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ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 
Cementas cementfabrik ligger i sydvästra utkanten av Skövde tätort. En täkt för brytning av kalksten, som är 

råvara för cementtillverkningen, ligger väster om fabriken inom fastigheten Våmb 30:10. Cementa AB 

ansöker nu om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt brytning av kalksten och utvidgning av täkten åt väster 

och nordväst. Täktverksamheten medför att inläckande grund- och ytvatten måste ledas bort och det måste 

också tillståndsprövas (s.k. vattenverksamhet). Hållsdammsbäcken som idag rinner genom den del av 

fastigheten där täkten skall utvidgas måste ledas om till ett läge väster om täktområdet. 

Söder om täkten går länsväg 49. Väster och norr om befintlig brytfront finns ängs-/betesmark och skog. 

Närmaste samlade bostadsbebyggelse är Våmbs by som ligger ca 900 m sydost om det utökade 

täktområdet. Ett större bostadsområde, Billingesluttningen, ligger ca 1200 m åt nordost. Väster om täkten 

ligger enstaka bostadshus. Klasborg-Våmb Natura 2000-område ligger söder om väg 49. 

De viktigaste motiven för fortsatt täktverksamhet i Våmb är att brytningen av sten kommer att utföras i redan 

befintlig kalkstenstäkt där sten av lämplig kvalitet finns. Täkten ligger nära cementfabriken och därför blir 

transporterna av sten korta. I området finns transportvägar, krossanläggning, serviceverkstad mm. Täkten 

ligger i ett område som är av riksintresse för kalkstensbrytning. Det finns inga andra lämpliga lägen för 

kalkstensbrytning i närområdet. 

Cementa planerar att bryta upp till 1,5 miljoner ton kalksten per år. Brytning omfattar bl.a. följande moment:  

 Avbaning av jordmassor med grävmaskin och bandschaktare i kampanjer med något års mellanrum  

 Borrningen med en dieseldriven roterande hammarborrmaskin  

 Utsprängning av kalksten, två till fem salvor/vecka  

 Lastning av sten och transport till kross.  

Täktverksamheten medför miljöpåverkan i form av buller från brytning, transporter, etc., vibrationer från 

sprängning samt damning och utsläpp till luft från arbets- och tranportfordon. Avledning av vatten från 

täkterna medför påverkan på yt- och grundvattenförhållandena i omgivningarna. Dessutom ligger täkten i ett 

område som är klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt har stora kulturmiljövärden.  

Den planerade täktverksamheten kommer att utföras på i stort sett samma sätt som i nuläget.  Påverkan på 

omgivningarna, miljökonsekvenserna, kommer att vara av samma typ som hittills men eftersom täkten 

utvidgas åt väster och nordväst förändras påverkan i omgivningarna något. En bedömning av de viktigaste 

konsekvenserna inklusive skyddsåtgärder för att minska påverkan beskrivs nedan: 

Buller. Utredning av buller från den planerade verksamheten har utförts av konsultföretaget WSP. 

Utredningen visar att täktverksamheten kan utföras så att Naturvårdsverkets krav på ljudnivåer för 

nyanlagda verksamheter inte överskrids vid närmsta bostäder. För att klara kraven måste dock Cementa 

genomföra en kombination av bullerdämpande åtgärder och planering av brytverksamheten. Exempel på en 

bullerdämpande åtgärd är användningen av en ljuddämpad borrigg.  

Vibrationer. Utredning av vibrationer från den utökade täktverksamheten har utförts av Nitro Consult. Tillåtna 

vibrationsvärden för bostadshus, andra byggnader och installationer har beräknats inom ett avstånd på cirka 

1000 meter från brytområdet. Slutsatsen av utredningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas 

enligt planerna utan allt för stor omgivningspåverkan. Nitro Consult påpekar dock att det krävs aktiva 

åtgärder som att t.ex. reducera samverkande laddning vid sprängning för att hålla vibrationerna under 4 
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mm/s (förväntat vibrationsvillkor).  Eftersom utvidgningen av brytområdet sker mot väster så ökar risken för 

störning i den riktningen och vibrationsnivåerna kommer gradvis att minska i t.ex. Våmbs by. 

Damning. För att minska spridning av kalkstensdamm finns rutiner upprättade som bland annat omfattar 

vattenbegjutning av vägar. Vid normal drift sprids inte damm i någon större omfattning från täkten. Under 

hösten 2012 byggdes stenlagret om vilket ytterligare kommer att minska risken för damning.  

Naturvärden och frilutsliv. Täktområdet kommer att ligga i kanten på områden som är av riksintresse för 

naturvård och friluftsliv. Det utökade täktområdet, som i sig är av riksintresse för kalkstensbrytning, är ca 0,2 

km2 vilket motsvarar mindre än en halv procent av ytan av de övriga riksintressena. Inga nyckelbiotoper, 

naturreservat eller Natura-2000-områden berörs av den planerade verksamheten. 

Enetjärn Natur AB har utfört en inventering av naturmiljön inom det planerade brytområdet. Några områden 

med höga naturvärden identifierades t.ex. naturbetesmark, en lövhage och en tillfällig våtmark. Dessutom 

identifieras ett antal småbiotoper som omfattas av ett generellt biotopskydd. Dessa naturmiljöer kommer att 

försvinna när täkten utvidgas. Slutsatserna utifrån inventeringen är dock att det inte finns några unika 

naturvärden i området och att utvidgningen av täkten inte medför ”några betydande förluster av naturmiljöer 

eller arter i ett större landskapsperspektiv”. 

Kultur. Västergötlands museum har genomfört en inventering av det planerade brytområdet och identifierat 

ett antal objekt som muséet bedömer har höga kulturmiljövärden. Dessa objekt kommer att försvinna. Vad 

gäller förekomst av fornlämningar inom det planerade området kommer Cementa att upprätta en rutin för att 

dokumentera dessa med hjälp av relevant expertis.   

Grundvatten Bortledningen av vatten från kalkstenstäkten påverkar grundvattennivåerna i närområdet. 

Påverkan har studerats med hjälp av en yt- och grundvattenmodell. Modelleringen visar att störst påverkan 

på grundvattennivåerna erhålls i kalkstenen medan påverkan på ytligt grundvatten i jord blir väsentligt 

mindre. Påverkan på grundvattennivåerna i sandstenen blir försumbar och därmed påverkas inte 

kommunens reservvattentäkter som är borrade ner i sandstenen. Någon risk för påverkan på skyddade 

områden (Natura 2000) eller påverkan på grundvattenförekomster i området har inte kunnat identifieras. 

En inventering och bedömning av påverkan på brunnar i området visar att av totalt 33 identifierade brunnar 

beräknas 14 borrade och sju grävda brunnar kunna påverkas av en avsänkning. Merparten av dessa 

bedöms även fortsättningsvis kunna ge tillräckligt med vatten för hushållens vattenförsörjning. Tre grävda 

brunnar riskerar dock att få en betydande påverkan. Cementa planerar därför att vid behov att borra nya 

brunnar åt berörda fastighetsägare så att vattenförsörjningen kan tryggas. Påverkan på närbelägna brunnar 

behöver följas upp genom ett utökat grundvattenkontrollprogram.  

Ytvattenkvalitet. Kvaliteten på det vatten som avleds från täktområdet samt vatten uppströms och nedströms 

Cementas utsläppspunkt i Våmbsbäcken har analyserats. Baserat på resultaten finns det inget som talar för 

att det avledda vattnet skulle ha någon negativ inverkan på nedströms liggande vattendrag, varken vad 

gäller de biologiska kvalitetsfaktorerna eller den kemiska statusen i Våmbsbäcken.   

Efterbehandling. Ett förslag till ny efterbehandlingsplan har utarbetats av Enetjärn Natur AB i samarbete med 

Cementa. Fokus i efterbehandlingsplan är biologisk mångfald och att skapa naturtyper som är lämpliga i 

området. Dessutom skall efterbehandlingen i ett större perspektiv skapa naturmiljöer som är ovanliga 

och/eller hotade. I planen finns också förslag till nyskapandet av småbiotoper (stenmurar, åkerholmar, 

stenrösen och vattenmiljöer) i det efterbehandlade brottet. Dessa åtgärder kommer att kunna kompensera 

de objekt som tas bort i samband med utökningen av täkten.   
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1.0 INLEDNING 
Cementa AB i Skövde avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt täktverksamhet i 

kalkstenstäkten (även kallad gruvan) belägen inom fastigheten Våmb 30:10. Cementa använder även 

fastigheten Våmb 30:99 för mellanlagring av morän. Denna fastighet ägs av kommunen men Cementa 

innehar lägenhetsarrende. Kalkstenstäktens läge och dess omgivningar illustreras på översiktskarta i Bilaga 

1. 

Täkten kommer att utvidgas åt väster och nordväst. En koordinatsatt plan över sökt brytområde redovisas i 

Bilaga 2. Brytningen kommer även fortsättningsvis att ske ner till nivån + 158 m. 

Som en följd av täktverksamheten måste inläckande grund- och ytvatten bortledas och även det måste 

tillståndsprövas (s.k. vattenverksamhet).  

För att möjliggöra kalkstensbrytning inom det aktuella området behöver Hållsdammsbäcken som idag rinner 

genom fastigheten Våmb 30:10 ledas om. 

2.0 BESKRIVNING AV MKB-ARBETET 

2.1 Allmänt 
Föreliggande dokument omfattar i korthet en beskrivning av Cementas planerade täktverksamhet och 

vattenverksamhet (bortledning av vatten från täktområdet) inklusive planerade skyddsåtgärder, beskrivning 

av området där verksamheten bedrivs, värden i omgivningarna samt miljökonsekvenser av verksamheten 

inklusive en bedömning av överensstämmelse med samhällets miljömål.  

De väsentligaste miljöaspekterna för verksamheten är buller från transporter, sprängning och krossning av 

sten, vibrationer som uppkommer vid sprängning samt damning från verksamheten i täkten. Avledning av 

vatten från täkterna medför påverkan på yt- och grundvattenförhållandena i omgivningarna. Dessutom ligger 

täkten i ett område som är klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv samt har höga kulturmiljö-

värden. Kalkstensfyndigheten inom Cementas markområde är utpekat som geologiskt riksintresse för 

kalkstensbrytning. 

Miljökonsekvenserna har i denna MKB huvudsakligen beskrivits för närområdet till täkterna inom en radie av 

ett par km. Den flödesmodell som använts som underlag för bedömning av påverkan på yt- och 

grundvattenförhållandena sträcker sig dock över ett väsentligt större område, cirka 60 x 60 km.  

2.2 Alternativbeskrivning 
Alternativbeskrivningen omfattar en diskussion om möjligheter till alternativ lokalisering av kalkstenstäkten.  

Alternativ för omledning av vattendrag (Hållsdammsbäcken) beskrivs i avsnittet om miljökonsekvenser i 

kapitel 9.8. 

Ett alternativ för transport av utsprängd kalksten till krossanläggningen skulle teoretiskt kunna vara att 

anlägga ett transportband. Alternativet har dock förkastats på grund av att vägen mellan brytområdet och 

krossen inte är rak utan slingrar sig fram. Detta gör det mycket svårt att anlägga ett fungerande tranportband 

eftersom det krävs flera svängar. Därtill kommer att behovet av att använda bergtruckar i verksamheten 

kvarstår. Alternativet diskuteras inte ytterligare i denna MKB.  
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2.3 Nollalternativet 
Nollalternativet motsvarar en situation där den sökta verksamheten inte kommer till stånd. Det innebär att 

brytning av kalksten inom fastigheten Våmb 30:10 upphör 2017-03-01 när nuvarande tillstånd löper ut. 

Kalksten måste i nollalternativet brytas i annan täkt och transporteras med lastbil till cementfabriken i 

Skövde. Någon realistisk plats för brytning utanför Cementas markområde finns dock inte för närvarande. 

Efter att brytning av sten i täkten har avslutats kommer arbete med efterbehandling av täktområdet att 

fortsätta under en tid. Detta arbete kommer huvudsakligen att ske enligt de framtagna efterbehandlings-

planerna.  

2.4 Samråd  
Samråd har hållits med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skövde kommun 2012-02-22. Samråd med 

allmänhet och särskilt berörda hölls 2012-06-07 i form av ”Öppet hus”. Skriftligt samråd har hållits med 

övriga myndigheter och organisationer. Samrådsredogörelse inklusive protokoll från mötena och inkomna 

synpunkter redovisas i Bilaga 3. De synpunkter och önskemål som framkom har i möjligaste mån vävts in i 

eller kommenterats i MKB och Teknisk Beskrivning. 

2.5 Underlag 
Underlag för MKB omfattar bl.a. tidigare ansökningshandlingar och utredningar som genomförts av, eller på 

uppdrag av Cementa, underlag från Länsstyrelsen och Skövde kommun avseende naturvärden, planer mm.   

Golder Associates AB har, baserat på tidigare undersökningar utförda av SGU, utfört en modellering av 

täktens påverkan på yt- och grundvattenförhållanden i området. En rapport med beskrivning av modellen och 

resultat utgör Bilaga 6. Buller i nuläget och vid olika framtida scenarier har beräknats av WSP Akustik, 

(Bilaga 10). Mätningar och beräkningar av vibrationer har utförts av Nitro Consult AB (Bilaga 11). 

Inventeringar av naturmiljöer och bottenfauna i det planerade brytområdet har utförts av Enetjärn Natur AB 

(Bilaga 7 och 8). En kulturhistorisk förstudie har utförts av Västergötlands museum (Bilaga 9). Ett förslag till 

efterbehandlingsplan har sammanställts av Enetjärn Natur AB (Bilaga 14). 

I denna rapport anges i texten en referens till de utredningar som används, alternativt har källan skrivits ut 

direkt. I avsnitt 11.0 redovisas en förteckning över de rapporter/utredningar som använts samt muntliga 

kontakter. 
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3.0 LOKALISERING 

3.1 Sökt lokalisering av täktverksamheten 
Kalkbränning har förekommit i Västergötland sedan medeltiden. I Skövde har kalkbrytning och cement-

tillverkning anor sedan tidigt 1900-tal. Gullhögens bruk startade 1924 en liten cementfabrik där Cementas 

nuvarande fabrik ligger. Förutom cement tillverkades även kalkstensmjöl och kaliumsulfat som 

jordförbättringsmedel. Den första roterugnen togs i bruk på 30-talet och fabriken byggdes sedan ut väsentligt 

under 1950- och 60-talet. Cementa övertog Gullhögens bruk 1973. Vid anläggningen i Skövde tillverkas i 

nuläget huvudsak byggcement och snabbhårdnande cement men också andra cement- och cement-

baserade produkter med det inre av Västsverige som huvudsakligt leveransområde. 

