar Cementas dagbrott i detalj, de olika pallarna är representerade av olika numeriska lager. 
I modellen definieras dagbrottet som dränerat och med atmosfäriskt tryck. I modellen läggs den potentiella 
grundvattenbildningen över dagbrottet. Ytvatten och grundvatten kan också rinna in i dagbrottet, men inget 
vatten kan strömma ut från dagbrotten (i modellen). Dagbrottets form, som det är definierat i modellen, 
framgår av Figur 4-6, figuren presenterar också läget för de tre observationsrören G1, G2 och G3.  

 

 
 

Figur 4-6 Cementas dagbrott med omgivning som det är definierat i modellen - nuvarande situation 
(topografin). Observations rör: G1, G2 och G3. Kommunala reservvattentäkter: V1, V2, V3 och V4, 
ungefärliga positioner. (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 

4.7 Skövde kommuns reservvattentäkter 

Modellen inkluderar Skövde kommuns reservvattentäkter.  De kommunala reservvattentäkternas lägen 
framgår av Figur 4-6, de är noterade som V1, V2, V3 och V4, notera dock att reservvattentäkternas lägen i 
figuren är ungefärliga, då dessas exakta positioner är hemliga.  Vattentäkterna tar sitt vatten från 
sandstensakvifären, som ligger underst i den studerade sedimentära lagerföljden. Cementas dagbrott ligger i 
kalkstenen alltså på en nivå över alunskiffern och sandstenen och därmed på en nivå över 
reservvattentäkterna. 
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Huvudsyftet med modellen är att simulera den nuvarande situationen och en förändring som utgår från den 
nuvarande situationen. I nuläget är inte reservvattentäkterna i drift. (Skövde kommun tar sitt vatten från 
Vättern.) Därför är inte reservvattentäkterna aktiva när modellen används för att simulera den nuvarande 
situationen eller den framtida situationen. 

4.8 Kalibrering 

En begränsad kalibrering har utförts av modellen. Kalibreringen har gjorts mot uppmätta volymer som 
pumpats från dagbrotten och mot observerade grundvattennivåer i observationsrör. Kalibreringen beskriver 
den nuvarande situationen, dagbrottets är inkluderat med dess nuvarande utbredning. Kalibreringen utfördes 
för stationära förhållanden och kan anses representera en medelsituation. De simulerade regionala 
grundvattennivåerna är inte kalibrerade i detalj.  

Pumpade volymer 

Den totalt utpumpade mängden vatten från dagbrottet är summan av grundvatteninflödet och nederbörden 
minus avdunstningen. Den pump som representerar bortledningen av vatten från dagbrottet är pump B (se 
Figur 2-7) och i denna position sker sedan april 2011 flödesmätningar. Tidigare år har vattenbortledningen 
uppskattats till cirka 500 000 m

3
/år eller cirka 16 L/s i medeltal. De nu utförda flödesmätningarna för perioden 

april till november 2011 visar ett medelflöde för perioden på 19 L/s. 

I modellen beräknas den bortpumpade volymen till 18.7 L/s.  Nederbörden och direkt tillrinning av ytvatten 
utgör 24 % av denna volym (i modellen). 

Grundvattennivåer 

I början av 2011 installerades grundvattenrör i tre borrhål runt dagbrottet för uppföljning av 
grundvattennivåer. Lägena för dessa rör framgår av Figur 2-7 och Figur 4-6, där de benämns G1, G2 och 
G3. Borrhålen är borrade genom kalkstenen ned till alunskiffern För perioden april till oktober 2011 har 
mätningar i borrhålen visat följande: 

 I G1 har vattennivån varierat mellan +188,5 och +190 meter vilket är en förhållandevis liten variation. 
De lägsta nivåerna registrerades sommartid. Vattennivån i G1 (cirka 400 meter från dagbrottet) ligger 
cirka 31 meter över dagbrottets lägsta nivå. 

 I G2 har problem med installationen inneburit att inga mätdata ännu finns tillgängliga. 

 I G3 har vattennivån varierat mellan +210,7 och +212,2 meter; även här en ringa variation. Vattennivån 
i G3 (cirka 550 meter från dagbrottet) ligger cirka 53 meter över dagbrottets lägsta nivå.  

