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11 Inledning
I samband med en framtida utökning av kalkbrottet vid Våmb finns behov av att flytta en bäck som 

rinner i området. Bäcken rinner söderut från Hållsdammen uppe på Billingen och ansluter till Våmbs-

bäcken. Bäcken rinner tvärs över det område där den utökade täkten är planerad och flytten behövs för 

att inte vattenfylla det nya brottet. 

Ambitionen är att tillskapa en natur-lik bäck som smälter in i landskapsbilden och har samma kvalite-

ter för biologisk mångfald som den nuvarande bäcken. Detta så att de växter och djur som lever längs 

den nuvarande bäcken kan leva kvar fast på en ny plats. 

Flytten kommer att ske inom Cementas fastighet.

I detta dokument beskrivs hur den Nya Hållsdammsbäcken ska utformas. Materialet som presenteras 

här ska användas som målbilder vid detaljplanering och genomförande. Materialet har tagits fram i en 

arbetsgrupp med kompetens inom ekologi, markanläggning och projektering. 

Arbetet med detaljutformning av Nya Hållsdammsbäcken har renderat en del mindre justeringar i 

utformningen jämfört med det kartmaterial som presenterades i Bilaga 1 till Utveckling av överklagan 

daterad 2014-07-21. 

Förslag till utformning
Den utformning av Nya Hållsdammsbäcken som presenteras i detta dokument ska ses som ett förslag. 

Det är ett förslag som anläggningstekniskt är möjligt att genomföra. Utformningen av den nya bäcken 

kan dock justeras om kommunen eller länsstyrelsen har önskemål om detta. 
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22 Generellt om Nya Hållsdammsbäcken

Natur-lik bäck
Ambitionen är att den nya Hållsdammsbäcken till det yttre ska likna en naturlig bäck så långt det går. 

Målsättningen är att skapa ett vattendrag med strukturer, funktioner och artsammansättning motsva-

rande ett naturligt opåverkat vattendrag av liknande storlek och karaktär som den befintliga Hålls-

dammsbäcken. Natur-likheten ska avspeglas i form, bottensubstrat och strandvegetation. Variationsri-

kedom är ett annat ledord i arbetet med utformning av bäcken.

Olika karaktärer
Den nya Hållsdammsbäcken kommer att dras genom ett varierat landskap och därmed kommer även 

bäcken att få olika karaktärer i olika delsträckor (karta i figur 1). De olika delsträckorna beskrivs i detalj i 

kapitel 3.

De olika delsträckorna är:

 • Avledningspunkt (1/403)

 • Skog och ödetomt (1/403 -1/140)

 • Skog med fallhöjd (1/140-900)

 • Översvämningsytor vid Hjälpadalsbäcken (900-600)

 • Öppet odlingslandskap med våtmark (600-430)

 • Videkärr (430-270)

 • Kulvert (270-140)

 • Sedimentfälla längs banvall (140-000)

 • Sammanflöde (000)

Siffrorna i parentes anger läget längs den nya bäcken. Siffrorna återfinns i separat ritningsunderlag 

(Markcon 2014-12-05). Siffrorna ska ses som ungefärliga mått.

Vattenflöde
Vattenflödet kommer inte att åtgärdas utan kommer liksom nu att styras av utsläppet från uppströms 

liggande Hållsdammen. Däremot kommer åtgärderna göra att det vatten från Hjälpadalsbäcken som 

idag rinner i en kulvert genom banvallen till fastighet Våmb 30:266 (Eklunds bildelslager)  istället be-

hålls i bäcken. Genom att plugga igen en kulvert genom banvallen kan allt vatten ledas på norra sidan 

om banvallen och ut i Våmbsbäcken utan att passera fastighet Våmb 30:266 med bildemontering och 

den eventuella risk för förorening som det kan innebära. 

Vattenflödet vid avledningspunkten är i nuläget 24 l/s vid medelvattenföring och beräknat HHQ50-

klimat (högsta högvattenföring med 50 års återkomsttid) är 560 l/s. Vattenflödet efter sammanflödet 

kommer att vara 30 l/s vid medelvattenföring efter genomförd omledning och beräknat HHQ50-klimat 

kommer vara 875 l/s.
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2Skyddsåtgärder
I samband med anläggningsarbetet kommer skyddsåtgärder att vidtas för att förhindra läckage, ero-

sion och grumling. 