Den planerade utvidgningen av brottet ligger i direkt anslutning till befintlig täkt. Fortsatt brytning kommer att 

ske i västlig, nordvästlig riktning, se Bilaga 1.  

De viktigaste motiven för vald lokalisering för den fortsatta täktverksamheten kan sammanfattas enligt 

följande:  

 Täktverksamheten kommer att bedrivas i redan befintlig kalkstenstäkt som utvidgas. Utvidgningen sker 

helt och hållet inom Cementas markområde. 

 Området är av riksintresse för kalkstensbrytning. Kalkstenen från området är mycket lämplig för 

cementproduktion. 

 Täkten ligger i nära anslutning till cementfabriken vilket minimerar transporterna av råvara till fabriken. I 

täkten finns en fungerande infrastruktur med transportvägar, krossanläggning, transportband, 

serviceverkstad mm. 

 Fullt utnyttjande av kalkstenen i anslutning till befintligt täktområde innebär hushållning med resurser. 

Inga nya täkter behöver öppnas.  

Kalkstensfyndigheten ligger även inom områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. I Skövde 

kommuns översiktsplan, ÖP 2021 (Antagandeversionen 2012-07-19) skriver kommunen att ”En utökning av 

täktområdet vid Cementa (Våmb) måste nogsamt vägas mellan olika motstående nationella, regionala och 

lokala intressen.” Motstående intressen inom det planerade brytområdet utgörs av närhet till bostäder, natur- 

och kulturvärden samt värden för friluftslivet.  Dessutom måste den lokala vägen ”Brandstorpsvägen” 

stängas. Motstående intressen beskrivs ytterligare i avsnitten 4.4, 4.5 och 6.  

I det fall tillstånd för utökad täktverksamhet efter 2017 inte beviljas måste kalksten brytas i annan täkt och 

transporteras med lastbil till cementfabriken i Skövde vilket medför väsentligt högre transportkostnader och 

miljöpåverkan i form av utsläpp till luft och buller från transporterna. Dessutom medför brytning i annan täkt 

miljökonsekvenser vid den aktuella täkten som beror av de lokala förhållandena. 

3.2 Kalksten - andra områden (ej Cementas mark) 
Kalksten i Västergötland finns i de s.k. Västgötabergen. Utöver cementas täkt i Skövde finns inga aktiva 

kalkstenstäkter i länet.  

Inom en radie av ca två till tre mil runt Cementas fabrik finns kalksten, förutom vid Billingen, i Kinnekulle-

området i Götene kommun och vid Mösseberg och Gerumsberget i Falköpings kommun, se Bilaga 15. De 
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flesta förekomsterna är inte prospekterade och Cementa äger inte någon mark i dessa områden. De 

områden som teoretiskt sett är intressanta är områden i direkt närhet av cementfabriken.  

Kalksten finns i hela Billingen men i de centrala delarna överlagras den av andra bergarter. Inom en mils 

radie från cementfabriken finns kalkstenen i dagen i randen av Billingen, se orange streckad markering i 

Figur 1. Utöver Cementas nuvarande brytområde finns ytterligare ett område klassat som riksintresse för 

kalkstensbrytning; Rådene ca 8 km söder om cementfabriken. Skövde kommun och Länsstyrelsen har dock 

uttryckt att i Rådeneområdet bör bevarandeintressen för naturmiljö och friluftsliv gå före stenindustrins 

intressen. Kalkstensfyndigheten i Rådene är inte undersökt i detalj eller avgränsad.  

Det bedöms vara mycket svårt att öppna en ny kalkstenstäkt i orörda områden. Som redovisas på kartan i 

Figur 1 finns en rad motstående intressen runt Billingen. Som nämnts ovan äger inte heller Cementa någon 

ytterligare mark utöver den som ligger i anslutning till nuvarande täkt. Cementa har sålunda ingen rådighet 

över annan mark i närområdet.  
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Figur 1: Kalkstenens utbredning samt skyddade områden/motstående intressen.  
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4.0 OMGIVNINGSBESKRIVNING 

4.1 Markanvändning 
Cementas verksamhet bedrivs i sydvästra utkanten av Skövde tätort. Cementfabriken ligger i östra delen av 

verksamhetsområdet och kalkstentäkten ligger väster om fabriken. Området begränsas i söder av länsväg 

49 mellan Skara och Skövde. Söder om vägen ligger Karlsro verksamhetsområde med logistikcentrum och 

viss industri. Åt nordost gränsar Cementas område till ett mindre industriområde. Väster om befintlig brytfront 

utgörs marken av ängs-/betesmark och skog, se Bilaga 1, Översiktskarta. Fortsatt brytning i området 

kommer att ske i västlig, nordvästlig riktning. Hållsdammsbäcken som rinner genom det planerade 

brytområdet komma att behöva flyttas (läggas om) västerut, se vidare avsnitt 7.11. 

Närmast belägna samlade bostadsbebyggelse är Våmbs by, som är belägen ca 900 m sydost om det 

utökade täktområdet och ca 250 m från krossanläggningen. Ett större bostadsområde, Billingesluttningen, 

ligger ca 1200 m nordost om det utökade täktområdet. Väster om täkten ligger enstaka bostadshus. Om hela 

området bryts ut enligt ansökan kommer avståndet till närmaste bostadshus vara ca 160 m och till närmaste 

verksamhet som ligger sydväst om täkten (en skrotgård) blir avståndet cirka 100 meter.  

4.2 Planförhållanden 
För området gäller översiktsplan för Skövde kommun, ÖP 2025.  Antagandehandlingen vann laga kraft 

2012-07-19. I planen anges att Cementas stenbrott är av riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 7§. Vad gäller 

mål och riktlinjer för täkten skriver kommunen att ”En utökning av täktområdet vid Cementa (Våmb) måste 

nogsamt vägas mellan nationella, regionala och lokal intressen.” Någon detaljplan finns inte för området.   

4.3 Geologi och hydrogeologi 

4.3.1 Geologiska förhållanden 

Berggrunden i området runt Billingen består av sedimentära bergarter (sandsten, kalksten och skiffer) som 

inom vissa områden överlagras av den vulkaniska bergarten diabas. De sedimentära bergarterna som är ca 

500 miljoner år gamla ligger i enhetliga, parallella lager på det mycket äldre urberget.  Diabas är 

motståndskraftig mot erosion och i de områden där diabasen finns har de underliggande, mer lättvittrade 

sedimentära bergarterna skyddats. Detta har format topografin i området där Billingen och övriga 

västgötaberg höjer sig över omgivande landskap. 

Inom området för Cementas bergtäkt saknas diabasen och även det övre skifferlagret är borteroderat. 

Kalkstenen ligger här direkt under ett jordlager bestående av morän. Enligt SGUs jordartskarta är moränen i 

området sandig, se Bilaga 5. Kalkstenens mäktighet är sammanlagt ca 45 m och kan ur cementteknisk 

synvinkel delas in i fyra olika lager beroende på stenens sammansättning (kvalitet). Cementa benämner 

stenkvaliteterna lågsten, högsten och sekundär kalksten (tidigare även kallat skrotsten).  

Överst i täkten finns en liten pall av sekundär kalksten, ca 0-8 m mäktig. Under denna finns lågstenen och 

därunder ytterligare ett lager av sekundärmaterial. Längst ner finns högsten. För cementproduktionen 

använder Cementa lågsten och högsten. Under kalkstenen finns alunskiffer och sandsten där den senare 

utgör en betydande akvifär med stor vattentillgång. Sandstenen har en mäktighet på cirka 30 meter och 

ligger invid täktområdet på nivån mellan cirka +100 och +130 m.ö.h. 

Mer information om berggrund och jordlager finns i Bilaga 6 ”Grundvattenmodell”.  
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4.3.2 Yt- och grundvattenförhållanden 

Ytvatten 

Kalkstenstäkten är belägen inom Våmbsbäckens avrinningsområde som efter bäckens passage under väg 

49 uppgår till cirka 19 km2. Våmbsbäcken, se Figur 2, tillförs vatten via ett antal mindre bäckar och diken, 

främst från norr (från Billingen), men även via några mindre diken från Degramossen invid Sydbillingen. 

Hållsdammsbäcken som rinner genom Cementas fastighet är ett av de större tillflödena till Våmbsbäcken 

och svarar för cirka 10-15% av vattenföringen. Våmbsbäckens och Hållsdammsbäckens lägen framgår av 

Bilaga 1.  

SGU utredde de hydrologiska och hydrogeologiska förhållandena i området 1977 och redovisade en effektiv 

nederbörd (nederbörd minus avdunstning) på cirka 270 mm/år. Baserat på detta kan medelvattenföringen 

(MQ) i Våmbsbäcken beräknas till cirka 160 L/s. Medelhögvattenföringen (MHQ) kan uppskattas till cirka 

1300 L/s och medellågvattenföringen (MLQ) till cirka 15 L/s. 

 

Figur 2: Våmbsbäcken efter passage under väg 49. Provtagningslokal P2. 

Våmbsbäcken ansluter strax öster om Skövde tätort till Svesån som längre nedströms övergår i Ösan. 

Svesåns avrinningsområde uppgår enligt uppgifter i SMHIs vattenweb till 48,1 km2 och medelvattenföringen 

(MQ) för perioden 1990-2011 uppgick till cirka 550 L/s. Enligt uppgifter i VatteninformationsSystem Sverige 

(VISS) har Svesån måttlig ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver). Som skäl 

för att god ekologisk status kan vara svår att nå anförs övergödningsproblem (fosfor). Det skall dock 

påpekas att informationen är begränsad och biologiska data saknas. Våmbsbäcken återfinns inte som ett 

separat vattendrag i VISS. Vattenprover har tagits i Våmbsbäcken vid två lokaler under perioden oktober 

2011 – juli 2012 och analysdata från dessa provtagningar redovisas i avsnitt 7.10. 

I slutet av april 2012 utfördes en bottenfaunaundersökning i Våmbsbäcken vid tre lokaler benämnda U, N1 

och N2, se markerade lägen i Bilaga 8. Lokal U är belägen uppströms kalkstenstäkten och även uppströms 

den position där Hållsdammsbäcken ansluter till Våmbsbäcken. N1 ligger strax nedströms den plats där 

Hållsdammsbäcken ansluter och N2 ligger strax nedströms den plats där Cementas utsläpp från täktområdet 

sker. Resultatet visade att vid alla tre lokaler är sammansättningen av bottenfauna jämnt fördelad mellan alla 

förekommande arter vilket ger ett högt värde för diversitet. Detta tyder på naturliga fysiska och miljömässiga 
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förutsättningar. Shannons diversitetsindex är mycket högt vid alla lokaler. Artantalen är högst vid N1 samt 

N2 och något lägre vid uppströmslokalen (U). Sammantaget kan konstateras att de två nedre lokalerna (N1 

och N2) är såväl artrikare som individrikare och ingen negativ påverkan i Våmbsbäcken till följd av 

kalkstensbrytningen och utsläppen till vatten kan ses på bäckens bottenfauna. Inga sällsynta eller rödlistade 

arter identifierades vid undersökningen. 

Även Hållsdammsbäcken har varit föremål för undersökning av bottenfauna (april 2011). Undersökningen 

utfördes av tre delsträckor inom Cementas fastighet benämnda övre mellan och nedre, se Bilaga 7. 

Undersökningen visade att diversitetsindex är mycket högt eller högt i bäckens alla delsträckor och att 

artantalet generellt är måttligt högt. Det senare bedömdes som helt normalt i förhållande till bäckens ringa 

storlek. Inga rödlistade eller särskilt sällsynta arter hittades i bäcken vid undersökningen. 

Grundvatten 

De olika geologiska lagren (bergarterna) inom Billingen har olika genomsläpplighet och är därför olika 

vattenförande. I Figur 3 visas en principillustration över de olika lagren. Som nämnts under avsnittet 4.3.1 

saknas diabasen inom Cementas täktområde och även skifferlagret är borteroderat. 

 

Figur 3: Principiell lagerföljd genom Billingen 
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De geologiska lager som medger ett vattenuttag av betydelse i täktens närområde är framför allt den överst 

liggande moränen (grävda brunnar), kalkstenen (borrade brunnar) och sandstenen (borrade brunnar). På 

längre avstånd från täkten finns även uttagsmöjligheter i lerskiffern där denna bergart förekommer. 

Sedan april 2011 sker kontinuerlig mätning av grundvattennivåer i två borrhål i närheten av kalkstenstäkten. 

Borrhålen har benämningarna G1 och G3 och lägena är illustrerade Figur 15. Det finns ytterligare ett borrhål 

(G2) som dock är felaktigt borrad varför ingen mätning varit möjlig här. G1 (väster om Våmbs by) och G3 

(väster om kalkstenstäkten) är borrade genom kalkstenen ned till alunskiffern och utrustade med tryckgivare 

och datalogger för insamling av mätdata. För perioden april 2011 till april 2012 har mätningarna visat 

följande: 

 I G1 har vattennivån varierat mellan +188,5 och +190,4 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 G3 har vattennivån varierat mellan +210,7 och +212,4, även här en ringa variation. Vattennivån i G3 

(cirka 550 meter från täkten) ligger cirka 53 meter över täktbottens nivå, se även Figur 4 som visar hela 

mätserien. 

 

Figur 4: Uppmätt grundvattennivå i G3 väster om täkten. 

SGU undersökte de hydrogeologiska förhållandena i området på 70-talet (senare uppdateringar är gjorda). 

När det gäller grundvatten i lösa jordlager konstaterade SGU utifrån uppmätta nivåer i grävda brunnar att de 

befanns ligga i medeltal 3,4 meter under markytan och att brunnarnas topografiska läge var avgörande för 

vattennivån. SGU konstaterade att grundvattenytan följer markytans nivå väl i området och att grundvattnet i 

jorden strömmar i stort sett vinkelrätt mot terrängens nivålinjer. 

