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Katarina Losjö Dnr 2015/1668/6.5 

Omledning av vatten i Våmbsbäckens 
avrinningsområde, Skövde kommun 

1 Bakgrund 

Med anledning av att Cementa sökt tillstånd att leda över vatten från Hållsdammsbäcken till 

Hjälpadalsbäcken, båda biflöden till Våmbsbäcken, för att kunna utvidga sin kalktäkt vid 

Skövde har SMHI kartlagt storleksordningen av de hydrologiska konsekvenserna av denna 

åtgärd. Den skogsmark (svämlövskog) som finns där Hållsdammsbäcken rinner ut i 

Våmbsbäcken är beroende av att det sker översvämning på ett likartat sätt som vid orörda 

förhållanden för att kunna utvecklas till ett Natura 2000-naturtyp. 

Förslaget är att gräva ny bäckfåra för Hållsdammsbäcken c:a 700 m nedströms Hållsdammen 

och leda vattnet till Hjälpadalsbäcken för att rinna vidare i den bäckfåran ner till 

sammanflödet med Våmbsbäcken. Planen är att sista biten av den nya Hjälpadals-

Hållsdammsbäcken via en kulvert ska ledas in i Våmbsbäcken i samma inlopp som 

Hållsdammsbäcken har i dag, efter passagerna genom den gamla järnvägsbanken och 

Skaravägen. 

2 Hydrologiska konsekvenser 

Konsekvenserna för Våmbsbäcken och skogsmarken i sammanflödespunkten kommer att bli 

att mera vatten än tidigare kommer ut i Våmbsbäcken i just den punkten, och att 

Hjälpadalsbäckens nuvarande mynningspunkt, strax uppströms, läggs igen. 

Eftersom huvuddelen av vattnet i Våmbsbäcken kommer från delavrinningsområden som är 

opåverkade av omledningen bedöms den totala påverkan på Våmbsbäcken i 

sammanflödespunkten bli liten. Detta under förutsättning att regleringen i Hållsdammen 

kommer att vara oförändrad efter omledningen. I resonemanget nedan framgår hur SMHI har 

kommit fram till denna slutsats. 

I bedömningen ingår inte eventuell förändring av grundvattnets rörelser på grund av 

omledningen. 

2.1 Avrinningsområden och medelavrinning 

Avrinningsområdenas storlek har beräknats från Gula Kartan, skala 1:20 000 och från 

Nationella Höjddatabasen. Viss osäkerhet finns att bestämma vattendelaren på mossarna 

uppe på Billingen, men med den information som kan fås med båda dessa källor tillsammans 

anses bestämningen vara tillräckligt god. 

Våmbsbäckens avrinningsområde till sammanflödespunkten med Hållsdammsbäcken är i 

dag c:a 12,8 km2. Av dessa utgör Hållsdammsbäcken och Hjälpadalsbäcken tillsammans c:a 

4,4 km2. Således kommer ca 65 % av vattnet till skogsmarken från områden som inte 

kommer att påverkas av den nu aktuella åtgärden. 
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Dagens Hållsdammsbäcken avvattnar c:a 3,7 km2 ner till Våmbsbäcken. Efter omgrävningen 

kommer även vattnet från Hjälpadalsbäcken till, samtidigt som en del av 

Hållsdammsbäckens nuvarande avrinningsområde inte längre kommer att dräneras till 

skogsområdet vid Våmbsbäcken. Uppskattningsvis kommer ca 0,3 km2 att i stället dräneras 

till bergtäkten, och tillskottet i och med sammanslagningen med Hjälpadalsbäcken innebär 

knappt 0,8 km2. Således blir det ett litet nettotillskott av avrinnande vatten i utloppet i 

Våmbsbäcken. 

Den totala minskningen i medelavrinning i Våmbsbäcken (efter tillflödena från 

Hjälpadalsbäcken och Hållsdammsbäcken) på grund av de planerade åtgärderna uppskattas 

till 3 %, vilket får anses vara försumbart. 

2.2 Högflöden 

För högflödestillfällena kommer omledningen att innebära att en större flödestopp än tidigare 

kommer att rinna till Våmbsbäcken och skogsområdet via Hållsdammsbäckens gamla inlopp. 

Omledningen via Hjälpadalsbäcken innebär en så liten omväg att flödestoppen kommer att 

inträffa på samma dag som om bäcken inte skulle varit omledd.  