Åtgärderna kommer att planeras så att ingrepp i form av avverkning, körning, grävning och schaktning 

minimeras. Det gäller såväl längs den planerade bäcken som på omgivande mark. Detta kommer att 

vara särskilt viktigt längs de två delsträckor som rinner genom skog. 

Under anläggningsarbetet och de första åren kommer det att finnas två sedimentfällor i systemet; en 

vid Brandtorpsvägen och en strax innan den nya bäcken ansluter till ursprunglig bäck. Den sistnämnda 

kommer även efter anläggningsperioden vara kvar och säkerställa att för mycket sediment inte trans-

porteras till nedströms liggande delar av bäcken. Den övre kommer att övergå till en våtmark.

Tätning

Längs några delsträckor kommer den nya bäckfåran att behöva tätas för att säkerställa att vatten inte 

filtrerar ner genom marken och letar sig åt andra håll. Bäckfåran kläs med ett tätskikt av bentonitmatta 

eller motsvarande. På tätskiktet placeras sedan natur-likt bottensubstrat och erosionsskydd. Behov av 

tätning föreligger vid delsträckorna Skog och ödetomt på flack moränmark, Öppet odlingslandskap med 

våtmark samt Sedimentfälla längs banvall. Längs delsträckan Skog och ödetomt på flack moränmark 

kommer en låg vall med en tät kärna att anläggas längs bäckens sydöstra kant. 

Längs övriga delsträckor finns inget behov av tätning. Behovet av tätning har bedömts med utgångs-

punkt från karterade utströmningsområden, grundvattennivå  och markens egenskaper.

Erosionsskydd

Längs några av delsträckorna behöver åtgärder göras för att förhindra erosion. Det gäller främst Skog 

och ödetomt på flack moränmark. Längs delsträckan Öppet odlingslandskap med våtmark kommer 

erosionsskydd att behövas punktvis, vid delsträckan Kulvert kommer erosionsskydd att behövas vid 

kulvertens nedre mynning och vid delsträckan Sedimentfälla längs banvall kommer erosionsskydd att 

behövas vid inloppet. Vidare kommer erosionsskydd att behövas både vid Avledningspunkt och Sam-

manflöde. 

Behovet av erosiosskydd har beräknats med utgångspunkt från vattendjup, vattenhastigheter och 

markens egenskaper. På delsträckorna Skog med fallhöjd, Översvämningsytor vid Hjälpadalsbäcken och 

Videkärr är bäcken av en sådan karaktär så att erosionsskydd inte kommer behövas. 

Erosionsskyddet utformas med en stenstorlek större än 160 mm och en mäktighet på ca 35 cm. Mellan 

mark och erosionsskydd eller mellan tätskikt och erosionsskydd läggs ett 15 cm tjockt övergångslager 

med fraktionen 0-63 mm. Ambitionen är att bäcken ska få ett så naturligt utseende som möjligt, därför 

bör erosionsskyddet utföras av naturgrus och natursten.
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3Sedimentfällor

Under anläggningsarbetet kommer det att finnas två sedimentfällor i systemet; en vid Brandtorpsvägen 

och en strax innan den nya bäcken ansluter till ursprunglig bäck. Den sistnämnda kommer även efter 

anläggningsperioden vara kvar och säkerställa att för mycket sediment inte transporteras till ned-

ströms liggande delar av bäcken. 

Sedimentfällor utformas med trösklar och djuphålor. En sedimentfälla fungerar genom att vattnets 

rörelse bromsas upp och när det rör sig långsammare faller partiklar som vattnet tagit med sig ner till 

botten. Genom att låta vattnet filtrera över flacka vegetationsklädda ytor kan finare partiklar fastna i 

vegetationen och vattnet renas ytterligare. Tanken är att vattnet som lämnar sedimentfällan ska vara 

mindre grumligt än det som kommer in i den. Detta för att förhindra att grumligt vatten orsakar skada 

längre ner i vattensystemet. 

Genom att bromsa upp och fördröja vattnets rörelse kommer flödestopparna vid höga vattenflöden att 

dämpas något vilket i sin tur medför att risken för erosion minskar nedströms.   

Sedimentfällorna kommer utformas med ca 1,5 m djupa djuphålor. I takt med att djuphålorna fylls med 

sediment behöver de grävas ur så att effekten inte avtar. Djuphålorna placeras därför så att de enkelt 

kan grävas ur om behov uppstår. 