Enligt SGU har även kalkstenen inom täktområdet en viss vattenförande förmåga med en genomsnittlig 

hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) på 1*10-7 m/s. Utflödet av grundvatten till täkten sker framför allt 
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ovan kalkstenen samt via förekommande vertikala och horisontella sprickor i kalkstenen. Även de undre 

delarna av kalkstenen tillsammans med de ytligare delarna av alunskiffern är förhållandevis genomsläppliga 

och via sprängda diken erhålls tillrinning till pumpstationerna i täkten. Utflödet av grundvatten till täkten har 

tidigare uppskattats till cirka 0,007 L/s och meter bergvägg. 1000 meter bergvägg skulle sålunda innebära ett 

utflöde på 7 L/s. 

En tredimensionell flödesmodell (Geoan) har upprättas över området. Modellen baseras på topografiska 

data samt tidigare undersökningar utförda av SGU och är kalibrerad mot uppmätta grundvattennivåer. 

Modellen, som kan hantera ytvattensystemet parallellt med grundvattensystemet, beskrivs närmare i Bilaga 

6. 

4.3.3 Grundvattenskydd 

På ett avstånd mellan cirka 1000 och 2000 meter nordost om det aktiva brytområdet finns fyra borrade 

kommunala brunnar som utgör reservvattentäkter för Skövde kommun. Dessa reservvattentäkter omfattas av 

ett vattenskyddsområde som fastställdes av Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1976. Det planerade 

brytområdet ligger utanför detta skyddsområde. De aktuella brunnarna är borrade ner i den mycket 

genomsläppliga sandstensakvifären och är beroende av vattentillgången i denna. Sandstensakvifären 

skyddas av bl.a. den överliggande alunskiffern som har låg genomsläpplighet. 

Enligt uppgift från VA-avdelningen i Skövde kommun har kommunen påbörjat ett arbete med att revidera det 

aktuella vattenskyddsområdet.   

4.3.4 Grundvattenförekomster 

Inom Billingeområdet finns tre grundvattenförekomster angivna i VatteninformationsSystem Sverige (VISS) 

som omfattar förhållandevis stora områden och som överlappar varandra i plan. De tre vattenförekomsterna 

sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1: Grundvattenförekomster inom Billingeområdet.  
Benämning Sifferkod Geologiskt lager Angiven uttagsmöjlighet Areal 

Falköping-Skövde SE 646218-137540 Sedimentär 
bergförekomst * 

0,5 – 1,5 L/s 887 519 420 m2 

Billingen kalksten SE 647462-137906 Kalksten 0,2 – 0,5 L/s 237 779 050 m2 

Billingen lerskiffer SE 647597-137908 Lerskiffer 0,5 – 1,5 L/s 137 564 026 m2 

* Ej specificerat men bör vara sandstensakvifären 

Falköping-Skövde utgör ett mycket stort område från Nordbillingen ner mot Floby och Tidaholm som spänner 

över stora delar av Skövde tätort samt hela Falköping. Billingen Kalksten utgör även detta ett mycket stort 

område som i princip omfattar hela Billingen och västra delen av Skövde tätort. Billingen lerskiffer omfattar i 

princip hela Billingen. I VISS anges att för alla dessa tre grundvattenförekomster att den geografiska 

noggrannheten på magasinens avgränsning är översiktlig.  

Täktområdet ligger i plan inom de angivna grundvattenförekomsterna men dess utbredning är mycket ringa i 

jämförelse med grundvattenförekomsternas areal. Se även avsnitt 7.9.5 

För alla tre grundvattenförekomsterna anges att både kvantitativ och kemisk status är god. Beträffande risker 

att god status inte nås 2015 anges följande i VISS: 
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 Falköping-Skövde: Risk att god kemisk status inte uppnås 2015 då föroreningsnivån i grundvattnet är 

stor/mycket stor. Föroreningarna är relaterade till träimpregnering samt pappers- och massaindustri. 

Ingen risk beträffande kvantitativ status. 

 Billingen kalksten: Ingen risk beträffande kemisk eller kvantitativ status. 

 Billingen lerskiffer: Ingen risk beträffande kemisk eller kvantitativ status. 

4.4 Naturmiljö och friluftsliv 

4.4.1 Riksintressen och Natura 2000 

Hela Billingen är av riksintresse för naturvård, se Figur 1. Nordbillingen, dvs. området norr om vägen mellan 

Skara och Skövde, har stora naturvärden genom en mosaik av naturtyper. Här finns bland annat ett 

omväxlande odlingslandskap med åkrar och betesmarker samt partier med ädellövskog. Sydbillingen, dvs. 

området söder om vägen mellan Skara och Skövde, utgörs av diabasplatåer som genomskärs av 

spricksystem. I området finns en mosaik av skog och myrar. Myrarna är i stor utsträckning orörda. 

Omkringliggande skog utgörs av naturskog. 

I täktens närområde finns två naturreservat och Natura 2000-områden. Dessa är Sydbillingens platå samt 

Klasborgs och Våmbs ängar som ligger ca 600 m respektive 100 m söder om det planerade brytområdet.  

Inom en radie på ca 1 km från det inventerade området återfinns tre områden som utpekats av 

Skogsstyrelsen som nyckelbiotoper. Dessa är Hållsdammsravinen (uppströms brytområdet) och två 

områden längs Hjälpadalen (nordväst, uppströms brytområdet). 

En utförligare beskrivning av naturvärden i omgivningarna kring täkten finns i Enetjärn, 2011 och Enetjärn, 

2012 som utgör Bilaga 7 och Bilaga 8.   

Sveriges geologiska undersökning (SGU) förklarade i beslut den 14 mars 1994 kalkstensfyndigheten 

Skövde, Våmb i Skövde kommun som riksintresse för utvinning av mineral enligt 2 kap 7 § 2:a st. NRL. 

4.4.2 Naturvärden i området för den utvidgade täkten 

De inventeringar som utförts av Enetjärn Natur AB sammanfattas i det följande. 

Inventeringsområdet ligger på södra sluttningen av platåberget Nordbillingen. Eftersom hela Billingen är av 

riksintresse för naturvård omfattas även det inventerade området av riksintresset. 

Inventeringsområdet utgörs av ett kulturlandskap med öppna marker och brukad skog. En tredjedel av 

området är skogsmark och resterande del är åkermark, beteshagar och tomtmark. Skogsmarken är före 

detta betesmarker som tillåtits växa igen eller planterats med gran. Åkermark består främst av äldre 

vallodlingar men även naturbetesmarker och igenväxande lövhagar. Delar av ytan betas av nötkreatur. De 

områden som har högsta naturvärden inom inventeringsområdet består av naturbetesmark som fortfarande i 

viss mån hävdas. Det tre objekt som klassats högst beskrivs enligt följande (sammandrag). Bokstäverna 

avser områden redovisade på karta i Figur 5.  
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Figur 5: Resultat naturinventering. Från Enetjärn, 2011 (se även Bilaga 7). 

 Objekt K. Naturbetesmark. Klass1 (Högsta naturvärde, värdekärna). Området utgörs av öppna och 

igenväxande backar och centralt en trädbeväxt höjd. Längs västra kanten löper en stenmur. Området 

har mycket höga naturvärden knutna till en väl bevarad naturbetesmark med en artrik hävdflora och ett 

rikt insektsliv. Dessa miljöer är på väg att försvinna i landskapet. Senare års ohävd har dock försämrat 

förutsättningarna för kräsnare arter att leva här. 

 Objekt D. Igenväxande lövhage. Klass 2 (högt naturvärde). Objektet utgörs av en igenväxt lövhage där 

hävden så gott som upphört. I östra delen av området är många av träden av hagmarkskaraktär med 

vida kronor. En hel del död ved finns både i hasselknippena och större lågor. Spår efter hackspett finns 

på var och varannan stam. Området ingår i samma betesfålla som objekt K och intilliggande vallar och 

här finns spår efter betesdjuren men skötseln är bristfällig och det är i nuläget snarast att klassa som 

skogsmark. Objektet hyser höga naturvärden genom sitt stora lövinslag och blomrika markflora. 
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 Objekt P Tillfällig våtmark. Klass 2 (högt naturvärde). Objektet utgörs av en fuktig svacka på en 

åkermark som sedan länge brukas som vall. Området håller vatten under vår och höst. Vegetationen 

präglas av våtmarksväxter i form av olika starrarter. Området betas tillsammans med omgivande vall 

vilket skapat tuvighet. Objektet omfattas av det generella biotopskyddet. Denna typ av våtmarker i 

öppet odlingslandskap är viktiga områden för fåglar under delar av året. De höga naturvärdena är 

knutna främst till hydrologin och öppenheten. 

Två bäckar finns i området varav den ena, Hållsdammsbäcken, håller vatten under en stor del av året medan 

den andra (Hjälpadalsbäcken) torkar ut. För att möjliggöra kalkstensbrytning inom det aktuella området 

behöver Hållsdammsbäcken, som rinner genom Cementas fastighet Våmb 30:10, ledas om. Det föreslagna 

nya läget för bäcken ansluter nordväst om det planerade täktområdet till Hjälpadalsbäcken, se vidare avsnitt 

7.11. Hjälpadalsbäcken har av Enetjärn identifierats som ett område med höga naturvärden: 

 Objekt F Bäck från Hjälpadalen. Klass 2 (högt naturvärde). Hjälpadalsbäcken är en mycket diffus bäck 

som troligen bara håller vatten periodvis. Längre nedströms försvinner bäcken troligen ner i ett täckdike. 

I anslutning till bäcken är marken fuktig och mullrik. Området karaktäriseras av ett klibbalsdominerat 

trädskikt. Bäckmiljön omfattas av det generella biotopskyddet. Objektets höga naturvärden är främst 

knutna till mullrik mark med rik flora och lövdominerat trädskikt. Alsocklarna hyser också höga 

naturvärden 

Det finns i området inga speciellt sällsynta eller skyddsvärda fåglar. Detta beror på att området främst utgörs 

av triviala naturmiljöer där vatten, våtmarker, död ved, hålträd och stora boträd saknas. Vad gäller övrigt 

djurliv menar Enetjärn att de arter som troligen bor och rör sig i området även är vanliga i omgivande 

landskap. 

Väster om täkten finns en utsiktsplats med en geologisk utställning. I täkten finns stora mängder fossil.  

Inom ramen för statens satsning på närnatur inom det så kallade Lokala Naturvårdsprogrammet (LONA) 

utfördes 2007 en inventering av skogsområdet mellan Alphyddevägen och Hållsdammsbäcken på uppdrag 

av Skövde kommun (Johansson, Carlsson, 2007). I inventeringen ingick en del av det område dit Hålls-

dammsbäcken föreslås flyttas (område 16 i inventeringen). Området ligger direkt väster om Hållsdamms-

bäcken, söder om kraftledningen, och genomkorsas av den nordöstligaste delen av den föreslagna nya fåran 

för Hållsdammsbäcken, se Figur 16. Enligt inventeringsrapporten utgörs området en mycket rik kalkgranskog 

med många rödlistade svamparter i den sydvästra delen. 

4.4.3 Biotopskydd 

Vid Enetjärns naturvärdesinventering identifieras ett antal småbiotoper i jordbrukslandskapet som omfattas 

av ett generellt biotopskydd, se figur 4.23 i Bilaga 7. Dessa småbiotoper är viktiga livsmiljöer för många arter 

som inte klarar sig så bra i dagens storskaliga jordbrukslandskap. Biotopskyddet innebär att man inte utan 

dispens från länsstyrelsen får vidta åtgärder som kan skada naturmiljön.  

De biotopskyddade objekten inom det planerade brytområdet omfattar sex stycken stenmurar (delvis 

nedrasade och överväxta), fyra åkerholmar (se exempel i Figur 6), en fägata, två mindre våtmarker/tillfälligt 

vatten (varav ett utgör Objekt P som beskrivits i avsnitt 4.4.2) samt delar av Hållsdammsbäcken.  
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Figur 6: Exempel småbiotop - åkerholme. (Foto från Enetjärn, 2011) 

Den föreslagna omledningen av Hållsdammsbäcken medför att även Hjälpadalsbäcken, direkt väster om 

brytområdet, berörs, (se beskrivning i avsnitt 4.4.2).  

Dispensansökan inklusive förslag till kompensationsåtgärder för de aktuella småbiotoperna ingår i Ansökan. 

I den efterbehandlingsplan som tagits fram inom ramen för denna ansökan (se vidare avsnitt 5.3 och Bilaga 

14) finns förslag till nyskapandet av småbiotoper (stenmurar, åkerholmar, stenrösen och vattenmiljöer) i det 

efterbehandlade brottet. Dessa åtgärder kommer att kunna kompensera de objekt som tas bort i samband 

med utökningen av täkten. 

4.5 Kulturmiljö 
Västergötlands museum har på uppdrag av Cementa AB utfört en kulturhistorisk förstudie i Våmb. 

Rapporten utgör Bilaga 9. 

Kulturmiljöanalysen sammanfattas i rapporten enligt följande: ” Våmb ingår i ett större område som bl.a. 

berörs av riksintresse för naturvård. Trakten runt Våmb representerar den rika mångfald i hela kambrosilur-

bygden och dess unika platåbergsnatur samtidigt som den har individuella värden som bara finns här. 

Samspelet mellan rika natur- och kulturvärden har i hög grad satt sin prägel på kulturmiljön i Våmb 

tillsammans med de stora förändringar som skett under 1900-talet. Det senare är orsakat bl a av det 

stadsnära läget med Skövdes stadsbebyggelse som växt in i Våmb och stenindustrins stora expansion med 

vidsträckta täktområden.” 

…. ”området utgörs av ett sammanhängande kulturlandskap med mycket stora värden. Fornlämningar i form 

av stensättningar och fossila åkrar mm vittnar om att området har utgjort en kontinuerlig agrar miljö sedan 

forntid med den viktiga färdväg som knutit samman områdena öster och väster om Billingen. Gamla 

Skaravägen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde med ett tydligt sammanhang med motsvarande 

lämningar i Varnhem. Området är väl läsbart med bibehållna väglämningar, i form av vägsträckningar, 

hålvägar och fägator, samt tillhörande byanläggningar med åkermark, gärden och torpställen. Den planerade 

utökade täkten i området har som konsekvens för ovanstående kulturlandskapsvärden, kulturhistoriska 

bebyggelsevärden samt fornlämningar att de tas bort och att de viktiga och mycket värdefulla sammanhang 

med fortsatta vägsträckningar, fornlämningar och jordbrukslämningar på och runt Billingen försvinner. ” 

Det planerade brytområdet ligger inte inom något riksintresse för kulturmiljövård och har inte framhållits i 

Skövde kommuns ÖP 2021 som ett område med några speciella värden ur kulturminnessynpunkt. 
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5.0 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

5.1  Täktverksamheten 
Den planerade utökningen av täkten beskrivs utförligt i Teknisk Beskrivning som utgör Bilaga B till Ansökan.  

