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Närvarande:
Thomas Märtensson platsansvarig SMA (tomm.martensson@snlamineral.com), TM
Leif Norlander miljöansvarig SMA (leif.norlander@smamineral.com), LN
Sofia Hedelius Alrutz advokatbyrå (sofla.hedelius_@alrutz.se), SH
Linda Wahlman ÅF Infrastructure (linda.wahlman@afconsult.com), LW
Ragnar Oscarson TRV (ragnar.oscarson@trafikverket.se), RO
Ellen Irenaeus TRV (ellen.irenaeus@trafikverket.se.), EI
Maia Rosh•ik TRV (maia.rostvik@trafikverket.se), MR
Nils Högfeldt TRV•trafikverket.se), NH via SkTpe
Bengt Freij •trafikverket.se), BF
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BF hälsade samtliga välkomna till dagens möte som har tillkommit efter önskemål från
SMA mineral i samband med behandling i Mark- och miljödomstolen av bolagets
tillståndsansökan avseende utökning av bergtäkt Klinte. Traflkverket har framfört
synpunkter på ansökan och förordar att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) genomförs för att
hantera den trafiksituation som uppkommer i och med de utökade landtransporterna.

LN informerade ansökans innehåll. Klinte stentäkt innehäller brytvärda mängder
sedimentär kalksten som tack vare sin renhet väl lämpar sig till industriell användning.
Uttag enligt ansökan beräknas räcka i 30 - 40 är. Sökanden erbjuder sig att justera
landtransporterna till 50 tunga transporter/dygn sommartid och runt jul. Under övrig tid
ökas transporterna motsvarande säsongsminskningen. Trafikbulleråtgärder för bostäder
med mer än 65 dB(A) vidtas så att bullerpåverkan sänks till 6o dB(A).

LW efterhörde Trafikverkets syn på om en utökad trafikutredning kunde ersätta en ÅVS.

MR redogjorde för ett aktuellt ärende, Lagnötippen, som har en del gemensamma drag
med bergtäkt Klinte. I Langnöfallet har sökanden accepterar att stå för
utredningskostnaderna inför en ÅVS. ÅVS är en arbetsprocess som skapar en gemensam
bild hos flera aktörer som ger en förståelse för brister i trafiksituationen. ÅVS-processen
utgãr frän den s.k. fyrstegsprincipen.

Trafilc¢erket anser att en ÅVS ska ligga till grund för planering/genomförande av olika
åtgärder inom vägnätet eller dylikt. Trafikverket avser att behandla frågan om att
upprätta en ÅVS för Klinte bergtäkt vid intern behovsgrupp i slutet av augusti. En ÅVS
kan troligen inte startas förrän tidigast är 2o21.

Tidplanen för behandling av aktuellt miljötillstånd bedöms som avsevärt kortare än den
för att upprätte en ÅVS med efterkommande planering. Sökandens önskemål är att en
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överenskommelse Ùm att upprätta en ÅVS är tillräckligt som underlag för den fortsatta
miljöprövningen.

Trafikwerket genom BF äterkommer med besked om beslut från nästkommande
behovsgruppmöte till LW.

Mötet avslutades.

Mötesanteckningarna förda av

Bengt Freij
Samhällsplanerare
Trafilwerket Region Stockholm
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Sofia Hedelius

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Atone:

Wahlman Linda <linda.wahlman@afconsult.com>
den 2 september 2019 07:00
bengt.freij@trailkverket.se
Sofia Hedelius; Leif Norlander; Thomas Mårtensson
RE: Minnesanteckning möte Klinte bergtäkt 20190815

Hej Bengt
Tack för anteckningar, jag har några synpunkter.
Det är felstavat på Thomas e-postadress.
Det står 65dBA ska vara åtgärda de som ligger över 60 dBA.
Jag saknar text om att vi resonerade om vem som ska/kan driva en ÅVS.
Jag uppfattade det som att det var flera projekt som pågick som gav förutsättningar för att ta fram en Âvs, att
det inte bara var det här ärendet. Jag skulle gärna vilja att det stod med något om detta i anteckningarna så man
får en bra helhetsbild.
Skulle också vilja att det framgår att SMA är positiva till att delta, som även framfördes på mötet, så det framgår
att det inte är några meningsskiljaktigheter när det gäller det.

Jag skulle uppskatta om du hade möjlighet att uppdatera minnesanteckningarna till på fredag, är det möjligt?

Mvh Linda

Linda Wahlman
Sektionschef

Telefon: 010-505 29 09 I Växel: 010-505 00 00
linda.wahlman@afconsult.com

ÅF I Infrastruktur I Samhällsbyggnad
Adress: Hospitalsgatan 30, 602 27 Norrköping
www.afconsult.com

Making Future.

Change happens when people with brave ideas come together.
ÅF and Pöyry are now more than 16,000 experts within engineering, design and advisory around the world.

From: ben•trafikverket.se <bengt.fre_•j•trafil<verket.se>
Sent' den 27 augusti 2019 16:27
To: tomm.martensson@smamineral.com; leif.norlander_@smaminera!.com; sofia.hedelius_@alrutz.se; Wahlman
Linda <linda.wahlman@afconsult.com>; ra•nar.oscarson@trafil<verket.se; ellen.irenaeus@trafikverket.se;
maia.rostvik@trafikverl<et.se; n•.ho feldt trafil<verket.se
Subject" Minnesanteckning möte Klinte bergtäkt 20190815

Hej!
Översänder minnesanteckningar från vårt möte den 15 aug.
Mvh
Bengt Freij
Samhällsplanerare
Trafikverket Region Stockholm PLstsa
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Sofia Hedelius

Ämne: VB: Minnesanteckning möte Klinte bergtäkt 20190815

From" ben••trafikverket.se <ben•trafikverl<et.se>
Sent: den 2 september 2019 07:00
To: Wahlman Linda <linda.wahlman__@afconsult.com>
Subject: Autosvar: Minnesanteckning möte Klinte bergtäkt 20190815

Hej•
Jag är på utrikes resa vecka 36 och är helt säkert åter den 17 september.

Från l jan 2018 och året ut fortsätter jag att arbeta "på timme" efter behov. Normalt ärjag på kontoret tisdagar så du når mig säkrast då,
men annars är du välkommen att kotakta mig på 073-980 97 46 eller ._b_eg_gLe_.fre_ij•gmail.com.

För brådskande ärenden eller utlämning av allmän handling; kontakta Trafikverkets växel på telefonnummer: 0771 - 921 921, alternativt
skicka e:post till diariet.stocktlohn_@lr_a__f_i_kve_r_k_et..se.

Vänligen
Bengt FreÜ
mobil 073 980 97 46