Den övre sedimentfällan dimensioneras till 4500 m3. Den nedre sedimentfällan dimensioneras till 1500 

m3. Tillsammans har de kapacitet att fördröja vattnets rörelse med ett dygn under medelvattenflöde. 

Främmande material

För att hindra spridning av arter som inte hör hemma i bäckmiljön är det viktigt att organiskt material 

(matjord, frön, växtdelar) inte transporteras till området. 
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33 Målbilder per delsträcka

Avledningspunkt
Läge 1/403

Utformning

En vall med tät kärna anläggs tvärs över befintlig bäck. Vallen fortsätter längs den nya bäckfåran mot 

sydväst. 

Skyddsåtgärder

Vallen och befintliga bäckens östra kant förstärks med erosionsskydd.

Skog och ödetomt
Läge 1/403 -1/140

Beskrivning av naturmiljön idag

Den övre delen av delsträckan utgörs av barrskog på flack moränmark. Skogsbeståndet är ett relativt 

enahanda gallrat bestånd av medelålders gran. Kalkinnehållet i marken gör att markfloran är förhållan-

devis örtrik för att vara i en så pass mörk skog. 

Nedre delen av delsträckan utgörs av en ödetomt där byggnader är borta men där trädgård och 

grindstolpar finns kvar. I trädgården finns fruktträd, bärbuskar och en blomsterodling. Här finns även en 

öppen gräsyta. Platsen utgör en trevlig glänta i skogen med minnen från svunna tider. Platsen fungerar 

idag som ett utflyktsmål. 

Målbild

Ambitionen är att så långt som möjligt efterlikna den befintliga Hållsdammsbäcken som den ser ut 

mellan kraftledningsgatan och Brandtorpsvägen.

Bäcken är längs denna sträcka slingrande, ibland tvågrenad och bredden är mycket varierande. Det är 

även stor variation i strömhastighet beroende på bredd och fallhöjd. Vattnet är mestadels lätt ström-

mande med kortare fall på någon decimeters fallhöjd. Bredden är 2-4 m och djupet 1-5 dm vid normal-

vattenföring. Botten är blockig med sten, grus, sand och organiskt material inbäddat emellan. Bitvis 

finns fina lekbottnar. Klen död ved i vatten förekommer ganska rikligt. På enstaka stenar växer näck-

mossa. Strandzonen har en varierad bredd. I övre delen har skogsbruk bedrivits ända fram till bäcken 

men längre nedströms växer trädslag som ask, rönn, hägg, gran, körsbär, hassel och alm längs stränder-

na. Markvegetationen utgörs av vitsippa, kabbeleka, skogsbingel, älggräs, majsmörblomma, vitsippa, 

svalört, buskviol, vårlök, humleblomster, smultron, midsommarblomster, vårfryle, harsyra, vispstarr, 



9

2015-01-08

3ältranunkel, kärrfibbla, liljekonvalj och hultbräken. Skogens mossmatta som når fram till bäcken består 

av stor thujamossa, husmossa, kranshakmossa och bräkenmossa.

Bottenfaunan i bäcken har en naturlig sammansättning av vattenlevande strömfauna som står i pro-

portion till bäckens storlek. 

2  Bilder på befintlig Hållsdammsbäck som kan fungera som målbilder avseende utformning, bottensubstrat och strandzoner.
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3Utformning

Den delen av Nya Hållsdammsbäcken som dras genom skog och ödetomt på flack mark bör så långt 

som möjligt efterlikna den befintliga bäcken. Lutning och strömhastighet kommer att variera längs 

sträckan. Formerna bör vara mjuka och naturliga. Profilen kan med fördel göras med en djupfåra och 

grundare delar som kanske inte håller vatten året om. Profilen kan gärna variera längs sträckan. 

Längs denna delsträcka behöver en helt ny bäckfåra grävas. Botten tätas med ett tätskikt. På bäckens 

sydöstra sida kommer en låg vall (ca 0,5 m) att behöva anläggas för att förhindra att vatten läcker ut ur 

den tänkta fåran. Bottensubstrat ovanpå tätskiktet bör utgöras av sten och grus i olika storlekar. 

Genom att placera ut sten, block och död ved i bäckfåran erhålls en mer natur-lik miljö med stor 

variation och därmed bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Stora block har i stor utsträckning 

rensats bort ur landets vattendrag varför det idag är en bristvara. Därför kommer en del större block att 

placeras i bäckfåran. 

Då marken längs denna sträcka utgörs av morän finns sten till botten och stränder redan på plats. 