Cementa planerar att bryta upp till 1,5 miljoner ton kalksten per år för tillverkning av cement. Som beskrivits i 

avsnitt 4.3.1 varierar kalkstenen kvalitet mellan de olika horisontella lagren i täkten. Den s.k. lågstenen och 

högstenen används i cementtillverkningen. En del av den sekundära kalkstenen krossas och säljs men det 

mesta används för efterbehandling av täkten. 

Eftersom kalkstenskvaliteten varierar vertikalt, sker brytningen i trappsteg, se Figur 8, för utvinning av 

tillräcklig mängd kalksten i rätt proportioner för cementtillverkningen. Stenen transporteras ca 1,5 km från 

brytfronten till stenkrossen i gruvan.  

 

Figur 8: Brytning i trappsteg.  

En mycket jämn kvalitet inom varje kalkstenslager samt en tydlig horisontell delning mellan de olika lagren 

har historiskt sett gjort brytplaneringen mycket enkel i gruvan. Genom enkla volymberäkningar har bryt-

planeringen efter cementtillverkningens behov kunnat planeras. Cementa har överfört planeringen av 

brytningen till ett datorprogram där de olika stenmaterialen i gruvan är inlagda. Datorsimuleringen syftar till 

att på ett bättre sätt kunna visualisera den kommande brytningen, öka möjligheterna för en ännu effektivare 

efterbehandling samt säkerställa rätt fördelning av den utbrutna stenen till cementtillverkningen. 

Den fortsatta täktverksamheten innebär att brytning kommer att ske västerut, se Bilaga 1, Översiktskarta 
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En koordinatsatt plan över brytområdet redovisas i Bilaga 2. Brytningen kommer även fortsättningsvis att ske 

ner till nivån +158 m. Det nya brytområdet omfattar ca 23 ha. Verksamheten i täkten bedrivs normalt i tvåskift 

under vardagar. 

I det område där täkten skall utvidgas sker avbaning med grävmaskin och bandschaktare och i kampanjer 

med något års mellanrum. Massorna används för efterbehandling av täkten och körs i möjligaste mån 

omgående till de platser där de skall läggas upp enligt landskapsplanen.  

Borrningen utförs med en dieseldriven roterande hammarborrmaskin. Borrningen styrs av en person 

placerad i en ljudisolerad och luftkonditionerad manöverhytt. Utsprängning av kalksten utförs i allmänhet 

med två till fem salvor/vecka. Sprängning utförs med intervalltändning vilket t.ex. innebär tidsfördröjning 

mellan varje borrhål i salvan. Tidsfördröjningen anpassas efter risken för markvibrationer samt önskat 

styckefall. 

Stora skut knackas till lämplig storlek med hjälp av en hydraulhammare på en grävmaskin.  

Den utsprängda stenen lastas med hjälp av hjulburna frontlastmaskiner på bergtruckar för transport till kross 

eller efterbehandling. Truckar och lastmaskiner är dieseldrivna. Truckarna kan lasta cirka 40 ton sten per 

lass. Brytning av 1 miljon ton sten motsvarar cirka 25000 transportcykler per år eller i genomsnitt 100 per 

dygn. Transportavståndet varierar beroende på från vilken pall som utlastningen sker, men uppgår för 

närvarande i ett genomsnitt till ca 1,5 km vilket kommer att öka något vid sökt verksamhet. 

Kalkstenen krossas i en hammarkross till dimensionen ca 0-30 mm. Krossningen utförs i kampanjer, varvid 

högstenen och lågstenen krossas var för sig. Från krossanläggningen leder ett täckt transportband in till 

stenlagret som ligger under tak.  

Samtliga fordon tankas med drivmedel miljöklass 1 från en cistern om 10 m3 placerad inomhus i brandsäkert 

utrymme inom invallning som kan hålla hela volymen + 10 %. Borrmaskin, grävmaskin och bandschaktare 

tankas från en flyttbar, dubbelmantlad godkänd cistern.  

5.2 Vattenverksamhet 
Vattenverksamheten omfattar dels bortledning av inläckande vatten från täkten, dels planerad omledning av 

Hållsdammsbäcken. Dessa verksamheter beskrivs närmare i den tekniska beskrivningen, Bilaga B. 

Bortledningen av vatten från täkten uppgår i nuläget till cirka 20 L/s vilket motsvarar 630 000 m3/år. Vid sökt 

verksamhet beräknas bortledningen öka med 12 L/s till cirka 32 L/s vilket motsvarar en ökning med cirka 60 

%. Av ökningen på 12 L/s beräknas 73 % utgöras av inläckande grundvatten och 27 % av nederbördsvatten. 

Omledningen av Hållsdammsbäcken är planerad att utföras genom att en ny bäckfåra schaktas mellan 

Hållsdamsbäcken i den norra delen av Cementas fastighet och den mindre Hjälpadalsbäcken i den västra 

delen av Cementas fastighet. Planerad omledning är illustrerad i Bilaga 1 samt i avsnitt 7.11. 

5.3 Efterbehandling 
Ett förslag till efterbehandlingsplan (EBH-plan) som ersätter den nuvarande planen och som även tar med 

efterbehandling av den utökade täkten (sökt verksamhet) har utarbetats av Enetjärn Natur AB i samarbete 

med Cementa. Planen utgör Bilaga 14. Fokus i EBH-planen är biologisk mångfald vilket ligger i linje med 

riktlinjerna från Heidelberg Cement Group i vilken Cementa AB ingår. 

Principerna för den nya EBH-planen är att utifrån det omgivande landskapet skapa naturtyper som är 

lämpliga i området. Dessutom skall efterbehandlingen i ett större perspektiv skapa naturmiljöer som är 
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ovanliga och/eller hotade. Ytterligare en princip är att de naturområden som skapas skall kräva så lite 

skötsel som möjligt. Viss skötsel i form av röjning, bränning och bete kommer dock att krävas för att hålla 

markerna öppna. 

Den sekundära kalkstenen som uppkommer vid kalkstensbrytningen används för återfyllnad.  I nuläget har 

den norra delen av brottet (sydvända delen) fyllts ut med sådan kalksten medan den motstående sidan 

(södra delen) har branta klippbranter. Vatten rinner in i brottet och det pumpas kontinuerligt ut. 

Följande målbilder har valts för efterbehandlingen:  

 Klippor med rasbranter – liknande miljöer finns i anslutning till brottet; viktigt för växter och fåglar. 

 Halvöppen naturmark med småbiotoper – karakteristiskt för småskaligt jordbruk som funnits i området i 

långa tider; gynnar kräldjur, små däggdjur och insekter.  

 Småvatten på kalkmark – finns på platåbergen, torkar ut under delar av året; gynnar t.ex. vadarfåglar 

och groddjur. 

 Kalkhällmark – efterliknar alvarmark som är en mycket ovanlig naturtyp; gynnar bl.a. kärlväxter och 

lavar. 

 Ädellövskog och hassellundar – finns i anslutning till brytområdet; gynnar bl.a. ädellövträd och 

vårblommande kärlväxter. 

EBH- planens delområden redovisas i Figur 9. 

Detaljerna kring den slutliga efterbehandlingen kommer att bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten.  
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Figur 9: Efterbehandlingsplan – delområden. 
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6.0 MOTSTÅENDE INTRESSEN 
De motstående intressen som finns inom närområdet och som har koppling till den utökade 

täktverksamheten och bortledning av vatten är huvudsakligen: 

 Närhet till spridd bostadsbebyggelse; boende kan störas av verksamheten 

 Vissa naturvärden och värden för friluftslivet (Billingeleden) inom det utökade brytområdet 

 Vissa kulturmiljövärden inom det utökade brytområdet 

 Vattenbortledningen vid fullt utbruten täkt enligt brytplanen kommer att leda till en avsänkning av 

vattennivån i ett antal brunnar som används för enskild vattenförsörjning. Påverkan på merparten av 

dessa brunnar beräknas dock vara så liten att de även fortsättningsvis kan användas för vattenförsörj-

ningsändamål. Det finns dock några grävda brunnar nära framtida brytfront som riskerar att få 

försämrad vattentillgång varför dessa kan behöva ersättas med djupborrade brunnar. 

 Brandstorpsvägen går över det framtida brytområdet och kommer därför att behöva stängas. 

Kalkstensfyndigheten inom Våmb är utpekad som geologiskt riksintresse för kalkstensbrytning. Ett 

riksintresse avseende fyndigheter av ämnen eller material utgör ett skydd mot åtgärder som kan försvåra 

utvinningen av dessa. Mot detta riksintresse skall ställas andra riksintressen och intressen i form av 

områdesskydd och artskydd.  

Framtida brytning inom Våmb kommer att leda till att ett större markområde tas i anspråk för täktverksamhet. 

Även om området för brytning inte direkt berör något Natura 2000-område, kommer verksamheten att 

omfatta omledning av Hållsdammsbäcken strax uppströms ett Natura 2000-område. Eftersom flödet i 

Våmbsbäcken inte bedöms förändras till följd av den utökade täktverksamheten kommer inte heller den 

beräknande påverkan på grundvattennivån att ha någon betydelse för Natura 2000-området, se vidare 

avsnitt 7.9.4. 
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7.0 MILJÖKONSEKVENSER 

7.1 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att brytning av kalksten inom fastigheten Våmb 30:10 upphör 2017-03-01 när 

nuvarande tillstånd löper ut. Aktiviteter kopplade till brytning (borrning, sprängning, skutknackning, lastning 

mm) och transport av sten inom täktområdet upphör då. Således upphör också den påverkan på 

omgivningen som dessa aktiviteter medför dvs. buller, damning och vibrationer. 

Aktiviteter kopplade till efterbehandlingsarbete i täkten kommer dock att fortsätta under en tid. Detta arbete 

kommer huvudsakligen att ske enligt de framtagna efterbehandlingsplanerna och omfatta flyttning av massor 

och diverse markarbeten. Aktiviteterna kan innebära visst buller från arbetsmaskiner och ev. damning vid torr 

väderlek. 

Konsekvenser av nollalternativet belyses inte ytterligare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

7.2 Buller 
Konsultföretaget WSP har utfört beräkningar av ljudnivåerna runt den planerade täkten. WSP:s rapport utgör 

Bilaga 10.  

Följande verksamheter som medför höga ljudnivåer har ingått i beräkningarna: 

 Avbaning av jord från nya brytområden med grävmaskin och bandschaktare. Avbaning utförs vartannat 

år under 3-4 månader.  

 Borrning av hål i berget inför sprängning. Atlas ROCD7 (hel borrcykel) 

 lastning av utsprängd sten vid brytfronten med truckar (Volvo 350F lastar CAT770) 

 transport av sten till krossen med truckar (två st CAT 770). Varje truck kör ca 7-8 lass per timme 

 tippning i krossen, 14-16 tippningar per timme  

 krossning av sten i inbyggd den stationära krossen 

WSP har utfört beräkningarna enligt beräkningsmodellen Danish Acoustical Laboratory. Indata till 

programmet är bland annat ljudkällornas ljudeffekt som bestäms genom närfältsmätning, avstånd till 

ljudkällan, utbredningsförhållanden (en terrängmodell har använts) och tid som källorna är i drift. 

Beräkningarna beskriver ett fall där vindriktningen utgår från ljudkällorna ut mot omgivningen, dvs. 

medvindsriktning i alla väderstreck samtidigt. För ytterligare information om beräkningsmodellen se Bilaga 6.  

Närmaste bostadshus kommer att ligga på ett avstånd på cirka 160 meter från det utökade brytområdet. 

Våmbs by ligger ca 900 m från brytområdet och avståndet mellan krossen och byn är ca 250 m. 

Beräkningar har utförts dels som beräkningar till enskilda punkter på fasader till omgivande byggnader, dels 

som bullerutbredningskartor på två m höjd över mark. De beräknade ljudnivåerna redovisas för tre olika 

faser av brytningen. I den inledande fasen utförs brytning på ursprunglig marknivå medan i slutfasen sker 

brytningen på djupare nivåer. Beräkningar är dels utförda med borrning på den avbanade bergytan vilket ger 

ett värsta fall för bullerspridningen, dels med borraggregatet placerat ett pallsteg ner (ca 15 m under den 

avbanade bergytan). Ljudimmission till omgivande bostäder förväntas bli lägre än de redovisade nivåerna ju 

längre ner mot täktbotten som brytningen fortskrider. 
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Beräkningarna visar ekvivalenta ljudnivåer vid de närmaste och mest utsatta bostäderna i omgivningen till 

den planerade utökade bergtäkten. För brytning under dagtid beräknas bidraget till som högst 55 dBA vid 

närmaste bostäder under förutsättning att inga bullerdämpande åtgärder vidtagits. För brytning under 

kvällstid beräknas bidraget till som högst 43 dBA vid närmaste bostäder, under förutsättning att borr-

aggregatet flyttas ner ett pallsteg (-15m) och att placeringen är sådan att brytfronten har en viss buller-

skärmande effekt.  

De villkor som gäller enligt Cementas nuvarande tillstånd och som förväntas gälla även vid sökt verksamhet 

(som begränsningsvärde) är 50 dBA dagtid och med 45 dBA kvällstid. Dessa värden får inte överskridas.  

Enligt beräkningarna kommer riktvärdet/begränsningsvärdet att överskridas vid vissa skeden av den 

planerade brytningen om inte åtgärder för att sänka ljudnivåerna genomförs. Sådana åtgärder kan omfatta 

t.ex. användning av tystare borraggregat, bullerskärmning genom uppläggning av avbaningsmassor mellan 

täkt och bostäder, lokala bullerskyddsskärmar i anslutning till borraggregatet när borrning sker i utsatta lägen 

och under vissa tidpunkter. En kombination av åtgärder kan under vissa förutsättningar bli nödvändig.  

WSP:s bedömning är att Cementa kommer att kunna utföra den planerade täktverksamheten utan att 

överskrida bullervillkoren med en lämplig kombination av åtgärder och planering av brytverksamheten. 

Exempel på en åtgärd som skulle ge mycket god effekt är användningen av en ljuddämpad borrigg, som 

enligt leverantör sänker bidraget från borraggregatet med 10 dBA. 

