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BILAGA E 

Riksintresset Gotlands kyrkor - delen Klinte kyrka 

Visuell och audiell påverkan. Dan Carlsson Arendus 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen framfört att deras bedömning är 
att de ökade transporter som blir följden av bolagets ansökan innebär skada på riksintresset vad 
gäller fysisk, audiell och visuell påverkan. Man påtalar vidare att ”skadan går dock att förhålla sig 
till genom att välja förhållningssätt för att minimera risken att skadan blir bestående och därmed 
utgör en påtaglig skada” och man konstaterar vidare att ”det fortfarande är oklart om och hur 
bolaget ska säkerställa att byggnader och murverk vid kyrkan inte tar skada över tid”.  

Inledningsvis kan det finnas skäl att kort belysa riksintresset i sig och Klinte kyrkas lokalisering i 
landskapet och i relation till väg. Klinte kyrka är således en del av det riksintresse som benämns 
Gotlands medeltida kyrkor, vilket utgörs av 92 skilda objekt, utspridda över hela ön och belägna i 
genomsnitt ca 5 km från varandra. Kyrkorna är med få undantag belägna i direkt anslutning till 
sockencentrum och till genomfartsvägar, i många fall vid vägkorsningar, och har gjort detta sedan 
de kom till. Närheten till landsväg har medfört att avgränsningen av riksintresseområdet runt de 
enskilda kyrkorna som regel berör områden på båda sidorna av genomfartsvägen. En genomgång av 
Gotlands kyrkor visar att av de 92 kyrkorna är avgränsningen av riksintresset sådan att den finns på 
båda sidor av landsvägen, eller i vägkorsningar, på fyra sidor av allmän väg, i alla fall utom 12. Det 
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är således regelmässigt att genomfartsvägen skär genom den avgränsade kyrkomiljön. Detta 
förhållande inbegriper också Klinte kyrka. 

Visuell och audiell påverkan på riksintresset 
En väsentlig faktor i det som Länsstyrelsen kallar audiell påverkan är framför allt avhängigt kyrkans 
avstånd till genomfartsvägen och hastigheten på vägen. Enkelt uttryckt, ju närmare vägen och ju 
högre hastighet, desto större audiell påverkan. En beräkning av avståndet kyrka landsväg för alla 
kyrkorna på Gotland visar på att 60 % kyrkorna ligger på kortare avstånd än Klinte, dvs att trafiken 
har större negativ påverkan kyrkomiljön än fallet är i Klinte, räknat enbart på avstånd. Ser man till 
hastigheten på väg förbi kyrkan är den för Klinte kyrkas vidkommande 40 km/timmen, vilket ligger 
inom den lägsta klassen av vägar förbi de gotländska kyrkorna, där merparten av vägar förbi kyrkor 
ligger på 50-70 km/timmen och där 7 kyrkor ligger intill vägar som har hastigheten 80-90 km. Ur 
dessa aspekter bedöms situationen vid Klinte kyrka vara bättre avseende påverkan på riksintresset 
än vid de flesta kyrkorna på Gotland. 

Till detta skall då föras ytterligare en faktor som påverkar såväl den audiella som den visuella 
situationen vid passagen av en kyrka, och det är trafikmängden. Enligt vägverkets statiskt för åren 
2014-2018 är antalet transporter förbi Klinte kyrka 1740 räknat som ett genomsnitt på årsbasis, 
varav tunga transporter utgör 160 transporter per dygn och av dessa tunga transporter utgör 
transporter från stenbrottet idag 20. I ansökan till täkt beräknas antalet tunga transporter från 
stenbrottet öka från 20 till 200 per dygn, dvs att ökningen är 180 transporter per dygn. Totalt skulle 
vid ett tillstånd till brytning enligt ansökan detta innebära att de tunga transporterna blir sammanlagt 
340 och det totala antalet transporter förbi Klinte kyrka 1740 plus 180, dvs 1920 transporter per 
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Kyrka Samtliga fordon Tung trafik % tung trafik Hastighet Avstånd kyrka 
väg