Tillförsel av material utifrån bör undvikas. Urgrävda massor bör så långt som möjligt omhändertas på 

plats, t.ex. för att täcka vallens täta kärna.

Ambitionen är att även strandzonen ska vara natur-lik. Befintlig vegetation i form av träd och buskar 

kommer så långt som möjligt sparas längs den nya bäcken. Dess rotsystem stabiliserar strandkanten 

och bidrar till variationsrikedom. Det gäller främst äldre träd. Genom att spara äldre träd kommer bäck-

miljön att hållas lagom beskuggad och vegetationen inte bli så tät som om all vegetation tas bort för 

att sedan ge plats åt en tät ridå av sly.

Strandzonens bredd kommer att variera med topografin. I brantare partier kommer strandzonen att 

vara smalare och i flacka partier bredare.

Nya Hållsdammsbäcken kommer att dras tvärs över ödetomten, mitt emellan grindstolparna. Även här 

kommer utformningen göras med varsamhet för att bevara karaktären på denna besöksplats.

Skyddsåtgärder

Bäckfårans botten tätas med ett tätskikt och längs dess sydöstra kant anläggs en låg vall med tät 

kärna. 

Bäckfårans botten och kanter erosionsskyddas. 
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3
3 Fotomontage som kan fungera som målbild för övre delen av delsträckan. Bilden är tagen motströms och på bäckens högra 
strand anas en erosionsskyddad vall. 

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

SKOG

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

ÖDETOMT

DIKE

Gångväg

Tätskikt

Övergångsskikt 

Tätskikt

Övergångsskikt 

Tätskikt

Övergångsskikt 
0-63 mm

4 En principskiss över hur bäcken kan se ut i genomskärning längs övre delen av delsträckan. 
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3
5 Fotomontage som kan fungera som målbild vid ödetomten. Bilden är tagen motströms och i bakgrunden syns hur bäcken 
rinner mellan de gamla grindstolparna. Bilden visar bäcken som den kommer att se ut under perioder med högt vattenflöde.

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

SKOG

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

ÖDETOMT

DIKE

Gångväg

Tätskikt

Övergångsskikt 

Tätskikt

Övergångsskikt 

Tätskikt

Övergångsskikt 
0-63 mm

6 En principskiss över hur bäcken kan se ut i genomskärning längs nedre delen av delsträckan. 
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3Skog med fallhöjd 
Läge 1/140-900

Beskrivning av naturmiljön idag

Längs den här delsträckan finns en naturlig svacka med storblockig mark. Av terrängen att döma har 

det runnit vatten här förut. Vattnet har spolat bort finmaterial och lämnat kvar de stora blocken. Idag är 

blocken mossövervuxna och här växer gran och olika lövträd. Sträckan har relativt stor fallhöjd. 

Målbild och utformning

Vattnet leds ner genom en naturlig svacka som är tydligt markerad i terrängen. Terrängen är storblockig 

och delsträckan har en ganska kraftig fallhöjd och utgörs av ett utströmningsområde. Bäcken kommer 

därför att bli ganska dramatisk med fall. 

Inget grävarbete behövs.

Skyddsåtgärder

Längs den här delsträckan föreligger ingen risk för erosion och därför behöver bäckfåran inte erosions-

skyddas.

7 Fotomontage som kan fungera som målbild för delsträckan. Bilden är tagen motströms och till höger anas skyddsstaketet som 
avgränsar Cementas verksamhetsområde. 
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3Översvämningsytor vid Hjälpadalsbäcken 
Läge 900-600

Beskrivning av naturmiljön idag

Från Hjälpadalen rinner en mycket diffus bäck. Bäcken håller vatten bara efter mycket regn och har då 

ett ganska diffust lopp. Stora delar av året utgörs bäcken av mindre vattenpölar med nästintill stillastå-

ende vatten. 

Först kommer ett parti med löv sedan en granplantering och därefter en alsumpskog. Gemensamt är 

att marken är flack och bäcken diffus med översvämningsytor och flergrenade småfåror.