7.3 Markvibrationer 
En riskanalys och vibrationsutredning kopplat till den utökade täktverksamheten har genomförts av bolaget 

Nitro Consult. Riskanalysen följer svensk standard SS 4604866:2011 samt SS 025210. Det utförda arbetet 

omfattar markvibrationer, luftstötvågor samt risk för stenkast från sprängningar och baseras på tillgängligt 

underlag för täkten och de brytningsmetoder som generellt tillämpas i kalkstensbrottet. Den kompletta 

utredningen återfinns i Bilaga 11. 

Allmänt om vibrationer 

Vid sprängning uppstår vågrörelser som ger vibrationer i marken. Vågorna sprider sig symmetriskt utåt från 

sprängplatsen och avtar med ökat avståndet. Utbredningen är beroende av ett flertal faktorer som t.ex. typ 

av vågor och markbeskaffenhet. Storleken på vibrationerna beror främst på avståndet till sprängplatsen samt 

energin eller storleken på den samverkande laddningen. 

De tillåtna vibrationsnivåer som brukar sättas av tillståndsprövande myndigheter som ”begränsningsvärden” 

är aldrig eller mycket sällan relaterade till risken för skada på byggnader. De värden som fastställt är istället 

s.k. komfortvärden i betydelsen att vibrationsrestriktioner sätts för att minska störningen för närboende. 

Risken för skada på byggnader uppstår i regel vid betydligt högre värden än dessa. 

Människan kan vara mycket känslig för vibrationer och ofta upplever man vibrationer vid så låga nivåer som 

0,2 mm/s (mätt som svängningshastighet). Människan är dock inte lika känslig för vibrationens storlek och att 

känna om en vibration är skadlig för en byggnad eller inte är nästan omöjligt. Byggnader skadas sällan ens 

vid nivåer som är många gånger högre än kännbarhetströskeln och risk för byggnadsskada föreligger 

normalt i intervallet 100 – 1000 ggr kännbarhetströskeln. Något som ytterligare komplicerar detta är att 

människor är mest känsliga för vibrationer som innehåller höga frekvenser medan byggnader oftast riskerar 

att skadas vid låga frekvenser. I detta sammanhang är betydelsen av information och kunskap mycket viktig. 

Vet omgivningen när i tid sprängningen skall ske, hur det fungerar och på vilket sätt omgivningen påverkas 
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(genom t.ex. ett kontrollprogram) minskar ofta både oron för sprängning och reaktionen på vibrationer och 

luftstödvågor. Det är av den anledningen som Cementa endast spränger vid fasta sprängtider. 

2010 utfördes ett arbete i regi av Rock Tech Centre (RTC) för att komma fram till lämpliga villkor för 

sprängningsinducerade vibrationer. Syftet var att utifrån dagens kunskap bestämma vad ett lämpligt komfort-

värde borde vara. Det värde som rekommenderades var 8 mm/s mätt i husgrund som komponentmax där 

vibrationsmätning sker i tre riktningar. Värdet skall innehållas i 90 % av fallen och värdet får aldrig överstiga 

12 mm/s. Omräknat till maximal vertikal hastighet motsvarar 8 mm/s som komponentmax cirka 5 -5,5 mm/s i 

vertikal riktning. Detta värde kan jämföras med nuvarande praxis i Västra Götaland som är 4 mm/s (alltså ett 

lägre värde än ovan). 

Inventering av byggnader 

Tillåtna vibrationsvärden för bostadshus, andra byggnader och installationer har beräknats för alla objekt 

inom ett avstånd på cirka 1000 meter från brytområdet. Gränsen 1000 meter är satt för att ringa in ett 

område där påverkan från verksamheten kan komma att uppmärksammans snarare än att vara relaterat till 

några skaderisker. På grund av det stora antalet fastigheter har byggnaderna delats in i grupper och 

bedömning redovisas gruppvis. Varje byggnad har dock synats och i viss mån har även samtal förts med 

kringboende. Resultatet av inventeringen tillsammans med tillåtna värden för vibrationer redovisas i Bilaga 

11. De foton som återfinns i bilagan är typexempel på byggnader inom respektive område (samtliga 

byggnader är inte fotograferade). 

Utöver tillåtna värden för vibrationer för byggnader redovisas i Bilaga 11 även uppgifter om vibrationskänslig 

utrustning och tillåten vibrationsnivå för sådan. Detta gäller t.ex. servrar på fastigheten Våmb 30:266 

(Eklunds bildemontering).  

Vibrationsprognos 

Bedömningen av markvibrationernas utbredning från sprängverksamheten för den planerade brytningen 

baseras på ett stort antal utförda vibrationsmätningar och analyser vid kalkstenstäkten. Detta gäller särskilt 

mätningar vid de fasta mätplatserna vid Granna backen (Våmbs by), Våmbs kyrka och Norrbacka (väster om 

täkten). Planerat brytområde kommer på sikt att innebära att sprängningar sker närmare vissa fastigheter än 

tidigare och då särskilt väster om framtida brytområde. Detta leder till att vibrationsrestriktioner kommer att 

styra verksamheten i större omfattning.  

Närmaste industrifastighet kommer att ligga på ett avstånd av cirka 100 meter från närmaste sprängplats och 

närmaste bostadshus kommer att ligga på ett avstånd på cirka 160 meter. För att klara ett förväntat 

vibrationsvillkor på 4 mm/s behöver den samverkande laddningen minskas. Eftersom utvidgningen av 

brytområdet sker mot väster så är det enbart mätpunkten Norrbacka som är intressant för 

vibrationsprognosen. Vad gäller de andra två mätpunkterna kommer brytfronten att avlägsna sig bort från 

dessa vilket gör att vibrationsnivåerna gradvis kommer att minska i t.ex. Våmbs by. 

I Tabell 2 visas predikterade laddningsmängder beroende på avstånd till sprängplats med hänsyn till 

närmaste bostad och industrifastighet. I tabellen redovisas också hur den samverkande laddningen behöver 

reduceras för att klara angivna vibrationsnivåer. 
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Tabell 2: Predikterad maximal samverkande laddning vid olika avstånd till bebyggelse. Prognosen 
gäller näraliggande byggnader väster om kalkstenstäkten. 
 Bostadshus Industribyggnader 

Avstånd (m) Max laddning, QS (kg) Tillåten vibrationsnivå 
(mm/s) – gällande villkor 

Max laddning, QS (kg) Tillåten vibrationsnivå 
(mm/s) enligt SS 

4604866 

100 4 4 32 21 

125 6 4 46 20 

150 8 4 62 19 

175 12 4 80 18 

200 15 4 99 17 

250 24 4 143 16 

300 34 4 - 15 

400 60 4 - 15 

500 94 4 - 15 

 

Bedömningen är att verksamheten i kalkstenstäkten kommer att kunna bedrivas enligt planerna utan allt för 

stor omgivningspåverkan. Det är dock viktigt att påpeka att det krävs aktiva handlingar genom t.ex. 

reducerad samverkande laddning för att hålla nere vibrationerna under 4 mm/s.   

Luftstötvågor 

Gällande villkor för luftstötvåg är 200 Pa som reflektionstryck (100 Pa frifält). Mätningar utförs vid en plats 

söder om Skyttesledet. Mätningarna under 2008 – 2011 har visat att i 250 fall av 495 salvor har 

luftstötvågstrycket varit över triggernivån på instrumentet (20 Pa) dvs. i 50 % av fallen. Vid 6 tillfällen har 

nivån varit över 100 Pa dvs. i 1 % av fallen. De absolut högsta nivåerna har uppmätts vid sprängning på den 

översta pallen trots att avståndet mellan sprängplats och mätpunkt då varit längst. Inget mätvärde har varit i 

närheten av det villkorade värdet 200 Pa. 

När brytfronten enligt brytplanen förflyttas mot väster/nordväst och svänger runt hörnet i relation till 

positionen för nuvarande luftstötvågsmätning, kommer sannolikt värdena att sjunka och störningsmomentet 

för boende norr om kalkstenstäkten att minska markant. 

7.4 Utsläpp till luft/damning 
Luftföroreningar från verksamheten i täkten består främst av kalkstensdamm och avgaser från transporter 

(kväveoxider, kolväten, partiklar och koldioxid).  

För att minska spridning av kalkstensdamm från täktverksamheten finns rutiner upprättade som bland annat 

omfattar vattenbegjutning av vägar, se vidare avsnitt 8. Vid normal drift sprids inte damm i någon större 

omfattning från täkten och det har inte heller inkommit speciellt många klagomål på damning. Under hösten 

2012 byggdes dock stenlagret om vilket tidvis medförde damning och då inkom ett antal klagomål från 

närboende. 

Mätningar av fallande och svävande stoft genomfördes i omgivningarna runt Cementas anläggning under 

2007, (ÅF, 2008). Två av mätpunkterna för fallande stoft var placerade i anslutning till bergtäkten. 

Mätningarna visar att halterna av svävande stoft (PM10) inte är högre runt täkten än i andra delar av tätorten 

och att nivåerna ligger inom gällande miljökvalitetsnormer (MKN). De uppmätta halterna ligger som 



UTKAST MKB CEMENTA UTÖKAD TÄKT SKÖVDE 

  

2012-12-04 
Uppdragsnummer 11512140214 26 

 

medelvärde på 12 µg/m3 och som maximalt på 42 µg/m3. Halterna ligger under MKN och även under den s.k. 

utvärderingströskeln. 

Utsläppen av avgaser (NOx, CO2, CO) från transportfordon och arbetsmaskiner som används i 

täktverksamheten har inte beräknats men i sammanhanget kan nämnas att utsläppen från interna 

transporter är förhållandevis små och de största utsläppen till luft i området av dessa ämnen kommer från 

cementfabriken. Vidare arbetar Cementa aktivt med att begränsa utsläppen från de fordon som används i 

gruvan och en investeringsplan finns för förnyelse av fordonsparken. Den senaste uppgraderingen av 

truckarna genomfördes 2011. Alla tyngre fordon följer en serviceplan som är rekommenderad av 

leverantören. Vägunderhållet i gruvan är också ett viktigt led i att hålla bränsleförbrukningen nere. 

7.5 Naturvärden, biotopskyddade objekt 
Det utökade täktområdet kommer att ligga i kanten på områden som är av riksintresse för naturvård och 

friluftsliv. Riksintresset för friluftsliv är drygt 300 km2 och riksintresset för naturvård (Nordbillingen) är ca 105 

km2. Det planerade täktområdet är ca 0,2 km2. Således är det område som berörs av täkten mindre än en 

halv procent av riksintressena. Som beskrivs nedan samt i avsnitt 4.4 och 7.9.4 berörs inte några 

nyckelbiotoper, naturreservat eller Natura-2000-områden av den planerade verksamheten. 

I den inventering av naturmiljön inom det planerade brytområdet som utförts av Enetjärn Natur AB 

identifierades en del områden med höga naturvärden (klass I och klass II, se även avsnitt 4.4.2). Dessa 

utgörs av naturbetesmark med en artrik hävdflora och ett rikt insektsliv, en igenväxande lövhage och en 

tillfällig våtmark. Dessutom identifieras ett antal småbiotoper i jordbrukslandskapet som omfattas av ett 

generellt biotopskydd.  

De naturmiljöer och småbiotoper som finns inom det planerade täktområdet kommer att försvinna när täkten 

utvidgas. Slutsatserna utifrån de inventeringar som gjorts visar dock att där inte finns några unika 

naturvärden. Enetjärn Natur AB skriver följande:    

”Den samlade bedömningen är att en utökad täktverksamhet inom det aktuella inventeringsområdet vid 

Våmb inte medför några betydande förluster av naturmiljöer eller arter i ett större landskapsperspektiv. 

Däremot kommer en utökad täktverksamhet ofrånkomligen att påverka naturmiljöerna inom det inventerade 

området. De naturvärden som finns i det omgivande landskapet i form av naturreservat, Natura 2000- 

områden, nyckelbiotoper och värdefulla våtmarker bedöms inte påverkas av en täktverksamhet i det 

föreslagna området.” 

”Även om välskötta naturbetesmarker är relativt sällsynta i landet som helhet finns det ganska gott om sådan 

mark i Västergötlands kalktrakter. På Billingen och i området runt Skövde finns det naturbetesmarker som är 

betydligt mer artrika än de små områden som finns inom det aktuella inventeringsområdet.” 

I den efterbehandlingsplan som tagits fram inom ramen för denna Ansökan (se vidare avsnitt 5.3, och Bilaga 

14) ligger fokus på biologisk mångfald. Principerna för den nya EBH-planen är att utifrån det omgivande 

landskapet skapa naturtyper som är lämpliga i området. Dessutom skall efterbehandlingen i ett större 

perspektiv skapa naturmiljöer som är ovanliga och/eller hotade. I efterbehandlingsplanen finns också förslag 

till nyskapandet av småbiotoper (stenmurar, åkerholmar, stenrösen och vattenmiljöer) i det efterbehandlade 

brottet.  

Dessa åtgärder kommer att kunna kompensera de objekt som tas bort i samband med utökningen av täkten 

och även skapa nya, för området lämpliga naturmiljöer. 
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7.6 Friluftsliv – Billingeleden 
En konsekvens av det utvidgade brytområdet är att vandringsleden Billingeleden inte kan bibehållas i dess 

nuvarande läge eftersom leden löper genom brytområdet, se översiktskarta Bilaga 1. Diskussioner pågår 

mellan Skövde kommun och Cementa avseende en ny sträckning av Billingeleden som nödvändigtvis 

innebär att leden hamnar längre västerut. Ett förslag som diskuteras är att förlägga Billingeleden väster om 

det nya läget för Hållsdammsbäcken varvid den i huvudsak kommer att följa Hållsdammsbäcken nya 

sträckning. Konsekvenserna av en ny sträckning av leden kan både betraktas som negativa och positiva. En 

negativ konsekvens är att ledens sammantagna längd mellan Syd- och Nordbillingen blir längre vilket gör att 

leden kan upplevas som en omväg. En positiv konsekvens är att leden med nytt läge invid ett rinnande 

vattendrag ur naturupplevelsesynpunkt kan bli intressantare än idag.  

7.7 Kulturmiljö 
Västergötlands museum har genomfört en inventering av det planerade brytområdet och identifierat ett antal 

objekt som muséet bedömer har höga kulturmiljövärden. Se även avsnitt 4.5 och Bilaga 9. Dessa objekt 

kommer att försvinna. Området bedöms dock inte ha unika värden. Ett större sammanhängande område av 

riksintresse för kulturmiljövård (Valle) ligger ca 3 km öster om det aktuella området i Skara kommun. I detta 

område finns ett ”ålderdomligt kulturlandskap med ängar, hagar, fossil åkermark, byar och gårdar”….. 