I modellen beräknas grundvattennivån i observationsrör G1 till 189m, se Figur 4-7 och i observationsrör G3 
till 212m, se Figur 4-8 

Ett teoretiskt borrhål har också inkluderats i kalibreringen, detta borrhål är placerat uppe på Billingens 
högplatå. Syftet med att inkludera detta borrhål i kalibreringen är att demonstrera att modellen avbildar de tre 
olika grundvattennivåerna som förekommer i Billingens sedimentära lagerföljd. Detta diskuteras mer i detalj i 
Sektion 2.3 (det teoretiska borrhålet i modellen är dock inte identisk med brunnen som diskuteras i Sektion 
2.3). Det teoretiska borrhålet benämns R1 och de simulerade grundvattennivåerna framgår av Figur 4-9. 

I SGU:s Cementarapport (1977) anges grundvattennivån i sandstenen under dagbrottet till 142 möh. I 
modellen är grundvattennivån i sandstenen under dagbrottet också 142 möh. 
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Figur 4-7  Borrhål G1. Uppmätt och simulerad grundvattennivå. (SK8-v73-calibrated.dat) 
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Figur 4-8  Borrhål G3. Uppmätt och simulerad grundvattennivå (SK8-v73-calibrated.dat) 
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Figur 4-9 Borrhål R1. Simulerad grundvattennivå i ett teoretiskt borrhål placerat uppe på Billingens högplatå 
(SK8-v73-calibrated.dat) 
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4.9  Värden på hydraulisk konduktivitet 

De värden på hydraulisk konduktivitet (K) som tilldelats modellen framgår av Tabell 4-1. Dessa värden är 
resultaten av modellens kalibrering. Värdena baseras delvis på de av SGU presenterade uppskattningarna 
av hydraulisk konduktivitet, som i sin tur baseras på provpumpningar och analytiska överslagsberäkningar 
(se Tabell 2-1). 

 

Tabell 4-1 Värden på hydraulisk konduktivitet (K) som tilldelats modellen.  

       Hydraulisk konduktivitet, K-värden  [m/s] 

Formation  Horisontalt   Vertikalt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diabas:   2.0*10
-8

    2.0*10
-8

  

Lerskiffer:   3.5*10
-6

    3.5*10
-6

  

Bentonit:     1.7*10
-11

    1.7*10
-11

  

Kalksten, Lager  11: 1.0*10
-10

    3.0*10
-7

 

Kalksten, Lager 10 
(
*

)
: 8.0*10

-5
    8.0*10

-5
  

Kalksten, Lager  7-9: 1.0*10
-10

    3.0*10
-7

 

Kalksten, Lager 6 
(
*

)
: 8.0*10

-5
    8.0*10

-5
  

Kalksten, Lager  5: 5.0*10
-10

    1.5*10
-6

 

Alunskiffer:  2.0*10
-10

    2.0*10
-10

  

Sandsten:  1.1065*10
-5

   1.1065*10
-5

 

Urberg, Lager 2: 5.0*10
-8

    5.0*10
-8

  

Urberg, Lager 1: 1.0*10
-8

    1.0*10
-8

  

Kalkstenen vid G1:  2.5*10
-6

    2.5*10
-6

 

Lösa jordarter vid G1:  1.0*10
-5

    1.0*10
-5

 

Lösa jordarter i  
dalen väster och  
norr om dagbrottet 

(+)
:  1.0*10

-7
    3.0*10

-9
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(
*

)
  Lager 6 och Lager 10 representerar sub-horisontala sprickzoner i kalkstenen, dessa lager är definierade med en liten 

hydraulisk mäktighet = 0.01 m. 

(+)
  Den låga vertikala genomsläppligheten i jordlagren representerar en tätare bottenmorän eller inslag av bentonit lera.  

 

 

I verkligheten förekommer en betydande variation av genomsläppligheten (K-värdena) inom de 
vattenförande lagren, t.ex. förekommer ofta hög-genomsläppliga kanaler i de vattenförande lagrens sub-
horisontala plan. Även mellan de vattenförande lagren varierar genomsläppligheten kraftigt, p.g.a. förekomst 
av vertikala sprickor i det i övrigt låg permeabla berget.   Modellen är en förenklad beskrivning och i modellen 
inkluderas inte K-värdenas lokala variation; modellens K-värden är att betrakta som effektivvärden. 
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5. RESULTAT AV SIMULERINGAR 

5.1 Hydrauliska enheter av intresse 

Syftet med denna studie är att uppskatta hur ett utökat dagbrott vid Cementas anläggning vid Billingen skulle 
kunna påverka grundvattenförhållandena i dagbrottets omgivningar, främst med avseende på hur lokala 
brunnar skulle kunna påverkas negativt. 