I anslutning till bäcken är marken fuktig och mullrik. Här växer klibbal på äldre socklar. En del av 

socklarna är gamla och välutvecklade med förekomst av många olika mossarter. Många av träden är 

flerstammiga. Hägg utgör ett buskskikt och här finns även inslag av rönn, sälg, gran och asp. På flera av 

stammarna växer alticka och spår efter hackspett finns på flera av träden. Andra vedsvampar i områ-

det är kantarellmussling och aldyna. I området finns en del klenare död ved. Markvegetationen utgörs 

av hallon, röda vinbär, älggräs, vitsippa, svalört, kabbeleka, humleblomster, revsmörblomma, kirskål, 

majsmörblomma, hultbräken, ekbräken, kärrtistel, flädervänderot, skogssallat, midsommarblomster, 

harsyra, tuvtåtel, vårlök och ormbär. På block och socklar växer bland annat råttsvansmossa, stor thu-

jamossa och palmmossa.

8 Bild på alsumpskogen i befintligt skick. Målbilden bör vara densamma men med mer vatten.
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3Områdets naturvärde utgörs främst av den rika floran, det lövdominerade trädskiktet, förekomsten av 

död ved och välutvecklade socklar. Naturvärdet är beroende av vatten och skulle gynnas av mer vatten 

i bäcken och årliga översvämningar.

Utformning och målbilder

På flackare partier, där den nya bäckfåran möter upp med Hjälpadalsbäcken, kommer vattnet att rinna 

långsammare. Här föreslås ett minimum av åtgärder och att vattnet får breda ut sig och själv skapa en 

fåra med naturliga översvämningsytor. 

Intentionen är att genom minsta möjliga ingrepp i befintlig miljö bevara och berika denna genom att 

bäcken kan hålla vatten och marken kan svämmas över mer regelbundet än idag.

En del av de planterade granarna kan komma att drunkna och på sikt ersättas av löv. Död ved bör läm-

nas kvar. 

Skyddsåtgärder

Inget grävarbete kommer utföras. Därmed kan befintligt trädskikt och vegetation bevaras och körskador 

undvikas. Längs denna sträcka är vattnet så långsamrinnande så att risken för erosion är låg när bäcken 

väl är i drift. Under anläggningsfasen när vattnet får finna sig en väg genom området kommer en del 

material att spolas bort och en mer eller mindre tydlig bäckfåra att skapas. Det bortspolade materialet 

kommer att sedimentera i nedströms liggande våtmarker och sedimentfällor.

9 Fotomontage som kan fungera som målbild för delsträckan. Bilden är tagen motströms och visar hur det kan se ut under 
perioder med mycket vatten i bäcken. Till höger i bild anas skyddsstaketet som avgränsar Cementas verksamhetsområde. 
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3Öppet odlingslandskap med våtmark
Läge 600-430

Beskrivning av naturmiljön idag

Längs denna delsträcka finns ingen synlig bäck idag. Marken utgörs av odlingsmark som under senare 

år nyttjats för vallodling och betesmark. Marken är mjukt kuperad. Brandtorpsvägen går tvärs över om-

rådet och söder om vägen ligger marknivån lägre.

Utformning och målbilder

Denna del av nya Hållsdammsbäcken kommer att gå genom ett öppet odlingslandskap. Längs denna 

delsträcka finns det större möjligheter att forma bäcken och landskapet på ett sätt som inte är möjligt 

genom skogen där marken sluttar. På jordbruksmarken kan bäcken tillåtas ett slingrigare lopp med 

dammar och tidvis översvämmade våtmarker. 

För att åstadkomma detta krävs att en ny slingrande bäckfåra grävs och att marken schaktas till nivåer 

som tillåter våtmarker att breda ut sig.

Även i denna del bör formerna vara mjuka och naturliga och bottensubstratet utgöras av sten och 

grus i olika fraktioner. Bäckens kanter och stränder bör inte vara alltför branta och gärna stenskos så 

att bäcken även här får en botten av sten och grus. Då det inte finns någon sten här kommer material 

att behöva tillföras från annat håll. Natursten i blandade fraktioner kommer att användas. I den del av 

bäcken som rinner nedströms våtmarken kommer bäcken anläggas med ett tätskikt för att förhindra 

läckage. 

10 Fotomontage som kan fungera som målbild för delsträckan på lång sikt. Bilden visar hur det kan se ut under perioder med mycket vatten i bäcken. I 
anslutning till vägen syns en P-plats med informationstavlor. 
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3Det bör finnas en kantzon mot bäcken som inte plöjs. Att marken betas ända fram till och nere i bäcken 

är däremot önskvärt. Stränderna kommer att hållas öppna med våtmarksvegetation. Något enstaka 

träd eller buskage bör finnas längs sträckan för att ge skugga åt fisk.

