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1 Inledning 

Cementa AB har fått avslag på ansökan om utökad täktverksamhet i Skövde i 
Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Motiven till avslaget är dels att domstolen 
gjort en avvägning mellan riksintressen till Cementa AB:s nackdel och dels att 
domstolen menar att utredningar saknas i målet rörande risk för påverkan på det 
närliggande Natura 2000-området Klasborg-Våmb. Cementa AB har emellertid i 
ansökan redovisat att en sådan risk för påverkan föreligger, dels i en utförd 
grundvattenmodellering och dels i miljökonsekvensbeskrivningen. Domstolen har 
också konstaterat att mätningar av redan uppkommen grundvattenpåverkan mot 
Natura 2000-området inte skett. Cementa AB har gett Bergab i uppdrag att upprätta 
en PM som förtydligar vad som tidigare anförts i målet, samt att utföra mätningar 
och provtagningar i jordlagren i området. 

I denna PM sammanfattas vad som tidigare redovisats i målet rörande 
hydrogeologi. Dessutom beskrivs de nya mätningar och provtagningar som utförts i 
jordlagren. Syftet är främst att klarlägga nuvarande påverkan från den befintliga 
kalkstenstäkten på Natura 2000-området, samt risken för ytterligare påverkan vid 
utökad brytning. Dessutom ges förslag till kontroller och möjliga skyddsåtgärder 
med avseende på grund- och ytvattenpåverkan. 

2 Sammanfattning av tidigare utredningar 

Flera tidigare utredningar är utförda i området kring kalkstenstäkten. SGU utförde 
1977 en hydrogeologisk utredning inför dåvarande koncessionsansökan för utökad 
brytning i området. Utredningen omfattade ett flertal fältundersökningar, såsom 
kartering av jordarter och geologi, undersökningsborrningar, 
grundvattennivåmätningar, provpumpningar i sandstens- och kalkstensakvifärerna, 
samt flödesmätningar i Våmbsbäcken. I utredningen gjordes en prognos för 
grundvattenpåverkan från den då sökta brytningen. Därefter har SGU 2005 lämnat 
kompletterande uppgifter, med en prognos för grundvattenpåverkan vid utökad 
brytning. SGU konstaterade då att resultat och slutsatser från utredningen 1977 
fortsatt är giltiga.  

Inför den nu aktuella tillståndsansökan har Cementa AB låtit Golder Associates AB 
utföra en förnyad hydrogeologisk utredning, en teknisk beskrivning, samt en 
miljökonsekvensbeskrivning. I den hydrogeologiska utredningen har en numerisk 
grundvattenmodellering utförts för ett stort område. Att modelleringen utförts över 
ett stort område beror på den geologiska formationen, som behöver beskrivas i sin 
helhet för att modellen ska få korrekta s.k. hydrauliska ränder (gränser). Som indata 
till modellen har huvudsakligen data från SGU:s utredning från 1977 använts. 

2.1 Områdesbeskrivning 

Cementa AB:s befintliga kalkstenstäkt är belägen mellan Nord- och Sydbillingen 
strax sydväst om Skövde. Brytning av kalksten har utförts sedan 1920-talet. Täkten 
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är belägen invid större sammanhängande natur- och rekreationsområden på 
Nordbillingen. Topografin är påverkad av de geologiska formationerna och även av 
kalkstenstäkten. Nord- och Sydbillingen utgörs av höjdområden, där marknivån är 
som högst ca +270 till +290 m.ö.h. Markytan i anslutning till kalkstenstäkten 
varierar mellan +210 och +240. Brytningen i täkten görs till nivån ca +158. 

