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Kopia till: 
Diariet TRV 
 

Yttrande aktbilaga 68-102 tillhörande ansökan bergtäkt Klinte Klintebys 1:5, 
Gotlands kommun.  
Trafikverket Region Stockholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende och 
svarar i egenskap som ansvarig för trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det 
samlade transportsystemet i regionen samt som väghållare för de berörda länsvägarna 
140, 141, 561 samt 562.  

SMA Mineral AB ansöker om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Planerad brytning avser att omfatta ett maximalt uttag av 900 000 ton 
kalksten per år. 

Uttagen kalksten avses transporteras med lastbil till Klintehamn för vidare utskeppning. 
Transporterna sker per år under 170 dagar kl 07-22 med 115 uttransporter per helgfri 
vardag och under 50 dagar kl 07-18 (15 juni-15 augusti samt mellan luciadagen och 
trettondag jul) med 58 uttransporter per dag.  

Sökanden har även utfört en trafikbullerberäkning och bedömt bullerpåverkan på 
befintlig bebyggelse längs transportsträckan (väg 141 och väg 140) och lämnat förslag till 
bullerreducerande åtgärder. 

Trafikverket vill framföra följande synpunkter på aktbilaga 68 – 102. 

Trafikverket noterar med tillfredsställelse att sökanden är beredd att delta i en 
åtgärdsvalsstudie som rör trafikfrågorna. Trafikverket anser att resultatet av en sådan 
åtgärdsvalsstudie ska ligga till grund för slutligt miljötillstånd.  

Sökanden avfärdar alternativa lösningar till landtransporter i form av transportband eller 
nyanlagd väg. Skälen som anförs är höga investeringskostnader samt att sökanden saknar 
möjlighet att få tillgång till nödvändig mark. Trafikverket vidhåller att de alternativ till 
landsvägstransporter som diskuteras i trafikutredningen bör ytterligare utredas och 
övervägas inom ramen för en åtgärdsvalsstudie.  

Trafikverket vill framföra att de trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom det allmänna 
vägnätet som kan komma att krävas ska bekostas av verksamhetsutövaren. För detta 
krävs att erforderliga avtal tecknas mellan Trafikverket och verksamhetsutövaren som 
grund för slutligt miljötillstånd. 

Sökanden för ett resonemang om att landtransporterna inte innebär någon 
barriärpåverkan runt de allmänna vägarna. Som underlag för detta har en beräkning av 
tid i sekunder mellan fordon gjorts med utgångspunkt från en jämn fördelning av 
dygnstrafiken över 16 timmar (vakna delen av dygnet). Trafikverket vill framföra att 
trafiken fördelar sig olika under dygnets timmar med tydliga toppar morgnar och 
eftermiddagar. Detta bör beaktas vid beräkning av barriäreffekt, liksom att transporterna 
mellan täkt och hamn sker med 24 m ekipage. 

Vägavsnittet Bönders Backe rymmer flera trafiktekniska problem som väglutning, 
vägbredd och direkta tomutfarter. Sökanden har framfört att framkomlighetsproblemen i 
Bönders Backe vid passage av uppställda sopfordon kan lösas genom att 
transportfordonen stannar och avvaktar bakom sopfordonet. Trafikverket vill påpeka att 
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efterföljande fordon kan lockas att köra om kombinationen sopfordon – transportfordon 
(en sträcka av ca 40 meter) vilket innebär en ökad trafiksäkerhetsrisk. 

Beträffande trafikbullerpåverkan vill Trafikverket framföra att det är motiverat att beakta 
den befintliga bebyggelsens ålder liksom även väganläggningens ålder om gällande 
regelverk ska följas. Trafikverket anser att en bullerberäkning ska baseras på 
Trafikverkets prognos 2040 samt årstidsvariationen i trafiken. 

Trafikverket önskar möjlighet att vid huvudförhandlingen framföra sina argument och 
slutligt yrkande. Trafikverket bedömer att 30 minuter kan krävas för detta. 
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