Vattnet kommer även tillåta breda ut sig i grunda dammar och våtmarker. I dessa kommer vattenstån-

det att variera över året. Under perioder med mycket vatten kommer det finnas öppna vattenspeglar 

och under torrare perioder kommer här att finnas en våtmarksvegetation och betydligt mindre vatten-

speglar. Dammar och våtmarker utformas med flacka stränder där ett varierat vattenstånd över året 

ger en naturlig zonering av strandvegetation. I partier med mer eller mindre stillastående vatten kan 

bottensubstratet vara mer finkornigt. 

I anslutning till detta våtmarkslandskap kan en P-plats anläggas. Platsen kan förhoppningsvis fungera 

som entré till Billingeleden och utgöra ett enkelt utflyktsmål för Skövdebor.

Skyddsåtgärder

Längs de slingrande delarna av bäcken kommer ytterkurvor att erosionsskyddas. Nedströms Brand-

torpsvägen behöver bäckfårans botten tätas med ett tätskikt.

Tillfällig sedimentfälla

En del av våtmarkssystemet kommer att utformas så att det även fungerar som en sedimentfälla under 

de första åren då mycket sedimenttransport förväntas. En djuphåla för sedimentering kan förslagsvis 

anläggas i anslutning till Brandtorpsvägen så att den vid behov enkelt kan grävas ur.

När behovet av sedimentfällor upphör görs åtgärder för att snabbare skapa våtmarker enligt den ovan 

beskrivna målbilden. 

11 Fotomontage som kan fungera som målbild för delsträckan på lång sikt. Bilden visar hur det kan se ut under perioder med mycket vatten i bäcken. 
Till höger i bild anas skyddsstaketet som avgränsar Cementas verksamhetsområde och den framtida täkten. 
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3
VÅTMARK HÖGVATTEN

VÅTMARK LÅGVATTEN

12 En principskiss över hur våtmarken kan se ut i genomskärning med en djupare bäckfåra och grunda vegetationsklädda partier 
där vatten vid högt flöde svämmar över.

VÅTMARK HÖGVATTEN

VÅTMARK LÅGVATTEN

13 En principskiss över hur våtmarken kan se ut i genomskärning. Vid lågt vattenflöde är det endast i den djupare bäckfåran det 
kommer att finnas vattenspegel. 



19

2015-01-08

3
Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

UPPSTRÖMS VÅTMARK

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

NEDTRÖMS VÅTMARK

Tätskikt

Övergångsskikt 

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

NEDSTRÖMS VÅTMARK

Tätskikt

Övergångsskikt 

14 En principskiss över hur bäcken kan se ut i genomskärning längs övre delen av delsträckan, dvs uppströms våtmarken. 

Nuvarande markyta

Ny bäckfåra

NEDSTRÖMS VÅTMARK

Tätskikt

Övergångsskikt 

15 En principskiss över hur bäcken kan se ut i genomskärning längs nedre delen av delsträckan. 
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3Videkärr
Läge 430-270

Beskrivning av naturmiljön idag

I anslutning till den gamla banvallen ligger ett kärr som stängslats bort från bete och tillåtits att växa 

igen med vide, sälg, hägg och björk. Marken är blöt och mellan träd och buskar står vatten större delen 

av året. Platsen ligger i en tydlig svacka i landskapet. Miljön kan visuellt liknas vid en mangroveskog. Här 

finns några gamla grova sälgar och en del död ved. I övrigt utgörs vegetationen av en trasslig videskog. 

På marken växer bland annat älggräs. I samband med naturvärdesinventeringen observerades en mor-

kulla här. 

Från videkärret rinner Hjälpadalsbäcken idag via en kulvert genom banvallen till fastighet Våmb 

30:266. 

16 Videkärret i befintligt skick. Målbilden bör vara densamma men med mer vatten.
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3Utformning och målbilder

I videkärret kommer inga större åtgärder att vidtas utan vattnet kommer få ta sin egen väg. I denna del 

kommer bäcken att vara långsamflytande och breda ut sig i ett träskområde med vide och annan lum-

mig vegetation. Skillnaden mot idag kommer vara större vattenspeglar.

De åtgärder som kommer göras består i att plugga igen dräneringen i banvallen så att vatten inte sipp-

rar igenom denna. Inget grävarbete kommer utföras.

Skyddsåtgärder

Inget grävarbete kommer utföras. Därmed kan befintligt trädskikt och vegetation bevaras och körskador 

undvikas. Längs denna sträcka är vattnet så långsamrinnande så att risken för erosion är låg när bäcken 

väl är i drift. Befintlig träd- och buskvegetation kommer att utgöra ett fullgott erosionsskydd. 