Resultaten fokuserar på området kring Cementas dagbrott. Det är främst fyra hydrauliska enheter som är av 
intresse: 

 Grundvattenytans nivå i de lösa jordlagren är av intresse för grävda brunnar. 

 Grundvattenytans nivå i lerskiffern är av visst intresse för borrade brunnar. 

 Grundvattenytans nivå i kalkstenen är av visst intresse för borrade brunnar, och dessutom för att det är 
den hydrauliska enhet som mest påverkas av dagbrottet. 

 Grundvattenytans nivå i sandstenen är av stort intresse för borrade brunnar; i synnerhet eftersom 
sandstenen är den bästa akviferen (störst genomsläpplighet) och dessutom därför att kommunens 
reservvattentäkter når ned till sandstenen. 

Grundvattennivåerna i diabasen och i de mycket lågpermeabla enheterna bentonit och alunskiffer 
(akvitarder) kommer inte att presenteras i detta kapitel, ej heller nivåerna i urberget. Dessa hydrauliska 
enheter måste inkluderas i modellen, men de simulerade grundvattennivåerna i dessa enheter är inte av 
egentligt intresse med avseende på denna studies syfte. 

5.2 Nuvarande situation 

Kalibreringen beskriver den nuvarande situationen, dagbrottets är inkluderat med dess nuvarande 
utbredning. Kalibreringen utfördes för stationära förhållanden och kan anses representera en medelsituation.  
I den simulering som presenteras nedan så är de kommunala reservvattentäkterna ej i bruk. 

 

Den regionala topografin framgår av Figur 5-1.  

De regionala grundvattennivåerna i kalkstenen framgår av Figur 5-2 

De regionala grundvattennivåerna i sandstenen framgår av Figur 5-3 

Den lokala topografin framgår av Figur 5-4 

De lokala översta grundvattennivåerna (grundvattenytan) framgår av Figur 5-5 

De lokala grundvattennivåerna i lerskiffern framgår av Figur 5-6 

De lokala grundvattennivåerna i kalkstenen framgår av Figur 5-7 

De lokala grundvattennivåerna i sandstenen framgår av Figur 5-8 

Den beräknade grundvattenytan ligger mestadels nära de topografiska nivåerna, den lokala topografiska 
undulationen påverkar tydligt grundvattenytans nivå. I dalgångar och längs med Billingens brantare 
sluttningar kan grundvattenytan ligga djupare (se Figur 5-5). 

I verkligheten förekommer uppe på Billingen våtmarker och torv vilket bekräftar att grundvattenytan ligger 
nära de topografiska nivåerna också i verkligheten.  

Av figurerna som illustrerar grundvattnets flödesmönster i kalkstenen (se Figur 5-2 och Figur 5-7) framgår 
det att flödesmönstret i kalkstenen är tydligt påverkat av Billingens regionala topografi och storlek, men det 
framgår också av figurerna att den lokala topografiska undulationen inte påverkar grundvattennivåerna i 
kalkstenen. De högsta grundvattennivåerna förekommer centralt under Billingens högplatå, de lägsta 
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grundvattennivåerna utmed Billinges sidor, grundvattnet strömmar huvudsakligen horisontellt från Billingens 
mitt och utåt mot Billingens sidor, i ett mjukt avrundat flödesmönster. 

Samma typ av flödesmönster förekommer också i lerskiffern (se Figur 5-6), men grundvattnet i lerskiffern är 
mer påverkat av Billingens lokala topografi än vattnet i kalkstenen, eftersom lerskiffern ligger närmare 
markytan. 

Billingens topografi har störst betydelse för de översta nivåerna på grundvattenytan som ofta ligger i 
diabasen och nära markytan. Under diabasen ligger lerskiffern och grundvattennivåerna i lerskiffern är 
mindre påverkade av Billingens lokala topografi. Under lerskiffern ligger kalkstenen och grundvattennivåerna 
i kalkstenen är ännu mindre påverkade av Billingens lokala topografi. 