Strax söder om kalkstenstäkten, nedanför sluttningen till Sydbillingen, sträcker sig 
Klasborg-Våmbs Natura 2000-område (se bilaga 1). Genom den nordligaste delen 
av Natura 2000-området rinner Våmbsbäcken. Under handläggningen av Cementa 
AB:s tillståndsansökan har det angetts att en så kallad svämlövskog växer kring 
bäcken, vilken ska vara särskilt skyddsvärd enligt reglerna för Natura 2000. Sådan 
skog befaras också finnas längs Sydbillingens norra sluttning. Det finns emellertid 
inga naturinventeringar eller annat material som bekräftar detta. Det finns tvärtom 
material från länsstyrelsen i Västra Götalands län som visar på att naturen inte är av 
de typer som listats som skyddsvärda inom Natura 2000. I föreliggande studie 
förutsätts det dock att naturen längs Våmbsbäcken är särskilt skyddsvärd. 

Väster om befintlig täkt förekommer det flera enskilda brunnar för vattenuttag, 
framför allt i Våmbs by. Det förekommer också brunnar (främst brunnar för uttag 
av bergvärme) nordöst om området i bostadsområden i Skövde. Några brunnar 
förekommer också norr om området. Brunnarna kan påverkas negativt om 
grundvattennivån sjunker. 

2.2 Hydrologi 

SGU har 1977 beräknat en vattenbalans i området, samt mätt flöden i 
Våmbsbäcken. SGU konstaterar att flödet i bäcken i hög grad varierar under året, 
beroende på nederbörd och snösmältning. Detta är naturligt i mindre vattendrag. 
Tillrinningsområdet för Våmbsbäcken är ca 19 km2 och Golder har beräknat 
medelvattenföringen till ca 160 l/s. Hållsdammsbäcken rinner väster om nuvarande 
täkt, inom det nya brytområdet. Denna bäck kommer att behöva ledas om. 
Hållsdammsbäcken är ett tillflöde till Våmbsbäcken, som enligt Golder utgör ca 10-
15% av Våmbsbäckens flöde. Hjälpadalsbäcken löper ungefär parallellt med 
Hållsdammsbäcken strax väster om det utökade brytområdet. Hjälpadalsbäcken har 
ett litet tillrinningsområde (se bilaga 2). Medelvattenföringen för Hjälpadalsbäcken 
har inte beräknats i tidigare utredningar, men kan på sin höjd uppgå till några liter 
per sekund. 

2.3 Geologi 

Området är enligt tidigare studier geologiskt sett relativt enhetligt uppbyggt av 
olika horisontella lager. De geologiska formationerna består av följande lager 
(nerifrån och upp): 

• Rödaktig granitisk gnejs (av SGU betecknad som järngnejs) är det understa 
och mäktigaste lagret. 
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• Sandsten av en mäktighet på ca 30 meter. 

• Alunskiffer av en mäktighet på ca 20 meter. 

• Kalksten av en mäktighet på ca 50 meter. 

I området kring täkten förekommer det också varierad mäktighet av sandig och 
siltig morän, som överlagrar kalkstenen. Moränens mäktighet varierar mellan som 
minst 2-3 meter och som mest ca 20 meter. I det föreslagna utökade 
brytningsområdet uppgår jorddjupet enligt SGU till ca 10 meter. 

På Nord- och Sydbillingen förekommer det, ovanpå kalkstenen, ett tunt lager 
bentonit, samt lerskiffer och diabas av större mäktigheter. 

2.4 Hydrogeologi 

De olika geologiska formationerna utgörs av skilda grundvattenmagasin med olika 
egenskaper. De översta lagren på Nord- och Sydbillingen (bentonit, lerskiffer och 
diabas) är hydrogeologiskt avskilda från underliggande lager. Det beror på att 
bentoniten är i princip tät och förhindrar grundvattenströmning mellan de högre 
liggande lagren och underliggande kalkstenslager. Grundvattnet som bildas 
kommer att strömma ut längs Billingens sluttningar, där bentonitlagret upphör. 
SGU har i utredningen från 1977 redovisat att det finns många diffusa läckage, men 
också synliga källor som styrker detta. Detta innebär också att 
grundvattenbildningen till kalkstenslagret är mycket begränsad på Nord- och 
Sydbillingen, då bentonitlagret fungerar som ett lock över grundvattenmagasinet i 
kalkstenen. 