17 Fotomontage som kan fungera som målbild för delsträckan. Bilden visar hur det kan se ut under perioder med mycket vatten i 
bäcken.
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3Kulvert
Läge 270-140

Beskrivning av naturmiljön idag

Denna delsträcka utgörs av lite högre liggande mark intill banvallen. En träd- och buskridå växer mellan 

odlingsmark och banvall. 

Utformning

Istället för att gräva ett mycket djupt dike här föreslås att vattnet leds genom en kulvert under den 

sträcka där marknivån ligger högt. Kulverten dimensioneras efter de vattenmängder som bäcken 

ska klara av. Enligt beräkningar ska en diameter på 1200 mm vara fullt tillräcklig. Kulverten kommer 

utformas med en bottenstruktur som gör att små bottenlevande djur kan ta sig fram trots det relativt 

snabba vattenflödet längs denna raksträcka. Kulverten placeras så att vandringshinder inte uppstår i 

utloppet.

Skyddsåtgärder

Kulvertens nedre mynning erosionssäkras.

18  Befintlig naturmiljö utgörs av ett dike med en träd och buskrad intill banvallen. Foto 
Alexander Lagerholm.
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3Sedimentfälla längs banvall
Läge 140-000

Beskrivning av naturmiljön idag

Idag utgörs delsträckan av ett dike mellan odlingsmark och banvall. Längs diket växer en träd- och 

buskridå.

Utformning och målbilder

Längs den sista sträckan mot Våmbsbäcken kommer vattnet att ledas genom en långsträckt sedi-

mentfälla parallellt med banvallen. Sedimentfällan kommer att utföras med varierat djup och trösklar 

för att bromsa vattenhastigheten. Två-tre djuphålor kommer anläggas där partiklar kan sedimentera. 

Vid trösklarna kommer det att placeras ut sten och block. Det kommer också att finnas grundare vege-

tationsklädda partier där vatten silar över endast vid högre flöde. Genom det grundare partiet kommer 

det i mitten att finnas en mindre fåra med ett djup på 2-3 dm. 

Längs denna sträcka är ambitionen i första hand att anlägga en fungerande sedimentfälla. Det smala 

utrymmet och de stora höjdskillnaderna mellan banvall, damm och brytfront gör att denna delsträcka 

inte kommer att kunna skapas med ett natur-likt utseende. 

Åtgärder kommer trots det att göras för att så långt som möjligt skapa utrymme för biologisk mång-

fald. Flacka släntlutningar eftersträvas så långt som möjligt för att skapa förutsättningar för en varierad 

våtmarksvegetation. Vid trösklarna kommer det att placeras ut sten och block. Dammen kommer att 

utformas så att inga vandringshinder uppstår. 

Skyddsåtgärder

Vid inloppet till sedimentfällan kommer erosionsskydd behövas. I övrigt föreligger ingen risk för erosion 

längs den här delsträckan och därför behöver bäckfåran inte erosionsskyddas.

Mot brytfronten kommer en tät vall att anläggas.

Sedimentfälla

19 En principskiss över hur sedimentfällan kommer att se ut. Vattnet rinner genom ett antal djuphålor där vattnet bromsas upp och sediment faller till 
botten. Skissen visar en längssektion där vattnet rinner in från vänster och ut till höger.
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3Sammanflöde
Läge 000

Beskrivning av naturmiljön idag

Nya Hållsdammsbäcken kommer rinna ut i den befintliga bäckfåran precis uppströms den kulvert 

genom vilken befintlig bäck passerar under banvallen. Den befintliga bäckfåran utgörs längs denna 

sträcka av en uträtad fåra. Stora block är upptagna ur fåran och ligger längs bäckens kanter. Bäcken 

är 1-1,5 m bred. Botten utgörs av grus och sten. En tät ridå av klibbal kantar hela sträckan. Ridån utgörs 

bara av två trädrader. Stammarna växer i bukett men är unga, ca 15 år.

Genom banvallen rinner bäcken genom en stensatt kulvert som mäter 1,10-1,05 m i bredd och 0,80-

0,85 m i höjd. I kulvertens botten ligger ca 10 cm slam. Vid högvattenflöde breddar bäcken ut något 

ovanför kulverten. 

