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Nacka Tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

Kopia till: 

Diariet TRV 
 

Svar förfrågan betr. ansökan bergtäkt Klinte Klintebys 1:5, Gotlands kommun.  

Trafikverket region Stockholm har mottagit 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. Trafikverket har ombetts att yttra sig över behovet av eventuella 

kompletteringar till översänt förslag till ansökan. 

SMA Mineral AB avser att ansöka om utvidgat täkttillstånd på en del av fastigheten Klinte 
Klintebys 1:5. Tillståndet är tänkt att komplettera och ersätta befintligt tillstånd för 
täktverksamhet på fastigheten. Nu gällande tillstånd medger uttag av 25 000 ton 
kalksten/år till och med den 1 september 2026 och 70 000 ton/år till och med den 31 
december 2033. 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 med ca 100 lastbilslass per dygn, vilket motsvarar en hundrafald 
ökning jämfört med dagens verksamhet. Tre till fyra lastbilar planeras köra nonstop i 
tvåskift vardagar mellan kl 06 – 22. En trafikutredning har utförts som detaljerat redogör 
för vägarnas beskaffenhet med näromgivning. 

Trafikverket vill framföra följande önskemål om kompletteringar av ansökan. 

Trafikverket kan konstatera att ansökan innebär en storskalig verksamhet som bedöms få 
omfattande effekter på omgivningen längs vald transportväg vad gäller trafiksäkerhet, 
miljö- och klimatpåverkan. Trafikverket anser att landtransporterna till 
utskeppningshamnen ska studeras i en åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen som 
underlag för slutligt tillstånd. Skälen för detta är följande.   

Säkerheten för gruppen oskyddade trafikanter behöver beskrivas ingående liksom 
åtgärder för att öka trafikantgruppens säkerhet. Avbrott i lastbilstransporterna bör 
exempelvis övervägas vid tider då skolbussar trafikerar berörda vägavsnitt. Framförallt 
sommartid sker en icke oväsentlig ökning av trafiken, inte minst av turistande cyklister. 
Därför bör ansökan även överväga avbrott i landsvägstransporterna sommartid.  

Trafikupplägget enligt ansökan förutsätter att tillstånd ges för utökad verksamhet i 
Klintehamns hamn. Skulle inte detta meddelas får alternativa utskeppningshamnar 
övervägas som omnämns i ansökan. Trafik till dessa alternativa utskeppningsplatser bör i 
sådant fall utredas på likartat sätt som för transporter till Klintehamns hamn. 

Ansökan behandlar alternativ till landsvägstransporter i form av en 
transportbandsanordning, men detta alternativ avfärdas av kostnadsskäl. Trafikverket 
anser att en jämförelse lämpligen bör ske gentemot en motsvarande kalkyl för alternativet 
med landsvägstransporter där även drift, trafiksäkerhet, miljö- och klimatpåverkan ingår. 
Ett ytterligare alternativ som bör övervägas kan vara en transportanordning med linbana, 
ett flertal exempel på sådana kalktransportörer finns i drift på marknaden. Dylika 
alternativ behandlas lämpligen inom en åtgärdsvalsstudie. 
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Trafikverket vill framhålla att den planerade ökande trafiken med tunga fordon kommer 
att negativt påverka vägarnas slitage eller förorsaka skador på vägarna. Detta bör även 
vägas in i en åtgärdsvalsstudie. 

Trafikverket anser att de alternativa nyanlagda transportvägar som diskuteras i 
trafikutredningen även är lämpade att övervägas i en åtgärdsvalsstudie. 

Trafikutredningen redovisar inaktuella hastighetsgränser på berört vägnät. Aktuella 
uppgifter erhålls från nationell vägdatabas (https://nvdb.se/). 

Trafikutredningen förutsätter att vissa avsteg från siktkrav i vägkorsningar enligt VGU 
kan medges av Trafikverket. Någon sådan framställan har inte gjorts till Trafikverket 
varför sådana avsteg inte kan förutsättas i nuläget. 
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