I sandstenen erhålls ett helt annat flödesmönster än i de sedimentära lagren som ligger över sandstenen. 
(se Figur 5-3 och Figur 5-8). Sandstenens grundvattennivåer och flödesmönster beror delvis av Billingens 
topografi, men de är också tydligt påverkade av nivån på den topografi och de formationer som omger 
Billingen - alltså av de topografiska nivåerna nedanför Billingen. I sandstenen finns en tydlig tendens för 
grundvattnet att strömma mot norr, även om det också finns en tendens för flöden mot Billingens sidor. Att 
flödesmönstret pekar mot norr i sandstenen, beror på att de lägsta topografiska nivåerna i Billingens nära 
omgivning finns norr om Billingen, och de högsta topografiska nivåerna i Billingens nära omgivning finns 
söder om Billingen. 

Dagbrottet påverkar tydligt grundvattnets flödesmönster i de lösa jordlagren kring dagbrottet, och även i de 
sedimentära lager som ligger över och kring dagbrottet (huvudsakligen kalksten), men dagbrottet påverkar 
inte märkbart grundvattennivåerna i sandstenen som ligger på lägre nivåer än dagbrottet.  

Ingen tydlig och stor avsänkningstratt förekommer i de lösa jordlagren (se Figur 5-5) dock är dessa 
grundvattennivåer påverkade av dagbrottet; en av anledningarna till att det inte bildas någon stor och tydlig 
avsänkningstratt är att de lokala vattendragen (se Figur 2-7) är inkluderade i modellen och delar av 
ytvattenflödet i dessa vattendrag infiltrerar lokalt nära dagbrottet och hjälper därmed till att hålla uppe 
grundvattennivåerna. 

Att dagbrottet inte märkbart påverkar grundvattennivåerna i sandstenen är en viktig iakttagelse med 
avseende på studiens syfte. Samma slutsats förekommer också i SGU:s Cementarapport (1977) från vilken 
följande citat hämtas: "För grundvattenförhållandena i sandstensakvifären är kalkbrottet av underordnad 
betydelse." 
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Figur 5-1  Den regionala topografin med det nuvarande dagbrottet. 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 
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Figur 5-2  Nuvarande situation - de regionala grundvattennivåerna i kalkstenen. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna, 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 
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Figur 5-3  Nuvarande situation - de regionala grundvattennivåerna i sandstenen. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De vita konturlinjerna representerar grundvattennivåerna, 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 
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Figur 5-4  Nuvarande situation - den lokala topografin med det nuvarande dagbrottet (ekvidistans = 10m). 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-5  Nuvarande situation – Grundvattenytan, den översta nivån. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-6  Nuvarande situation - Grundvattennivåerna i lerskiffern runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-7  Nuvarande situation - Grundvattennivåerna i kalkstenen runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-8  Nuvarande situation - Grundvattennivåerna i sandstenen runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De vita konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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5.3 Framtida situation 

Skillnaden mellan den nuvarande situationen och den framtida situationen är främst att dagbrottet har 
utökats i storlek mot väster.  

De mindre vattendrag väster om det nuvarande dagbrottet, som planeras att flyttas ytterligare västerut, pga. 
av att det nya dagbrottet kommer att skära av deras naturliga vattenvägar; dessa vattendrag är inkluderade i 
den framtida situationen med de nya planerade vattenvägarna. 

I övrigt är modellen som representerar den nuvarande situationen och modellen som representerar den 
framtida situationen identiska.  

Simuleringen utfördes för stationära förhållanden och kan anses representera en medelsituation. I den 
simulering som presenteras nedan är de kommunala reservvattentäkterna ej i bruk. 

Det utökade dagbrottets form och den lokala topografin framgår av Figur 5-9 

De lokala översta grundvattennivåerna (grundvattenytan) framgår av Figur 5-10 

De lokala grundvattennivåerna i lerskiffern framgår av Figur 5-11 

De lokala grundvattennivåerna i kalkstenen framgår av Figur 5-12 

De lokala grundvattennivåerna i sandstenen framgår av Figur 5-13 

En visuell jämförelse mellan figurerna som presenterar resultat för den nuvarande och den framtida 
situationen visar på små skillnader i grundvattennivå nära det utökade dagbrottet, men inga stora regionala 
förändringar. I sandstensakvifären kan ingen märkbar skillnad i grundvattennivå noteras. 