Varnhemsområdet, som ligger i Valle, har en rikt sammansatt kulturhistorisk miljö med lång kontinuitet.  

Vad gäller förekomst av fornlämningar inom det planerade området kommer Cementa att upprätta en rutin 

för att dokumentera dessa med hjälp av relevant expertis.   

7.8 Stängning av Brandstorpsvägen 
Diskussioner pågår mellan kommunen och Cementa avseende Brandtorpsvägens stängning. Cementa 

kommer att möjliggöra för utryckningsfordon att passera täktområdet på de interna transportvägarna.   
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7.9 Påverkan på yt- och grundvattenförhållanden 

7.9.1 Grundvattennivåer 

Bortledningen av vatten från kalkstenstäkten påverkar grundvattennivåerna i täktens närområde. Denna 

påverkan har studerats med hjälp av en yt- och grundvattenmodell som beskrivs närmare i Bilaga 6. 

Modellen är en tredimensionell numerisk flödesmodell som kan hantera ytvattensystemet parallellt med 

grundvattensystemet. Modellen kan beräkna fördelningen av in- och utströmningsområden, grundvatten-

flöden, ytvattenflöden m.m. Med hjälp av modellen har framtida influensområden för grundvattenavsänkning 

beräknats. Detta har gjorts för tre s.k. geologiska lager; jord/morän (ytligt grundvatten), kalkstenen och 

sandstenen. Beräkningarna visar att störst påverkan erhålls i kalkstenen medan påverkan på ytligt 

grundvatten i jord blir väsentligt mindre. Påverkan på grundvattennivåerna i sandstensakvifären blir 

försumbar.  

De beräknade influensområdena redovisas under nästa avsnitt. 

7.9.2 Konsekvenser – enskilda brunnar 

I närområdet till kalkstenstäkten finns ett antal brunnar som försörjer enstaka hushåll med vatten eller som 

används för energiuttag (bergvärme). En inventering av de brunnar som kan påverkas av en grundvatten-

avsänkning har gjorts genom att sända en enkät om vattenanvändning till de fastighetsägare vars fastigheter 

ligger inom beräknat framtida influensområde för grundvattenavsänkning. I valet av influensområde för 

utskick av enkät har det största influensområdet valts d.v.s. det som uppkommer i kalkstenen. 

Enkäten om vattenanvändning skickades i augusti 2012 till fastighetsägare enligt ovan. Uppgifter om brunnar 

har även inhämtats via SGUs brunnsarkiv. I Bilaga 12 återfinns en sammanställning av de fastigheter med 

egen brunn som har identifierats. I sammanställningen är också markerat de som kan förutses vara 

sakägare. Urvalet av sakägare har gjorts genom följande kriterier: 

 De inom influensområdet för kalkstenen som har borrad brunn i kalkstensakvifären har tagits upp som 

sakägare. 

 De inom influensområdet för grundvatten i jord som har grävd brunn har tagits upp som sakägare. 

 De som har borrad brunn ned till sandstensakvifären där brunnen är beroende av vattnet i denna 

akvifär har inte tagits upp som sakägare eftersom trycknivån i sandstensakvifären inte kommer att 

påverkas. 

Av totalt identifierade 33 brunnar beräknas 14 borrade och sju grävda brunnar kunna påverkas av en 

avsänkning (brunnar belägna inom respektive influensområde). Ägarna till dessa 21 brunnar är alltså 

upptagna som sakägare. Det skall dock påpekas att det på ett fåtal fastigheter finns fler än en brunn varför 

antalet brunnar i praktiken kan vara några fler. Av de identifierade brunnarna återfinns endast tre st. i SGUs 

brunnsarkiv. 

Samtliga identifierade brunnar redovisas i nedanstående Figur 10 och Figur 11 tillsammans med aktuellt 

influensområde. Numreringen av brunnarna följer samma numrering som sammanställningen i Bilaga 12. 

Det skall påpekas att det inkommit två sena svar på brunnsenkäten och dessa brunnar är inte illustrerade i 

figurerna nedan. Ägarna till dessa är dock upptagna i sakägarförteckningen i det fall brunnen kan påverkas. 
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Figur 10: Grävda brunnar och influensområde för grundvatten i jord 

Som framgår av Figur 10 blir det beräknade influensområdet uppdelat med två mindre områden väster om 

det stora. Orsaken till detta är att modellberäkningarna visar att det förekommer ett mättat 

utströmningsområde mellan brunn 5 och 24b samt att bäcken norr om brunn 20 gör att ingen 

grundvattenavsänkning sker längs denna. 

För varje grävd brunn har den framtida avsänkningen beräknats med hjälp av grundvattenmodellen. 

Resultatet av beräkningen är sammanställt i Tabell 3 där brunnarna grupperats utifrån påverkan.  

Tabell 3: Beräknad avsänkning i grävda brunnar. 
Avsänkning Avsänkning i meter Berörda brunnar 

Ingen avsänkning 0 16, 17, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 31 

Marginell avsänkning 0 – 0,5 3, 5, 13, 26  

Tydlig avsänkning 0,5 – 3 2, 24b 

Stor avsänkning 3 – 5 12 
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Bedömningen av den beräknade påverkan på brunnarna är att merparten av brunnarna påverkas i så ringa 

grad att de även fortsättningsvis kan användas för vattenförsörjningsändamål. Tre av brunnarna riskerar 

dock att påverkas i sådan omfattning att vattentillgången i brunnarna tydligt försämras. Detta gäller 

brunnarna 2 (Våmb 30:192), 12 (Våmb 30:171) och 24b (Våmb 30:266). Med tanke på brunnsdjupet i brunn 

12, som endast är 5 meter, riskerar denna brunn att helt tappa avsedd funktion i framtiden. Brunn 2 och 24b 

kan sannolikt fortsätta användas för avsett ändamål utan åtgärder, men detta behöver följas upp som en del 

i ett utökat kontrollprogram. 

Eftersom det finns en uppenbar risk att åtminstone brunn 12 torrläggs vid fullt utbruten täkt enligt brytplanen 

bör det finnas en beredskap för att borra en ny brunn åt denne fastighetsägare så att vattenförsörjningen kan 

tryggas.   

  

 

Figur 11: Borrade brunnar om influensområde för grundvatten i kalkstenen. 
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För varje borrad brunn har den framtida avsänkningen beräknats med hjälp av grundvattenmodellen. 

Resultatet av beräkningen är sammanställt i Tabell 4 där brunnarna grupperats utifrån påverkan. Notera att 

en annan skala för påverkan används jämfört med de grävda brunnarna beroende på att effekten av en 

avsänkning i en djup brunn blir mindre (påverkan på vattenuttaget blir mindre). 

Tabell 4: Beräknad avsänkning i borrade brunnar. 
Avsänkning Avsänkning i meter Berörda brunnar 

Ingen avsänkning 0 8, 25 

Marginell avsänkning 0 – 2 19, 22 

Viss avsänkning 2 – 5 6, 11, 33 

Tydlig avsänkning 5 – 8 1, 4, 7, 9, 10, 21, 28,  

Stor avsänkning 8 – 11 24, 32 

 

Bedömningen av den beräknade påverkan på de borrade brunnarna är att de även fortsättningsvis kan 

användas för vattenförsörjningsändamål trots att avsänkningen i vissa fall kan bli stor. Detta beror framför allt 

på att brunnarnas djup är tillräckligt för vattenuttag trots att avsänkning sker. De brunnar som påverkas mest, 

brunn 24 (Våmb 30:266) och brunn 32 (Våmb 30:146), är båda cirka 70 meter djupa och även om en 

avsänkning på i storleksordningen 10 meter kan betraktas som betydande, bedöms de kunna fortsätta 

användas för vattenförsörjning utan åtgärd. Precis som för de grävda brunnarna behöver dock kontroll-

programmet utökas i framtiden så att effekterna på brunnarna kan följas. I och med att grundvattennivå-

mätningar sker strax nordväst om brunn 24 i borrhål G3 (se Figur 15) kan kontrollprogrammet t.ex. utökas 

med kontrollmätningar i brunn 24 och 32.    

7.9.3 Konsekvenser – kommunens reservvattentäkt 

Kommunens reservvattentäkt utgörs av fyra borrade brunnar belägna mellan cirka 1000 och 2000 meter 

nordost om det aktiva brytområdet. Brunnarna är borrade ned i sandstensakvifären och är beroende av 

vattentillgången i denna. Utförda modellberäkningar (se Bilaga 6) visar att en utökad kalkstenstäkt inte 

påverkar grundvattennivåerna i sandstensakvifären. Detta beror på att sandstenen ligger på en topografisk 

nivå under täkten och att sandstenen delvis är isolerad från täkten genom den lågpermeabla alunskiffern 

som finns mellan sandstenen och kalkstenen.  

7.9.4 Konsekvenser – skyddade områden 

Det beräknade influensområdet för grundvattenytan (grundvatten i jord) tangerar gränsen för Klasborg-Våmb 

Natura 2000-område söder om väg 49, se Figur 12. 

Betydelsen av detta diskuteras i det följande. En minskning av grundvattentrycket i jord på några decimeter i 

denna del av Natura 2000-området saknar i praktiken betydelse. För det första är växligheten inom 

Klasborg-Våmb beroende av den nederbörd som faller över området och som rinner längs Sydbillingens 

sluttning mot nordost i riktning mot Våmbsbäcken. Där influensområdet och Natura 2000-området möts, 

löper Våmbsbäckens huvudfåra och det är vattennivån och flödet i denna fåra som är avgörande för den 

faktiska grundvattennivån i jord i detta område. Eftersom flödet i Våmbsbäcken inte bedöms förändras till 

följd av den utökade täktverksamheten kommer inte heller den beräknande påverkan på grundvattennivån 

att ha någon betydelse för Natura 2000-området. 
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Figur 12: Influensområde för grundvattenytan samt gräns för Natura 2000-område. 

Den naturtyp inom Natura 2000-området som i bevarandeplanen anges vara känslig för påverkan på de 

hydrologiska förhållandena är den s.k. svämlövskogen. Denna naturtyp ligger i anslutning till vattendrag på 

jordar som är väl dränerade vid lågvatten och där skogen översvämmas vid högvatten. För Klasborg-Våmb 

är det alltså just invid Våmbsbäcken som svämlövskogen förekommer, se Figur 13 nedan. I bevarande-

planen anges under rubriken negativ påverkan på naturtypen avverkningar, ökat inslag av gran eller 

främmande trädslag, fragmentering, dikning eller transporter i samband med skogsbruksåtgärder.  

Av bevarandeplanen för Klasborg-Våmb framgår att det främsta syftet med området som helhet är att bevara 

naturvärdena i den ädellövrika rasbrant- och sluttningsskogen och i de öppna och trädklädda 

naturbetesmarkerna. Bevarandemålet är att området ska utgöras av ett småskaligt mosaiklandskap med 

höga naturvärden knutna till trädklädda och öppna betesmarker samt till lövskogar. Sett till ovanstående 

syfte och mål utgör den utökade täktverksamheten ingen risk för att dessa intensioner äventyras. 
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Figur 13: Våmbsbäcken med svämlövskog inom Klasborg-Våmb Natura 2000-område. Fotot taget vid en 
högvattensituation i september 2012. 

Övriga i bevarandeplanen upptagna naturtyper som speciellt måste bevaras är kalkgräsmarker, artrika 

silikatgräsmarker nedanför trädgränsen, fuktängar med blåtåtel eller starr, boreonemoral ädellövskog, 

näringsrik granskog, trädklädd betesmark, näringsrik ek eller ek- avenbokskog och ädellövskog i branter. 

Någon risk för påverkan på dessa naturtypers bevarande till följd av den utökade täktverksamheten har inte 

kunnat identifieras. 

7.9.5 Konsekvenser grundvattenförekomster 

Kalkstenstäkten och det planerade brytområdet ligger i ett område där tre grundvattenförekomster finns 

utpekade, se avsnitt 4.3.4 Grundvattenförekomsterna omfattar tre olika geologiska lager som överlappar 

varandra i plan. Förekomsterna som är illustrerade i Figur 14 har en mycket stor horisontell utbredning 

(hundratals km2) och kalkstenstäktens areal är försumbar i jämförelse med dessa. Det geologiska lager som 

påverkas mest av den utökade täkten är kalkstenen där influensområdet enligt avsnitt 7.9.2 kan komma att 

uppgå till cirka 7 km2. Detta influensområde gör att brunnar borrade i kalkstenen i täktens närhet får en viss 

avsänkning av vattennivån. Denna avsänkning betyder dock inte att vattnet i kalkstensakvifären försvinner.  
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Figur 14: Grundvattenförekomsterna utbredning. Stjärnan markerar Kalkstenstäktens läge. 

Möjligheten att ta ut grundvatten ur kalkstensakvifären såsom den avgränsats som grundvattenförekomst 

bedöms inte påverkas nämnvärt till följd av en utökad täktverksamhet. I täktens närområde kommer förvisso 

en viss påverkan på grundvattennivåerna att ske, men sett till hela vattenförekomstens utbredning blir 

påverkan försumbar. Den kvantitativa statusen bedöms därför inte påverkas.  

När det gäller grundvattenförekomsternas kemiska status indikerar uppgifter i VatteninformationsSystem 

Sverige (VISS) att grundvattenförekomsten Falköping-Skövde (sedimentär bergförekomst) riskerar att inte 

uppnå god kemisk status 2015. Risken i detta fall synes vara kopplad till träimpregnering samt pappers- och 

massaindustri.  

Eftersom det vatten som uppstår (rinner in till) inom kalkstenstäktens område leds bort via pumpstationer till 

Våmbsbäcken är sannolikheten obefintlig att en potentiell förorening i täkten skulle påverka grundvatten-

förekomsternas kemiska status. 
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7.9.6 Risk för mobilisering av föroreningar i omgivningen 

Vid samrådet med myndigheterna väcktes frågan om det inom framtida influensområden kan finnas 

föroreningar i täktens närområde som riskerar att mobiliseras när grundvattennivån sänks av. Det område 

inom vilket en sådan risk kan föreligga är primärt inom influensområdet för grundvattenytan (grundvatten i 

jord) och i det fall föroreningar lösta i grundvattnet skulle finnas inom detta. 

Influensområdet domineras av skogsmark, ängsmark och mindre områden med odlingsmark. Inom området 

finns gles spridd bebyggelse. Det kan konstateras är att det inom influensområdet för grundvattenytan inte 

bedrivs någon miljöfarlig tillståndspliktig verksamhet (s.k. A eller B verksamhet).  