Även det geologiska lagret under kalkstenen (alunskiffer) är i stort sett tätt. 
Alunskiffern avgränsar alltså grundvattenmagasinet i sandstenen från kalkstenen.  

Idag leds ca 20 l/s grundvatten bort från befintlig täkt. Golder bedömer att ca 32 l/s 
kommer att ledas bort vid utökad brytning. Denna grundvattenbortledning påverkar 
grundvattennivån i kalkstenen och i jordlagren. 

Grundvattnets trycknivåer i kalkstenen är idag påverkade av den befintliga täkten 
(se figur 1). SGU bedömde i sin utredning från 1977 att gränsen för påverkan skulle 
sträcka sig mellan 200 och 500 meter från täkten. Någon omfattande uppföljning av 
påverkan har inte skett och hur långt påverkan sträcker sig idag är därför oklart. 
Golder har i sin grundvattenmodellering kommit fram till att påverkansområdet vid 
utökad brytning kommer att sträcka sig 2 000 – 3 000 meter från täkten. Det är 
stora skillnader mellan bedömningar av influensområden i kalkstenslagret i de två 
studierna, även om man tar hänsyn till att Golder gjort sin bedömning utifrån ett 
utökat brytområde. Influensområdet överskattas emellertid ofta vid användningen 
av grundvattenmodeller, så Golders utredning bör ses som ett ”worst case”.  
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Figur 1.  Principskiss av geologiska formationer, samt grundvattenflöde i 
desamma. Grundvatten bildas på Nord- och Sydbillingen och 
rinner ut längs sluttningarna. Grundvattennivån i kalkstenslagret 
och jordlagren (moränen) illustreras med blå linjer. De 
hydrogeologiska frågeställningarna rörande påverkan från täkten 
utgörs alltså av risk för påverkan av grundvattennivåer i 
kalkstenslagret och i jordlagren.  

Grundvattenpåverkan i jordlagren kan ske på två sätt. Det ena är att grundvattnet i 
kalkstenen avsänks och på så sätt möjliggör att grundvatten från jordlagren rinner 
ner i kalkstenen. Denna påverkan bedöms vara sekundär. Den största påverkan på 
grundvattennivån i jordlagren uppkommer i kanten av täktområdet genom att 
jordlagren schaktas bort. Sådan påverkan kommer vara störst i närheten av täkten 
och successivt avta med ökat avstånd från täkten. Båda utredningarna konstaterar 
att påverkan på grundvattennivåer i jordlagren kommer att bli mycket begränsad. 
SGU baserar främst detta på att jordlagren är förhållandevis täta. Golder kommer 
istället fram till att befintliga bäckar kommer att bidra till en ökad 
grundvattenbildning, då bäckvattnet infiltrerar och bildar grundvatten, och på så 
sätt begränsar grundvattenpåverkan. Golder bedömer att påverkansområdet för 
jordlagren kommer att sträcka sig in under Klasborg-Våmbs Natura 2000-område. 
Detta bedöms i MKB:n inte leda till några negativa konsekvenser för naturmiljön. 

3 Utförda undersökningar 

De kompletterande undersökningar som utförts inom ramen för denna utredning har 
koncentrerats till jordlagren. Följande kompletteringar har utförts: 
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• Provtagningar och bestämning av jordarter i området väster och söder om 
nuvarande täkt. 

• Borrningar i syfte att klarlägga jorddjup 

• Installation av grundvattenrör i jordlagren 

• Enklare hydrauliska tester i grundvattenrören i syfte att bestämma 
jordlagrens vattengenomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) 

• Mätning av grundvattennivåer i jord 

4 Resultat och slutsatser  

En karta över jordlager, provtagningar, samt befintliga och nya brytområden 
redovisas i bilaga 3. Nuvarande brytfront redovisas, liksom det område som idag 
har avtäckts från jordlager och där brytning ska påbörjas inom ramen för det 
befintliga tillståndet. Ingen ytterligare borttagning av jordlager ska utföras inom 
ramen för nuvarande tillstånd. 