För den framtida situationen (med utökat dagbrott) beräknar modellen den bortpumpade volymen från det 
nya dagbrottet till 32 L/s.  Nederbörden och direkt tillrinning av ytvatten utgör 23 % av denna volym (i 
modellen).  Den bortpumpade volymen från det nya dagbrottet är ungefär dubbelt så stor som den 
bortpumpade volymen från det nuvarande dagbrottet.  (Den bortpumpade volymen för den nuvarande 
situationen diskuteras i Sektion 4.8.) 
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Figur 5-9  Framtida situation - den lokala topografin med det nuvarande dagbrottet (ekvidistans = 10m). 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-10 Nuvarande situation – Grundvattenytan, den översta nivån. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-11 Framtida situation - Grundvattennivåerna i lerskiffern runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-12 Framtida situation - Grundvattennivåerna i kalkstenen runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De blå konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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Figur 5-13 Framtida situation - Grundvattennivåerna i sandstenen runt dagbrottet. 

 Färgskalan representerar den studerade formationens nivå (Z). 

 De vita konturlinjerna representerar grundvattennivåerna (ekvidistans = 5m). 

 Röda punkter markerar observationsrören, i verkligheten når rören ej ned till sandstenen. 

 Svarta punkter markerar reservvattentäkterna. 

 (Den vertikala skalan är större än den horisontala skalan.) 
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5.4 Jämförelse: Nuvarande och framtida situation 

Som tidigare nämnts så visar en visuell jämförelse mellan figurerna som presenterar resultat för den 
nuvarande och den framtida situationen på små skillnader i grundvattennivå nära det utökade dagbrottet, 
men inga stora regionala förändringar. I sandstensakvifären kan ingen märkbar skillnad i grundvattennivå 
noteras. 

För att illustrera hur det utökade dagbrottet i detalj påverkar grundvattennivåerna så måste 
grundvattennivåerna för de båda situationerna subtraheras från varandra och skillnaderna analyseras, se 
nedan. 

Hdiff = Hframtida - Hnuvarande 

Hdiff = Förändring i grundvattennivå [m] 

Hnuvarande = Nuvarande grundvattennivå [m] 

Hframtida   = Framtida grundvattennivå [m] 

Skillnaderna kan sedan plottas på en karta och isolinjen för en viss förändring kan markeras. 

Vid analysen av förändring av grundvattenytans nivå (lösa jordlagren) har vi bedömt att en förändring mindre 
än ca 0,5 m är svår att särskilja från naturliga förändringar och variationer i grundvattennivå. En tydlig 
påverkan från de utökade dagbrotten på grundvattenytan kan därför sägas inträffa om förändringen i 
grundvattennivå (p.g.a. utökade dagbrott) är större än ca 0,5 m. Detta värde (0,5 m) kan vi kalla för ett 
gränsvärde. För grundvattenytans förändring begränsas alltså påverkansområdet av en linje som 
representerar ett gränsvärde lika med 0,5 m 

När det gäller de djupare liggande lagren (t.ex. kalkstenen) så har vi bedömt att en rimlig gräns för 
påverkansområdet kan sättas då förändringen är lika med 1 m. För grundvattennivåerna i de djupare 
liggande lagren begränsas alltså påverkansområdet av en linje som representerar ett gränsvärde lika med 
1,0 m 

Storleken på påverkansområdet varierar med storleken på gränsvärdet: Ju mindre gränsvärde ju större 
påverkansområde. Vad som ofta glöms bort när storleken på gränsvärdet diskuteras är dock att analysens 
osäkerhet också beror av gränsvärdets storlek: Ju mindre gränsvärde ju större är osäkerhet i storleken på 
det beräknade påverkansområdet. Därför är det orimligt att välja ett gränsvärde som är mycket mindre än 
naturliga variationer i grundvattennivå och mycket mindre än osäkerheten i topografi och uppmätta 
grundvattennivåer.  

Dessutom bör man vid val av gränsvärdets storlek också ha i minnet den osäkerhet som ges av att modellen 
endast är kalibrerad för ett begränsat område kring dagbrotten. Ett litet gränsvärde kommer att ge ett stort 
påverkansområde, som kan sträcka sig långt bortom det område för vilken modellen är kalibrerad, och detta 
kan leda till en mycket osäker uppskattning av påverkansområdets storlek. 