Eftersom även vattnet från Hjälpadalsbäcken tillkommer, ökar flödestoppens storlek, och 

denna ökning är större än konsekvensen av förlusten av den gamla bäckfåran. Under 

förutsättning att de kulvertar som byggs är tillräckligt dimensionerade, kommer sannolikt 

flödestoppen att komma fram till sammanflödespunkten något snabbare än före 

omledningen, eftersom det inte kommer att kunna ske någon dämpning genom de eventuella 

bräddningar som kan förekomma i den gamla öppna bäckfåran.  

Sammantaget bedöms detta kunna medföra något större översvämningar i svämlövskogen än 

vid naturliga förhållanden i den tillrinnande bäckfåran. Den totala flödestillrinningen till 

svämlövskogen från Våmbsbäcken och nya Hållsdammsbäcken kommer inte att påverkas 

nämnvärt av den föreslagan bäckomdragningen, eftersom merparten av flödet kommer från 

Våmbsbäckens avrinningsområde som blir opåverkat av den utvidgade täkten.  

2.3 Sedimentationsdammar 

För att minska påverkan på vattenkvaliteten i Våmbsbäcken av den erosion som förväntas 

ske genom omledningen av Hållsdammsbäcken, planeras anläggande av två dammar där 

sedimenten kan sjunka till botten innan sammanflödet med Våmbsbäcken. Påverkan på 

vattenföringen av dessa dammar kommer att vara stor under uppfyllnadsfasen, som rimligen 

är ganska kort. Därefter kommer dammarna att orsaka en dämpning av främst medelhöga 

flödestoppar. För de högsta topparna, med återkomsttid över 5-10 år, bedöms den dämpande 

effekten vara liten, eftersom dammarna redan kommer att vara fulla när den högsta 

flödestoppen kommer, och vattnet då kommer att fortsätta rakt genom systemet, med en viss 

översvämning av omliggande mark. Det är troligt att den dämpning av höga toppar som kan 

förekomma i dammarna är av mindre storleksordning än den flödesökning som uppstår 

genom omledningen av bäcken och tätning av en delsträcka av den nya bäckfåran.  

Den övre dammen planeras att med åren slamma igen, eftersom den främst är tänkt att ta 

hand om de första årens sedimenttransport, som skapas när den nya bäckfåran utbildas. 

Således kommer övre dammen med tiden att fungera som en flack våtmark eller fuktig äng, 

uppströms inloppet i kulverten. Nedre dammen, nedströms kulverten, kommer att vara så 

liten att den inte bedöms kunna dämpa nämnvärt stora flödetoppar.  

Effekten av dammarna analyseras bäst genom hydraulisk modellering av förhållandena före 

respektive efter planerade åtgärder, men generellt bör effekten vara att Hållsdammsbäckens 

nuvarande utlopp kommer att få ett tillskott av vatten i och med omledningen, och de 

planerade dammarna kommer efter en första fyllnads- och sedimentationsfas, inte att kunna 

dämpa de högsta flödena. Möjligen kan en viss dämpning ske av toppar av storleksordningen 

MHQ, eftersom det bildas en våtmark som skulle kunna ha en större översvämningsyta av 

omliggande mark än situationen utan våtmark.  
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2.4 Lågvattenföring 

En något ökad avdunstning på grund av de konstruerade dammarnas vattenytor kan minska 

lågvattenföringen i den omledda bäcken. Eftersom 65 % av vattnet kommer till 

svämlövskogen i Våmbsbäckens opåverkade huvudfåra, bedöms inte denna ökade 

avdunstning ha en avgörande inverkan. I långvarigt torrt väderläge har de minsta 

vattendragen ändå vattenföringar nära noll. Under förutsättning att inga stora förändringar av 

grundvattenflödet uppkommer på grund av den planerade utvidgningen av kalktäkten, 

bedömer SMHI att den totala tillrinningen till svämlövskogen under lågvattenförhållanden 

inte kommer att påverkas märkbart av det planerade ingreppet. 

Hållsdammen, långt upp i Hållsdammsbäcken är reglerad i vattendom som styr tappningen 

till Hållsdammsbäcken. En eventuell förändring av mintappningen från Hållsdammen kan 

påverka lågvattenföringen i den omledda bäcken. 

2.5 Årstidsvariationer 

SMHI bedömer att de årstidsvisa flödesvariationerna i Våmbsbäcken inte kommer att 

påverkas av de föreslagna åtgärderna. Snösmältningsförloppet påverkas inte, och de båda 

berörda biflödena ligger så nära varandra i samma södersluttning att snösmältningstoppen 

inte kommer att förskjutas i tiden. Sedimentationsdammarna kommer inte att vara så stora att 

de kommer att förändra årstidsvariationerna.  

 