Bro 3050 260 8,5 % 60 18

Follingbo 4840 390 8,1 % 90 400

Fröjel 1430 110 7,7 % 80 47

Hemse 3240 190 5,9 % 40 8

Klinte enligt 
ansökan

1920 340 17,7 % 40 57

Lojsta 1470 140 9,5 % 80 62

Sproge 840 80 9,5 % 80 10

Stånga 1340 130 9,7 % 40 20

Tingstäde 2460 190 7,7 % 50 30

Vamlingbo 570 35 6,1 % 70 98

Vall 1530 130 8,5 % 60 48

Väte 1670 160 9,6 % 60 36

Visby färjeleden 8880 800 9,0 % 60

Klintehamn norr 2750 210 7,6 % 60

Årsmedeldygnstrafik 2014-18. Källa: Trafikverket. För Klinte är siffrorna för trafiken enligt ansökan om brytning



dygn, en ökning av totala antalet transporter med ca 11 %, förutsatt att trafikvolymen i övrigt inte 
ändras nämnvärt. 

Sett till den totala trafikmängden är inte siffrorna för transporterna förbi Klinte kyrka 
anmärkningsvärt höga, sett i relation till t ex situationen förbi Bro, Follingbo, Hemse, Tingstäde och 
Väte kyrkor, där dessutom hastigheten är högre än förbi Klinte, med undantag av Hemse. Sett till 
den tunga trafiken i relation till övrig trafik, ligger antalet högre än genomsnittet och i paritet med 
Follingbo och Bro kyrkor. Det som dock skiljer ut Klinte i detta fall är den högre andelen tung 
trafik. Sett procentuellt ligger 
genomgående andelen tung 
trafik på de gotländska vägarna 
omkring 8-10 %, medan 
andelen tung trafik förbi Klinte 
kyrka skulle bli 17,7 %. 

Det ovan sagda är satt i relation 
till kyrkan i sig och dess 
lokalisering och de aktiviteter 
som sker inom kyrkan. Det 
finns även en  visuell och 
audiell påverkan i samband med 
de aktiviteter som sker utanför 
kyrkobyggnaden, särskilt vid 
begravningar. Gravplatserna vid 
Klinte kyrka består dels av ett 
par gravområden norr och 
nordöst om kyrkan (A och B i 
figuren intill), där den senare är 
belägen tämligen nära väg 141, 
dels av begravningsplatser söder om kyrkan, på ett avstånd av ca 100 till 200 meter från väg 141. 
Enligt uppgift från kyrkogårdsförvaltningen sker idag, och framöver, huvuddelen av gravläggningar 
på södra sidan inom område E och allt längre mot söder från kyrkan räknat då begravningsplatserna 
vid kyrkan är fulla. På kyrkogården på norra sidan av kyrkan (B) har ingen begravning skett sedan 
ca 2008 och enligt uppgift från kyrkogårdsförvaltningen kommer det sannolikt inte att ske fler 
begravningar framöver. Inom gravplatsen A handlar det om begravningar i familjegravar och 
omfattningen under de senaste 20 åren visar på i genomsnitt 2 begravningar per år. 

Begravningsceremonier söder om kyrkan, mot bakgrund av avstånd till väg och att kyrkan i sig 
bildar en barriär mot vägen, bedöms inte påverkas av trafiken på väg 141. För att minska den 
visuella och audiella påverkan vid det fåtal begravningar som beräknas ske på gravplatserna norr 
om kyrkan, åtar sig bolaget att ställa in transporter från brottet under de timmar själva 
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begravningsakten sker utomhus på gravområdena norr och nordöst om kyrkan, vilket innebär en 
tydlig minskning av den visuella och audiella påverkan i samband med begravningar. 

Väger man samman det ovan sagda kan man konstatera att situationen vad gäller visuell och audiell 
påverkan på kyrkomiljön vid Klinte innebär med en brytning enligt plan en negativ visuell och 
audiell påverkan på upplevelsen av riksintresset i form av ökad total trafik som beräknas till ca 
11%, där den tunga trafiken kommer att utgör 17,7 % av den totala trafiken. Den tunga trafiken i sig 
kommer att öka från idag 160 fordon per dygn (här ingår 20 fordon från täkten) till 340 fordon per 
dygn, vilket är en dryg fördubbling. Den negativa påverkan ur audiella och visuella aspekter 
bedöms, mot bakgrund av det ovan sagda, generellt sett inte innebära påtaglig skada på 
riksintresset. Dock kan det finnas skäl att minska den påverkan som blir vid begravningar inom 
områdena A och B på kyrkogården, som är de delar av kyrkomiljön som är mest utsatta för 
påverkan. För att minimera påverkan vid dessa tillfällen åtar sig bolaget att göra uppehåll i 
transporter från brottet då begravningar sker inom områdena A och B på kyrkogården. En sådan 
lösning bedöms säkerställa att den ökade trafiken inte innebär en påtaglig skada på riksintresset 
Klinte kyrka ur visuella och audiella aspekter. 