Påverkansområden har beräknats för följande formationer: 

- Grundvattenytan: Se Figur 5-14. 

- Kalkstenen: Se Figur 5-15. 

- Sandstenen (ingen figur för sandstenen) 

Då dagbrottet görs större erhålls avsänkning i grundvattennivå, både i de ytnära jordlagren och i de djupare 
vattenförande lagren, de största förändringarna i grundvattennivå erhålls i kalkstenen. Detta beror på att en 
ökning av dagbrottets storlek främst påverkar grundvattennivåerna i de formationer och vattenförande lager 
som når fram till dagbrottet, på ett djup som motsvarar dagbrottets djup.  

De vattenförande lagren i kalkstenen är delvis isolerade från de ytnära lagren eftersom den lågpermeabla 
bentoniten ligger ovanpå kalkstenen. Kalkstenen blir därför en delvis sluten hydraulisk formation som 
påverkas tydligt av ett förstorat dagbrott som direkt avsänker grundvattennivåerna i de delvis slutna 
vattenförande lagren i kalkstenen. 
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En horisontal förändring av dagbrottens utbredning påverkar både de ytnära jordlagren och de djupa 
vattenförande lagren (kalksten). Dock kompenseras en tendens till avsänkning av grundvattennivåer i 
jordlagren delvis av en ökad grundvattenbildning till jordlagren.  

En ökad grundvattenbildning påverkar dock inte de djupare liggande lagren (kalkstenen) på samma sätt som 
de ytnära lagren, eftersom de djupare liggande lagren är delvis isolerade från jordlagren på grund av 
lågpermeabla lager (bentonit och alunskiffer). 

Dagbrottet påverkar inte märkbart grundvattennivåerna i sandstenen eftersom dagbrottet ligger på en 
topografisk nivå ovanför sandstenen. Dessutom är sandstenen delvis isolerad från dagbrottet och kalkstenen 
genom att den lågpermeabla alunskiffern ligger ovan på sandstenen. 

 

 

Figur 5-14 Jämförelse mellan nuvarande och framtida situation. Den röda linjen visar på påverkansområdet 
med avseende på grundvattenytan. Den röda linjen representerar en avsänkning på -0.5m, innanför denna 
linje är avsänkningen större. 
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Figur 5-15 Jämförelse mellan nuvarande och framtida situation. Den röda linjen visar på påverkansområdet 
med avseende på grundvattennivåerna i kalkstenen. Den röda linjen representerar en avsänkning på -1 m, 
innanför denna linje är avsänkningen större. 
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5.5 Simulering av aktiva vattentäkter 

Som tidigare nämnts så inkluderar modellen Skövde kommuns reservvattentäkter.  De kommunala 
reservvattentäkternas lägen framgår av Figur 4-6, noterade som V1, V2, V3 och V4. Notera att 
reservvattentäkternas lägen i figuren är ungefärliga, då dessas exakta positioner är hemliga.   

Huvudsyftet med modellen är att simulera den nuvarande situationen och en förändring som utgår från den 
nuvarande situationen. I nuläget är inte reservvattentäkterna i drift. (Skövde kommun tar sitt vatten från 
Vättern.) Därför är inte reservvattentäkterna aktiva när modellen används för att simulera den nuvarande 
situationen eller den framtida situationen. 

Vattentäkterna tar sitt vatten från sandstensakviferen, som ligger underst i den studerade sedimentära 
lagerföljden. Dagbrottet påverkar inte märkbart grundvattennivåerna i sandstenen. Sandstenen påverkas inte 
märkbart eftersom dagbrottet ligger på en topografisk nivå ovanför sandstenen, och dessutom är sandstenen 
delvis isolerad från dagbrottet och kalkstenen genom att den lågpermeabla alunskiffern ligger ovan på 
sandstenen.  Grundvattenbildningen till sandstensakviferen kommer dock att reduceras i området kring det 
utökade dagbrottet, men detta är av underordnad betydelse eftersom grundvattenbildningen till 
sandstensakvifären äger rum över område som väldigt mycket större än dagbrottet och området kring 
dagbrottet. Grundvattenbildningen till sandstensakviferen sker under hela Billingen och dessutom i Billingens 
omgivningar. 