4.1 Borrningar och karaktärisering av jordlagren 

Sonderingar och etablering av grundvattenrör har utförts väster och söder om 
befintlig täkt (se bilaga 3). Borrningar har utförts ner till bergytan i sex punkter. I 
ytterligare tre punkter har sonderingar och rördrivning bara skett en bit under 
grundvattennivån. Jorddjupet redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Jorddjup 

Observationspunkt Jorddjup 
(m) 

Bergab01 7,0 

Bergab02 7,0 

Bergab03 8,9 

Bergab04 9,5 

WSP01 9,0 

WSP04 9,3 
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Jordlagren har vid provtagning konstaterats bestå av sandig och siltig morän, vilket 
stämmer väl överens med SGU:s jordartskarta. Också jorddjupen stämmer väl 
överens med tidigare beskrivningar i SGU:s och Golders utredningar. 

4.2 Mätningar av grundvattennivåer och vattenförande förmåga 

Mätningar av grundvattennivåer och utvärderad vattenförande förmåga (hydraulisk 
konduktivitet) i jordlagren redovisas i tabell 2 nedan. I de rör som inte når ner till 
bergytan har inga tester av vattenförande förmåga utförts, beroende på att testerna i 
sådana fall blir missvisande. Testbrunnarna behöver penetrera hela 
grundvattenmagasinet för att det ska gå att utföra korrekta tester av vattenförande 
förmåga. 

 

Tabell 2.  Uppmätta grundvattennivåer i juli 2014, samt vattenförande 
förmåga  

Observationspunkt Konduktivitet (m/s) Grundvattennivå 
(möh) 

Bergab01 >10-5 195,8 

Bergab02 >10-5 199,5 

Bergab03 5,4x10-6 209,6 

Bergab04 5,0x10-6 206,1 

WSP01 >10-5 201,9 

WSP04 1,0x10-5 209,5 

WSP05 Ej testat 210,1 

WSP07 Ej testat Torr 

WSP09 Ej testat 236,4 

 

Resultaten visar att jordlagren har en relativt hög hydraulisk konduktivitet, särskilt 
söder om täkten. Både SGU och Golder har förutsatt att konduktiviteten varierar 
mellan 10-7 till 10-9 m/s, men den har i testerna visat sig vara betydligt högre. 
Mätningar av grundvattennivåer i jordlagren visar att grundvattennivån är påverkad 
av den befintliga kalkstenstäkten. Områden som ligger närmast täkten är således 
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mest avsänkta, medan grundvattenytan i stort följer markytan i områden längre bort 
och således inte uppvisar någon trolig påverkan. Med ledning av uppmätta 
grundvattennivåer görs bedömningen att avsänkningen inte sträcker sig längre än 
100-200 meter från täkten. Det kan också konstateras att det inte finns några tecken 
på uttorkad växtlighet inom det område som är påverkat av 
grundvattennivåsänkning i jordlagren. Detta överensstämmer med tidigare 
erfarenheter, dvs. att denna typ av växtligheten inte är beroende av 
grundvattenytans läge utan försörjs av vatten från ytvatten och perkolerande 
markvatten. 

Vid utökad brytning kommer grundvattennivån i jord att sjunka väster och söder 
om det nya brytområdet. De nya mätningarna indikerar att influensområdet i 
jordlagren kan bli något större än vad som redovisats av Golder. Detta bedöms 
emellertid inte ha någon praktisk betydelse, förutom möjligen för någon privat 
brunnsägare väster om det nya brytområdet. Genom den planerade omledningen av 
Hållsdammsbäcken väster om brytområdet kommer också sådan påverkan att 
begränsas, förutsatt att den nya bäckfåran inte görs tätare i botten än befintliga 
bäckfåror. Någon ytterligare påverkan på grundvattennivåerna i jordlagren i 
Klasborgs-Våmbs Natura 2000-område kommer sannolikt inte att ske. Det beror på 
att grundvattennivåerna i kalkstenen under området redan är avsänkta, samt att 
jordlagren redan är avtäckta norr om naturområdet och att maximal avsänkning i 
jordlagren här redan skett. 