Beträffande misstänkta eller identifierade förorenade områden finns enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län två objekt inom influensområdet. Det ena objektet ligger på fastigheten Våmb 30:265 med benämningen 

R. Eklunds Skrotaffär. Objektet är branchriskklassat i klass 3 (måttlig risk) där vidare identifiering avslutats 

och ingen åtgärd ansetts nödvändig. Av dokumentationen av objektet framgår att verksamheten bedrivs i 

mycket liten skala och att inget miljöfarligt avfall har hanterats. Baserat på dokumentationen bedöms objektet 

inte utgöra ett riskobjekt för spridning av föroreningar. 

Det andra objektet ligger på fastigheten Våmb 30:266 med benämningen S. Eklunds Bilskrotning AB. 

Objektet är klassat enligt MIFO i riskklass 3 (måttlig risk) där vidare inventering avslutats och ingen vidare 

åtgärd ansetts nödvändig. Saneringsåtgärder genomfördes på fastigheten under 2007. Enligt MIFO-doku-

mentationen förekom, inom de områden som senare hårdgjorts, inga resthalter överstigande mindre känslig 

markanvändning (MKM) med grundvattenskydd efter utförd sanering. Dock förekom resthalter av nickel 

överstigande riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Baserat på dokumentationen bedöms inte heller 

detta objekt utgöra ett riskobjekt för spridning av föroreningar. 
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7.10 Utsläpp till vatten 
Vattnet från täktområdet avleds, såsom beskrivits i den tekniska beskrivningen, via fyra pumpstationer till en 

utsläppspunkt varifrån vattnet rinner till Våmbsbäcken. Provtagning på det vatten som avleds har utförts vid 

två av pumpstationerna (C och D) mellan oktober 2011 och juli 2012. Vattenkvaliteten vid pumpstation C kan 

sägas representera det vatten som kommer från det aktiva täktområdet, medan vattnet i pumpstation D även 

innehåller dagvatten som avrinner från en del av fabriksområdet. I Tabell 5 redovisas medelvärden för 

analyserade parametrar under perioden. Samtliga analysdata återfinns i Bilaga 13. 

Tabell 5: Analysresultat (medelvärden) vid pumpstation C och D (n=6). Metallanalyser på filtrerat 
vatten 0,45 µm. 
Ämne / parameter Enhet Pumpstation C Pumpstation D 

Arsenik µg/L 0,848 0,632 

Kadmium µg/L <0,006 0,023 

Kobolt µg/L 0,100 0,226 

Krom µg/L 0,536 3,09 

Koppar µg/L 0,555 0,90 

Molybden µg/L 9,30 17,28 

Nickel µg/L 2,37 3,68 

Bly µg/L <0,01 0,025 

Zink µg/L 8,64 5,78 

Vanadin µg/L 0,287 1,14 

TOC mg/L 1,52 2,21 

Fosfatfosfor mg/L <0,01 <0,01 

Totalfosfor mg/L <0,01 <0,01 

Ammoniumkväve mg/L 0,068 <0,04 

Nitratkväve mg/L 2,58 2,01 

Totalkväve mg/L 3,56 2,91 

pH  7,92 8,02 

Konduktivitet mS/m 60,6 57,8 

Alkalinitet mg HCO3/L 155 157 

Suspenderad substans mg/L 5,2 4,7 

Kalciumkarbonat (n=3) mg/L 269 238 

 

Beträffande analysresultaten vid pumpstation D som utgör den sista pumpstationen i systemet kan följande 

konstateras: Vattnet håller ett naturligt högt pH-värde med en bra buffrande kapacitet (hög alkalinitet). 

Halterna av metaller är i allmänhet låga vid en jämförelse med urbana dagvatten. Jämfört med t.ex. 

Stockholms stads dagvattenklassificering skulle samtliga metaller falla under klassningen ”låga halter”. 

Innehållet av organiska ämnen (som TOC) är mycket lågt och även fosforhalterna kan betraktas som låga. 

Halten av totalkväve är något förhöjd jämfört med en förväntad bakgrundsnivå, men andelen ammonium-

kväve är låg. Kvävet har till stor del sitt ursprung i använda sprängmedel i täkten som är baserade på bl.a. 

ammoniumnitrat. Halten av suspenderad substans som är ett mått på ”grumling” är låg och har i medeltal 

legat runt 5 mg/L. 
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Det kan även konstateras att halterna av flertalet metaller ökar något mellan den aktiva täkten och 

pumpstation D. Detta beror med största sannolikhet på ett tillskott av metaller via dagvatten från hårdgjorda 

ytor inom industriområdet.  

Den utökade täktverksamheten kommer att innebära en större tillförsel av yt- och grundvatten som behöver 

avledas till Våmbsbäcken. I nuläget pumpas cirka 20 L/s i medeltal från pumpstation B och detta flöde har 

beräknats till cirka 32 L/s vid sökt verksamhet (fullt utbruten täkt enligt redovisat brytområde). Utsläppen vid 

sökt verksamhet bedöms inte förändras (halterna av olika ämnen bedöms inte öka) i och med att 

verksamheten kommer att bedrivas på ett likartat sätt. I och med att flödet ökar kan det till och med bli så att 

koncentrationerna av olika ämnen i det avledda vattnet minskar framöver. 

Recipientpåverkan 

Under detta avsnitt görs hänvisningar till olika jämförvärden för ytvatten. Dessa jämförvärden är 

sammanställda i Tabell 6 nedan och omfattar följande: 

 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Det bör påpekas att de ytvattendrag 

som berörs av utsläppen inte är utpekade till att omfattas av dessa normer, men det kan ändå vara 

relevant att använda dessa som jämförelse. 

 Direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer som omfattar de s.k. 33 prioriterade ämnena. 

 Bakgrundshalter i vattendrag i södra Sverige hämtade från Naturvårdsverkets rapport 4913. 

Det skall påpekas att endast de ämnen som är relevanta för den aktuella verksamheten och som analyserats 

är medtagna i Tabell 6.  

 
Tabell 6: Jämförvärden innefattande miljökvalitetsnormer och riktvärden. MKN = miljökvalitetsnorm, 
RV = riktvärde, AV = andra fiskvatten och LV = laxfiskvatten. Beträffande metaller anges MKN och RV 
vid en vattenhårdhet (mg CaCO3/L) på > 50. 
Ämne / parameter SFS 2001:554 2008/105/EG NV 4913 

 MKN (AV/LV) RV (AV/LV) MKN Medel MKN Max Bakgrundshalt 

Arsenik (µg/L)     0,4 

Kadmium (µg/L)    0,09 A 0,6 A 0,014 

Kobolt (µg/L)     0,13 

Krom (µg/L)     0,4 

Koppar (µg/L)  22   1,3 

Nickel (µg/L)   20 A  1,0 

Bly (µg/L)   7,2 A  0,32 

Zink (µg/L) 700/200    4,3 

Vanadin (µg/L)     0,4 

TOC (mg/L)     8 B 

Ammoniak (mg/L) 0,025 0,005    

Ammonium (mg/L) 1 0,2/0,04    

pH 6-9     

Susp. Substans (mg/L)   25    

A) Avser filtrerade prover 0,45 µm 

B) Avser övre gräns för tillståndsklass 2 ”låg halt” enligt NV 4913 
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Provtagningar i recipienten Våmbsbäcken strax nedströms utsläppspunkt D har skett vid samma tillfällen 

som provtagningarna vid pumpstationerna. Även en lokal uppströms utsläppspunkt D i Våmbsbäcken har 

provtagits, dock vid färre tillfällen. Provtagningslokalerna i Våmbsbäcken benämns P1 (uppströms) och P2 

(nedströms). Lokalernas lägen framgår av Figur 15 där även pumpstationernas lägen visas.  

 

Figur 15: Provtagningslokalernas lägen i Våmbsbäcken. Även pumpstationernas lägen visas.  

I Tabell 7 redovisas medelvärden och maxvärden för analyserade parametrar i P1 och P2. Samtliga 

analysdata återfinns i Bilaga 13. 
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Tabell 7: Analysresultat (medelvärden och maxvärden) vid recipientlokal P1 (n=4) och P2 (n=6). 
Metallanalyser på filtrerat vatten 0,45 µm. 
Ämne / parameter Enhet P1 (uppströms) P2 (nedströms) 

  Medel Max Medel Max 

Arsenik µg/L 0,565 0,716 0,555 0,717 

Kadmium µg/L 0,012 0,021 0,015 0,037 

Kobolt µg/L 0,161 0,383 0,224 0,461 

Krom µg/L 0,216 0,319 0,943 4,07 

Koppar µg/L 0,713 1,11 1,04 1,64 

Molybden µg/L 0,392 0,51 5,11 7,96 

Nickel µg/L 0,723 0,943 1,43 3,14 

Bly µg/L 0,231 0,344 0,227 0,372 

Zink µg/L 5,24 7,88 3,78 6,15 

Vanadin µg/L 0,343 0,44 0,52 0,708 

TOC mg/L 14,3 23,4 12,7 15,6 

Fosfatfosfor mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Totalfosfor mg/L <0,01 0,011 0,011 0,015 

Ammoniumkväve A mg/L 0,041 0,043 0,041 0,056 

Nitratkväve mg/L 0,4 0,104 0,7 1,01 

Totalkväve mg/L 0,65 0,87 1,32 1,98 

pH  7,2 7,6 7,67 7,9 

Konduktivitet mS/m 10 14,8 22,5 35,6 

Alkalinitet mg HCO3/L 26,3 42 58,8 97 

Suspenderad substans mg/L 4 7,8 4,6 6,5 

Kalciumkarbonat (n=3) mg/L 37,5 48,6 75,7 109 

A) 0,041 mg/L ammoniumkväve motsvarar 0,053 mg/L ammonium 

Vid en jämförelse med de miljökvalitetsnormer och riktvärden som gäller för metaller enligt Tabell 6 kan 

konstateras att redovisade normer och riktvärden följs i recipienten Våmbsbäcken. Samma sak gäller för pH-

värde och suspenderad substans. Miljökvalitetsnormen för ammonium följs liksom riktvärdet för ammonium 

för andra fiskvatten. Riktvärdet för ammonium i laxfiskvatten tangeras både uppströms och nedströms 

Cementas utsläppspunkt. Medelvärdena av ammonium vid P1 och P2 ligger dock på samma nivå och inget 

tydligt tillskott från täktområdet kan konstateras.  

Ammoniakhalten är en parameter som behöver räknas fram utifrån ammoniumhalt, pH-värde och 

temperatur. En stickprovsmässig beräkning av ammoniakhalt har gjorts i P2 för analysresultatet 2011-11-21 

då ammoniumkvävehalten var som högst (0,056 mg/L). Beräkningen visar en ammoniakhalt på 0,26 µg/L, 

vilket är långt under aktuell miljökvalitetsnorm och riktvärde. 

Andra observationer som kan göras utifrån analysresultaten är följande: 

 Metallhalterna i Våmbsbäcken ligger på samma nivå som bakgrundshalterna1 i vattendrag i södra 

Sverige. Metallhalterna är, med undantag för bly och zink, något högre nedströms jämfört med 

                                                      
1 Med viss reservation för att de av Naturvårdsverket angivna bakgrundhalterna kan avse icke filtrerade prover. 
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uppströms Cementas utsläppspunkt. Till P2 förs dock även dagvatten från andra områden utanför 

Cementas markområde t.ex. Våmbs by. 

 Innehållet av organiska ämnen (som TOC) är något högt i Våmbsbäcken. Eftersom TOC-halterna i det 

vatten som släpps ut från täktområdet är mycket lägre än i recipienten måste det finnas andra källor till 

den organiska belastningen. 

 Fosforhalterna är i medeltal låga i Våmbsbäcken. 

 Innehållet av totalkväve är tydligt högre nedströms jämfört med uppströms Cementas utsläppspunkt 

och detta beror med största sannolikhet på ett tillskott av kväve från täktområdet (från sprängmedel). 

Dock är förhållandet mellan näringsämnena kväve och fosfor högt, 120:1 i P2, vilket gör att det är 

fosforhalten som är helt avgörande för produktionen i vattendraget (som en schablon brukar anges att 

så är fallet i sötvatten när förhållandet överstiger 20:1). 

De biologiska kvalitetsfaktorer som vattenmyndigheterna använder för att fastställa ekologisk status för 

vattendrag omfattar kiselalger, bottenfauna, fisk, näringsämnen (fosfor), försurning, kontinuitet, hydrologisk 

regim och morfologi. Som nämnts under avsnitt 4.3.2 är Våmbsbäcken inte statusklassad som ett eget 

vattendrag utan närmaste nedströms liggande vattendrag som klassats är Svesån. 

Sett till kvaliteten på det vatten som avleds från täktområdet via pumpstation D samt skillnaden i 

vattenkvalitet uppströms och nedströms Cementas utsläppspunkt, finns det inget som talar för att det 

avledda vattnet skulle ha någon negativ inverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna och därmed den 

ekologiska statusen i nedströms liggande vattendrag.   

 

7.11 Omledning av vattendrag 

7.11.1 Huvudalternativ 

Den planerade omledningen av Hållsdammsbäcken finns beskriven i den tekniska beskrivningen, men delar 

av den informationen upprepas i detta avsnitt för att ge en samlad bild av omledning och konsekvenser. 

Huvudalternativet innebär att en ny bäckfåra skapas (schaktas) mellan Hållsdammsbäcken i den norra delen 

av Cementas fastighet och den mindre Hjälpadalsbäcken, se översiktskarta i Bilaga 1. En ny bäckfåra 

behöver även tillskapas genom åkermarken strax norr och söder om Brandtorpsvägen i riktning mot den 

gamla banvallen. Längs med banvallen finns naturliga diken som kan användas för vattenavledningen men 

som behöver rensas och vidgas. På en delsträcka längs med banvallen finns ett höjdparti som kräver mer 

omfattande schaktningsarbeten. Sammantaget är omledningen planerad att utföras så att vattnet i 

Hållsdammsbäcken med självfall kan ledas runt den framtida täkten för att åter ansluta till Hållsdamms-

bäckens huvudfåra i södra delen av Cementas fastighet. Den nya sträckningen för bäcken visas i Figur 16 

(norra delen) och Figur 17 (södra delen). I figurerna är angivet de beräknade lutningar (S-värde) som bäcken 

får på olika delsträckor. 
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Figur 16: Ny sträckning Hållsdammsbäcken - norra delen. 
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Figur 17: Ny sträckning Hållsdammsbäcken - södra delen. 