Det kan ändå vara av intresse att demonstrera att resonemanget ovan är korrekt, och detta kan göras 
genom att simulera den nuvarande och den framtida situationen med aktiva vattentäkter; och därmed kunna 
jämföra hur produktionen i brunnarna förändras då dagbrottet utvidgas. De diskuterade vattentäkterna är 
reservvattentäkter och det är inte troligt att alla fyra samtidigt kommer att användas för kontinuerlig drift, 
under flera år. Ett kontinuerligt högt uttag under flera år är dock den mest känsliga situationen med 
avseende på ett utökat dagbrott. Därför har vi valt att simulera just den situationen (stationära förhållanden). 

Vattentäkterna har aktiverats i modellen. Vattennivån i brunnarna har satts till en nivå strax ovanför 
sandstensformationens nivå vid brunnarna (olika nivåer i de olika brunnarna). Dessa vattennivåer har 
definierats som fasta specificerade vattennivåer, och modellen har sedan beräknat brunnarnas produktion 
för de specificerade vattennivåer i brunnarna. Samma sak har gjorts med det nuvarande dagbrottet och med 
det framtida dagbrottet. 

Med det nuvarande dagbrottet blev den simulerade produktionen i brunnarna lika med 250,5 Liter/minut.  
Med det framtida dagbrottet blev den simulerade produktionen i brunnarna lika med 243,2 Liter/minut. En 
minskning med 3 %. Denna lilla minskning kan anses vara försumbar. Dessutom kan denna minskning lätt 
kompenseras genom att vattennivåerna i brunnarna avsänks ytterligare med ca en decimeter. 

Med lägre vattennivåer i brunnarna kan brunnarna producera större volymer än de ovan angivna volymerna, 
men i denna analys är de beräknade volymerna ett resultat av de specificerade vattennivåerna, och inte tvärt 
om. 
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6. SLUTSATSER 

Syftet med denna studie är att uppskatta hur ett utökat dagbrott vid Cementas anläggning vid Billingen skulle 
kunna påverka grundvattenförhållandena i dagbrottets omgivningar, främst med avseende på hur lokala 
brunnar skulle kunna påverkas negativt. 

Lokala brunnar kan påverkas negativt om de är belägna inom de beräknade påverkansområdena. 

Det utökade dagbrottets påverkansområden har beräknats för följande formationer: 

 Grundvattenytan: Se Figur 5-14. 

 Kalkstenen: Se Figur 5-15. 

 Sandstenen (ingen figur för sandstenen) 

 För grävda brunnar gäller det påverkansområde som presenteras i Figur 5-14. 

 För borrade brunnar som är mycket ytliga och som ej når ned till kalkstenen gäller det 
påverkansområde som presenteras i Figur 5-14. 

 För borrade brunnar som når ned till kalkstenen gäller det påverkansområde som presenteras i Figur 
5-15. 

Dagbrottet påverkar inte märkbart grundvattennivåerna i sandstenen. Borrade brunnar som når ned till 
sandstenen påverkas därför inte av dagbrottets utökning. 

Utökningen av dagbrottet har en försumbar påverkan på de fyra kommunala reservvattentäkterna (Skövde 
kommuns) som finns i dagbrottets närhet. Vattentäkterna tar sitt vatten från sandstensakvifären och 
påverkas därför endast minimalt av ett utökat dagbrott. 
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BILAGA A  
Tabell över simuleringsfall 
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Kalibrerad modell, Nuvarande situation, Inaktiva vattentäkter 

Indatafil: SK8-v73-calibrated.dat 

Lösning: SK8-v73-calibrated-fin.res 

 

Framtida situation, Inaktiva vattentäkter 

Indatafil: SK8-v73-newpit.dat 

Lösning: SK8-v73-newpit-fin.dat 

 

Nuvarande situation, Aktiva vattentäkter, Specificerad nivå. 

Indatafil: SK8-v73-calibrated-wells1.dat 

Lösning: SK8-v73-calibrated-wells1.res 

 

Framtida situation, Aktiva vattentäkter, Specificerad nivå. 

Indatafil: SK8-v73-newpit-wells1.dat 

Lösning: SK8-v73-newpit-wells1.res 

 

Framtida situation, Aktiva vattentäkter, Specificerat flöde 

Indatafil: SK8-v73-newpit-wells2.dat 

Lösning: SK8-v73-newpit-wells2.res 
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