Beroende på de relativt genomsläppliga jordarter som förekommer i området är det 
troligt att en del av Hjälpadalsbäckens och Hållsdammsbäckens vatten infiltrerar i 
jordlagren. Sådan infiltration är emellertid liten och uppgår sannolikt inte till mer 
än maximalt någon liter per sekund totalt för bäckarnas passage förbi täktområdet. 
Den nya bäckfåran väster om brytområdet kommer att gå genom områden med 
samma jordarter som nuvarande bäckar och den infiltration som kan ske i den nya 
bäckfåran projekteras lämpligen så att nuvarande förhållanden efterliknas så 
mycket som möjligt. En särskild utredning av detta har utförts. Genom en sådan 
projektering kan det säkerställas att infiltrationen till grundvattnet inte att bli större 
vid en utökad brytning än idag. Någon flödesminskning i Våmbsbäcken till följd av 
omledningen av Hållsdammsbäcken bedöms alltså inte uppkomma. 

5 Förslag till kontroller och skyddsåtgärder 

Nedan ges förslag till kontroller av grund- och ytvatten, samt skyddsåtgärder för att 
begränsa grundvattenpåverkan. 

5.1 Kontroll av ytvatten 

Kontroller av ytvatten föreslås utföras enligt nedan: 

• Mätning av ytvattenflöden i Våmbsbäcken nedströms passagen av täkten. 
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• Mätning av volym uppfordrat vatten, samt provtagning av halt av 
suspenderat material, pH, kvävehalter (total-, ammonium- och nitratkväve) 
och petroleumprodukter (oljeindex) i länshållningsvattnet innan det släpps 
ut. Provtagning bör ske kvartalsvis för att fånga upp förhållandena under de 
olika årstiderna. 

5.2 Kontroll av grundvatten 

Kontroller av grundvattennivåer i jord bör ske i de två observationsbrunnar som 
finns i kalkstenslagret och i nu installerade grundvattenrör i jord, samt befintliga 
privata brunnar. Provtagningar bör ske minst fyra gånger per år. 

5.3 Möjliga skyddsåtgärder 

Det finns möjliga skyddsåtgärder som kan utföras om oväntad negativ påverkan på 
Natura 2000-området skulle uppkomma. Vid oönskad grundvattenpåverkan i 
jordlagren kan länshållningsvattnet återföras till grundvattenmagasinet i jord genom 
infiltrationsbrunnar. Jordlagren är väl beskaffade för sådan infiltration. Genom att 
utföra mätningar enligt ovan kommer det att finnas en beredskap för att i tid utföra 
åtgärderna innan någon sådan oväntad negativ påverkan uppkommer. Beroende på 
de små risker för negativ påverkan som föreligger till följd av planerad 
vattenverksamhet kommer dessa åtgärder sannolikt inte att behöva utföras.  

Vid minskade flöden i Våmbsbäcken kan utsläppspunkten för länshållningsvattnet 
flyttas till Hållsdammsbäckens nya bäckfåra längs Hjälpadalsbäcken. Genom att 
utföra denna åtgärd kommer flödet i Våmbsbäcken att öka något jämfört med idag. 
Någon negativ påverkan på naturvärden kring Våmbsbäcken på grund av förändrad 
hydrologi kan då inte uppkomma. För att minska risken för ökad erosion i den nya 
bäckfåran kan med fördel läggas ett erosionsskydd en bit nedströms 
utsläppspunkten. Längden på sträckan med erosionsskydd och 
materialsammansättning är en del av detaljprojekteringen. 
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