Bäcken rinner sedan vidare genom en kulvert under riksväg 49 innan den rinner ihop med Våmbsbäck-

en. Kulverten under riksväg 49 består av betong och har en inre diameter på 1,2 m.

Utformning

Sammanflödet utformas så att vandringshinder inte uppstår.

Skyddsåtgärder

Vid sammanflödet kommer östra sidan i den  befintliga bäcken att förstärkas med erosionsskydd.

20  Nya Hållsdammsbäcken kommer rinna ut i den befintliga bäckfåran precis 
uppströms den kulvert genom vilken befintlig bäck passerar under banvallen. Foto 
Michael Karlsson.
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3
21  Bäcken rinner genom en stensatt kulvert under banvallen (till vänster) och en betongtrumma under riksväg 49 (till höger). Foto Michael Karlsson.
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44 Biologisk mångfald och friluftsliv

Bidrag till biologisk mångfald
Den nya Hållsdammsbäcken kommer i sin helhet att utgöra en variationsrik och natur-lik bäck med 

olika karaktärer. Bäcken kommer att rymma livsmiljöer för alla de arter som idag trivs längs den be-

fintliga bäcken. Åtgärderna längs den sträcka som går genom odlingslandskap kommer att tillföra nya 

livsmiljöer och naturvärden i form av småvatten och våtmarker. Detsamma gäller översvämningsytor 

i skog som skapas vid Hjälpadalsbäcken och videträsket. Det är miljöer som under sekler har rensats 

bort för att öka jordbrukets och skogsbrukets produktionsytor. 

Med försiktiga ingrepp kommer alsumpskogens och videkärrets befintliga naturvärde att kunna beva-

ras. Genom att miljöerna efter åtgärd kommer att ha ett större vattenflöde kommer marken att över-

svämmas oftare och det kommer leda till en rikare miljö med betydelse för såväl flora som vedlevande 

insekter och fåglar.

Genom att tillskapa våtmarker och vattenmiljöer i odlingslandskapet skapas livsmiljöer för många 

arter. Det handlar i första hand om våtmarksväxter, fåglar, groddjur och insekter. Vattenmiljöer i odlings-

landskapet är ofta mycket artrika. Det gäller även nyskapade miljöer då den här typen av miljöer snabbt 

koloniseras av olika arter. 

Genom att ersätta befintlig bäck som nedströms Brandtorpsvägen närmast är att likna vid ett rakt dike 

med en tät ridå av al längs kanterna med en natur-likt slingrande bäck med våtmarker och smådam-

mar med öppna stränder och strandvegetation kommer utrymme för fler arter att skapas och naturvär-

det att höjas. Att tillskapa den här typen av miljöer ger en större biologisk mångfald. Miljöerna är viktiga 

livsmiljöer för en del fåglar och groddjur men kommer även att hysa många olika växtarter och vatten-

levande insekter och andra småkryp.

Den nya sträckan innebär att vandringshinder i form av ett antal fellagda trummor längs den befintliga 

bäcken undviks. 

Friluftsliv
En bäck är en tilltalande miljö för människor att besöka eller vandra längs. Ödetomten kommer att 

finnas kvar och även i framtiden kunna fungera som ett utflyktsmål. De nya vattenmiljöerna vid Brand-

torpsvägen kommer också att kunna fungera som ett besöksmål dit det är lätt att ta sig och där man 

kommer nära vatten och våtmarker.

I samråd med kommunen kommer nya vandringsstigar planeras som en ersättning för de stigar som 

hamnar inom Cementas verksamhetsområde. De nya vandringsstråken kommer att ansluta till befint-

liga stigar så att nätverket består om även om det förändrats. Ett förslag är att anlägga en P-plats vid 

Brandtorpsvägen och att denna plats kan fungera som entré till Billingeleden. 
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4Alsumpskogen vid Hjälpadalsbäcken kommer att vara tilltalande för besökare främst under våren då 

vårblommorna är som vackrast. I övrigt är det en ganska svårtillgänglig men spännande miljö.

Andra delar av bäcken, t ex videkärret, kommer att vara mindre populära miljöer att vistas i då det är 

en blöt, trasslig miljö som det är svårt att ta sig fram i och för att myggen trivs här. Med kunskap om 

miljöns vikt för biologisk mångfald torde acceptansen för att bevara videkärret dock öka.

Källor
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Wörman, A. 2014: Granskning av projekteringshandlingar för omledning av nedre delen av Hållsdamms-

bäcken till Hjälpadalsbäcken. 
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