Omledningen av Hållsdammsbäcken kommer att innebära att nuvarande huvudfåra inom Cementas 

fastighet i princip torrläggs. I praktiken kommer ett visst naturligt mindre flöde att ske i fåran i riktning mot 

kalkstenstäkten men detta flöde blir försumbart (runt 1 L/s). Kvalitetsmässigt finns det inget som pekar på att 

vattnet när det rinner i den nya fåran skulle förändras. Det finns dock en risk för att grumling kan uppkomma 

när vattnet släpps på den nya fåran varför detta bör ske vid en lågvattensituation. 

Den nya bäckfåran föreslås utformas så att den efterliknar den nuvarande fåran på så sätt att grovt material 

(sten och block) läggs i fårans botten och detta av två skäl. Dels gör en grov botten att erosionsrisken 

reduceras, dels möjliggör en likartad botten att en motsvarande livsmiljö för akvatiska arter tillskapas. Av den 

utförda naturvärdesinventeringen, se avsnitt 4.4.2 framgår att Hållsdammsbäcken har ett högt naturvärde 

(klass 2) och att det i de övre delarna av bäcken inom Cementas fastighet bitvis förekommer fina lekbottnar. 

Småfisk som observerats vid inventeringen har bedömts vara öring. En brist i Hålldammsbäcken i nuläget ur 

fiskvandringssynpunkt är att de trummor som finns längs sträckan är för högt lagda varför de utgör 

vandringshinder för fisk. De enda tillfällen fiskvandring kan ske längs hela bäcken är vid perioder av 

högvatten.  

Omledningen innebär att bäckens längd ökar med bibehållen fallhöjd vilket gör att bäckens lutning generellt 

sett blir mindre. Detta bedöms vara positivt och ökar möjligheten för fisk att vandra längs hela sträckan. På 
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7.11.2 Alternativa omledningar 

Ett alternativ till planerad omledning är att genomföra omledningen längre norrut i ett läge där också självfall 

kan erhållas mellan Hållsdammsbäcken och Hjälpadalsbäcken. I Figur 21 visas en zon inom vilket det rent 

tekniskt skulle vara möjligt att göra omledningen.  

 

Figur 21: Alternativ dragning av ny bäckfåra längre norrut. 

Alternativet har dock inga fördelar vare sig ur miljösynpunkt eller ur teknisk synvinkel. I och med att området 

längre norrut är mer kuperat med brantare terräng krävs mer omfattande schakter. Vidare dominerar i detta 

område tunna jordtäcken på diabas vilket gör det sannolikt att den nya bäckfåran till stor del behöver 

sprängas ned i berg på flera platser. Alternativet innebär också att en längre sträcka av Hållsdammsbäckens 

nuvarande fåra torrläggs. Denna sträcka blir cirka 180 meter längre jämfört med huvudalternativet. På 

motsvarande sätt behöver en längre sträcka i Hjälpadalsbäcken grävas ur för att klara flödestillskottet. Den 

tillkommande längden på denna sträcka blir cirka 300 meter. Sammantaget kan inga fördelar ses med detta 

alternativ och därtill saknar Cementa rådighet över det aktuella området. 

Ett annat alternativ som väcktes i samband med samrådet med enskilda och allmänheten är att behålla 

Hållsdammsbäcken i dess nuvarande lägre och öppna upp en ny täkt väster om bäcken som förbinds med 

befintlig täkt via en tunnel. Alternativet skulle då förutsätta att en cirka 50 meter bred platå med bäcken i 
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mitten lämnas orörd. Fördelen med alternativet är uppenbar nämligen att inga ingrepp i någon av bäckarna 

behöver ske. Det finns dock flera nackdelar som sammanfattas i det följande. 

Alternativet innebär att en stor del av kalkstensresursen inte kan utnyttjas och att bäcken med dess närhet till 

brytområden på vardera sidan behöver inhägnas ur risksynpunkt. Detta leder till en barriäreffekt som 

försvårar åtkomsten till bäcken för djur och människor. En annan nackdel är att öppnandet av en ny täkt 

väster om bäcken kräver sprängning på djupet vilket ger upphov till högre markvibrationer eftersom 

sprängning inte kan ske mot en fri yta. Kostnaderna för brytningen kommer också att bli högre och logistiken 

kring berghanteringen blir besvärlig i ett inledande skede där transporterna sannolikt behöver ske runt istället 

för inom täktområdet. Detta kan ge upphov till betydande bullerstörningar. Vid sprängning på djupet ökar 

också risken för sprickbildning vilket kan leda till läckage från bäcken ned i täktområdet. Sett till 

Hållsdammsbäckens naturvärde i de berörda delarna kan även påpekas att bäcken närmast nuvarande 

brytområde tidigare rätats ut d.v.s. i denna del har bäcken en delvis icke naturlig sträckning.    

7.12 Hushållning med resurser 
Den sökta verksamheten innebär att kalkstensresursen som är av riksintresse för exploatering kan fortsätta 

att brytas.   

Energi 

Cementa och Skövdefabrikens energiledningssystem är certifierat enligt ISO 50001:2011. Cementa ingår 

dessutom i Programmet för energieffektivisering (PFE, initierat av energimyndigheten) och arbetar med 

Heidelbergkoncernens eget energisparprogram OPEX. 

Vatten 

Det vatten som avleds via pumpstationer från det aktiva täktområdet tas i stor utsträckning tillvara då det 

används som processvatten i fabriken. Överskottet som inte används avleds till recipienten Våmbsbäcken. 

Att vattnet till stor del kommer till användning som processvatten kan betraktas som en god hushållning med 

vattenresurser i och med att Cementa annars skulle behöva använda ett annat vattenflöde för detta 

ändamål.   

Avfall 

Avfall (inert material) i form av klinker, cement och kalkstensdamm från cementtillverkningen (EWC-koder 10 

13 06 och 10 13 14) används vid efterbehandling av täkten. Massorna, totalt ca 2 500 ton/år, läggs så att de 

hjälper till att binda tippade massor. 
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8.0 SKYDDSÅTGÄRDER 
Möjliga skyddsåtgärder för att minska miljöpåverkan från kalkstenbrytningen omfattar följande:  

Vibrationer 

 För att klara ett förväntat vibrationsvillkor på 4 mm/s behöver aktiva åtgärder vidtas genom att t.ex. 

reducera den samverkande laddningen vid sprängning. 

Buller 

 Åtgärder för att sänka ljudnivåerna kommer att krävas för att klara bullervillkoren vid närmsta bostäder. 

Sådana åtgärder kan omfatta t.ex. användning av tystare borraggregat, bullerskärmning genom 

uppläggning av avbaningsmassor mellan täkt och bostäder, lokala bullerskyddsskärmar i anslutning till 

borraggregatet när borrning sker i utsatta lägen och under vissa tidpunkter. En kombination av åtgärder 

kan under vissa förutsättningar bli nödvändig. 

Damning 

För att minska damning och spridning av damm finns rutiner upprättade enligt beslut av tillsynsmyndigheten: 

 Utsprängd sten och transportvägarna vattenbegjuts mellan täktområde och kross. Efter krossen sprids 

vatten på den krossade stenen med hjälp av dysor på flera ställen för att binda damm. Vattningen 

begränsas vid minusgrader p.g.a. frysrisk.  

 Övriga åtgärder omfattar skrapning av pallar före sprängning. Vid tippning av produktionsavfall i täkten 

väljs bästa plats i förhållande till rådande vindriktning.  

 Behovet av åtgärder för att minska damning bedöms visuellt. De åtgärder som genomförs 

dokumenteras. Materialhantering i anslutning till produktionsstörningar som medför diffus spridning av 

damm journalförs också (tid och omfattning). 

Vatten 

 Eftersom det finns några enskilda dricksvattenbrunnar väster om det framtida brytområdet som kan 

påverkas i sådan omfattning att vattentillgången försämras behöver beredskap finnas för att uppföra 

nya brunnar åt berörda fastighetsägare. Denna fråga har även koppling till ett utökat kontrollprogram, 

se avsnitt 10.0. 

 Beträffande omledningen av Hållsdammsbäcken kommer den nya fåran att uppföras med en botten av 

grovt material (sten och block) för att så långt möjligt efterlikna den nuvarande fåran och därmed skapa 

förutsättningar för en motsvarande fauna. Vidare kommer en fiskvandringstrappa att uppföras på en 

delsträcka om bäckens lutning blir hög. För att reducera risken för grumling när vattnet släpps på i den 

nya bäckfåran föreslås att detta genomförs när vattenföringen i bäcken är låg. 

Efterbehandlingsåtgärder inklusive förslag till kompensationsåtgärder för naturvärden och biotopskyddade 

objekt redovisas i avsnitt 5.3 och i Bilaga14.  
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9.0 MILJÖMÅL  
Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet inom 16 områden. De 16 miljökvalitetsmålen syftar till att till 

nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De nationella miljömål som bedöms vara av störst relevans sett 

till den planerade verksamheten sammanfattas i det följande tillsammans med kommentarer till hur den sökta 

verksamheten förhåller till miljömålen. 

 Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska enligt FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människor påverkan på klimatsystemet inte 

blir farlig. 

Den del av verksamheten som bidrar med utsläpp av växthusgaser är huvudsakligen transporterna av sten 

med dumper mellan kalkstenstäkten och fabriksområdet (utsläpp av koldioxid). Utsläppens storlek beror av 

bränsleåtgången som i sin tur beror av transportavståndet. Ju kortare transportavstånd desto lägre utsläpp 

av koldioxid.  

 Frisk luft: Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Verksamhetens påverkan på luftkvaliteten är mycket begränsad och några miljökvalitetsnormer i utomhusluft 

överskrids inte i täktens närområde. Den mest påtagliga påverkan bedöms utgöras av damning vid torr 

väderlek som dock begränsas genom aktiva bevattningsåtgärder. 

 Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning 

av mark och vatten. 

Utförda provtagningar på det vatten som avleds från täktområdet har visat att näringsämnet fosfor, som är 

begränsande för övergödning, förekommer i så låga halter ingen haltökning sker i recipienten. 

 Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningarna för friluftsliv värnas. 

Den planerade omledning av Hållsdammsbäcken leder oundvikligen till att delar av den nuvarande 

bäckfåran torrläggs. Ambitionen är dock att den nya fåran skall möjliggöra motsvarande variationsrika 

livsmiljö.  

 Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 

bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Den utökade täktverksamheten kommer att orsaka en viss avsänkning av grundvattennivåerna runt täkten. 

Det finns några enskilda drickvattenbrunnar i det framtida brytområdets närhet som kan påverkas i sådan 

omfattning att nya djupare brunnar behöver borras för att trygga enskildas vattenförsörjning i framtiden. 

 Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 

den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Området för den utökade täkten domineras av odlingsmark och till viss del brukad skogsmark. I den norra 

delen av området dominerar produktionsskog med gran. All skog inom framtida brytområde kommer att 

avverkas. Enligt den inventering av naturvärden som utförts av Enetjärn Natur kommer den utökade 
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täktverksamheten inte att medföra några betydande förluster av naturmiljöer eller arter i ett större 

landskapsperspektiv. 

 Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 

variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 

grund för hälsa livskvalitet och välfärd. 

Heidelberg Cement Group i vilken Cementa ingår har utarbetat riktlinjer för biologisk efterbehandling med 

specifika indikatorer. Riktlinjerna anger hur man ska arbeta med efterbehandling i ett ekonomiskt, ekologiskt 

och socialt perspektiv med fokus på bevarande av biologisk mångfald. Den nu utarbetade 

efterbehandlingsplanen innebär en ambitionshöjning med fokus på just biologisk mångfald med nyskapande 

av naturmiljöer som det råder brist på i det omgivande landskapet. Målen för den upprättade 

efterbehandlingsplanen är: 1) Har stor tillämpbarhet och flexibilitet, 2) Att skapa naturmiljöer som gynnar den 

för regionen karaktäristiska biologiska mångfalden samt 3) Att skapa naturmiljöer som ger mervärde för 

Skövdeborna.   
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10.0 KONTROLLFRÅGOR 
Grundvattenkontroll 

På grund av brytområdets utvidgning mot väster/nordväst och en beräknad avsänkning av grundvattennivån 

både i morän och i kalksten där enskilda brunnar kan påverkas, föreslås att grundvattenkontrollprogrammet 

utökas med flera mätpunkter. I nuläget sker mätning av grundvattennivåer i kalkstensakvifären i två 

positioner och dessa behöver utökas med ytterligare en position i nordvästlig riktning. Kontrollprogrammet 

behöver även utökas till att omfatta mätningar av grundvattennivåer i jord (morän) eftersom det finns flera 

grävda brunnar som är beroende vatten i jord. Om det är praktiskt möjligt kan denna kontroll ske direkt i ett 

urval av grävda dricksvattenbrunnar i brytområdets närhet. Skulle detta inte vara möjligt behöver helt nya 

kontrollbrunnar i jord uppföras. Om mätning i befintliga dricksvattenbrunnar (som är i drift) sker på sikt, är det 

viktigt att dessa mätningar påbörjas i god tid så att referensvärden erhålls eftersom uttaget i sig påverkar 

nivåerna.  

Ytvattenkontroll 

I samband med att den slutliga omledningen av Hållsdammsbäcken sker bör kontroll av recipientpåverkan 

utföras. Detta gäller särskilt grumling som kan uppkomma när vattnet släpps på den nya bäckfåran. 

Kontrollen bör dels ske  uppströms den position där Hållsdammsbäcken ansluter till Våmbsbäcken, dels i 

själva Våmsbäcken en bit nedströms (t.ex. i provpunkt P1 i Figur 15). Den tidsperiod under vilken denna 

kontroll skall fortgå föreslås bestämmas i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Kontroll av buller, vibrationer och luftstötvågor 

Kontrollen av denna påverkan föreslås ske enligt de kontrollprinciper som redan tillämpas i verksamheten. 

Mätpunkternas lägen behöver dock anpassas till nya lägen för verksamhetens bedrivande inom brytområdet. 

Det bedöms vara särskilt viktigt att följa upp bullernivåer och markvibrationer vid bostäder väster om det 

utökade brytområdet. 

Kontrollprogram 

Samtliga kontrollfrågor som har koppling till täkt- och vattenverksamheten föreslås samlas i ett gemensamt 

kontrollprogram för verksamheterna. 
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