Vibrationer från trafik. Carl Pilman. Efterklang  

Länsstyrelsen önskar en samlad bedömning och analys om huruvida de runga transporterna som 
passerar riksintresset Klinte Kyrka på väg 141 medför påtaglig skada på riksintresset. Detta avsnitt 
avser behandla risker för byggnadsskada på kyrkan till följ av tung trafik på Väg 141. 

Vibrationer från trafik har uppmätts vid Klinte Kyrka och presenterats i: 
• Bilaga F.2. PM. Vibrationsmätningar i Klinte Kyrka  februari 2018, daterat 2018-02-28. 

Vibrationsmätning utfördes genom att en vibrationsmätare monterades i kyrkans grund. Mätaren 
registrerade kontinuerligt vibrationerna den 6-28 februari 2018. Mätningen utfördes enligt metod 
beskriven i svensk standard SS 02 52 11 – ”Riktvärden och mätmetoder för vibrationer i byggnader 
orsakade av pålning, spontning, schakt och packning”.  

Vibrationsriktvärden anges som toppvärde på vibrationshastighet, mm/s PEAK, i vertikal riktning, 
över vilket det kan finnas risk för byggnadsskada. Som mest uppmättes under mätperioden 
2018-02-06 till 2018-02-28 vibrationer från trafik till 0,035 mm/s PEAK i vertikal riktning vid 
Klinte kyrka. 

Några kriterier avseende  skadliga vibrationsnivåer från specifikt vägtrafik finns i dagsläget inte 
specificerade i svensk standard. Svensk standard SS 02 52 11 – ”Riktvärden och mätmetoder för 
vibrationer i byggnader orsakade av pålning, spontning, schakt och packning” är det närmaste som 
återfinns, där vibrationsriktvärde för packningsarbeten är det som mest kan liknas vid vibrationer 
från trafik. I bilaga F.2 angavs riktvärde för packningsarbeten för kyrkan till 1,8 mm/s PEAK i 
vertikal riktning. Uppmätta vibrationer 0,035 mm/s PEAK motsvarar ca 2% av 1,8 mm/s PEAK. 
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I den tyska standarden DIN 4150 Tiel 3 anges riktvärden för påverkan från vibrationer dels sett på 
kort sikt och dels sett på lång sikt och standarden är dessutom tillämpbar på vibrationer från trafik . 
För speciellt känsliga strukturer anges riktvärden för påverkan från vibrationer på lång sikt enligt 
tabellen nedan: 

Eftersom mätningen utfördes enligt den svenska standarden SS 02 52 11 mättes vibrationer i 
vertikal riktning i byggnadsgrunden men inte i horisontell riktning i bjälklaget. Kortaste avstånd 
mellan kyrkan och vägen är ca 60 meter. På sådana avstånd gäller vanligtvis att de vertikala 
vibrationerna är högre än de horisontella. För att horisontella vibrationer ska komma upp i 2,5 mm/s 
horisontellt i kyrkan skulle de horisontella vibrationerna behöva vara en faktor ca 70 ggr större än 
de vertikala vibrationerna i grunden (riktvärde 2,5 mm/s dividerat med uppmätt värde 0,035 mm/s), 
vilket bedöms osannolikt.  

Det är viktigt att mäta vibrationer för passager som är representativa för de passager som kommer 
ske vid framtida drift, dvs passager med lastbilar av samma typ, som kör med samma hastighet och 
med samma tyngd på lasten, så att man har mätt ett värsta förekommande fall. Under den period 
som mätningar gjordes vid Klinte Kyrka ska det enligt SMA Mineral ha gått lastbilstransporter som 
är representativa för den framtida driften sett till fordonstyp och lastad massa. 

Utifrån mätresultaten som presenterats i Bilaga F.2 och under förutsättning att de transporter som 
körde under mätperioden var representativa för den framtida driften, bedöms det som osannolikt att 
vibrationer alstrade av tung trafik på vägen skulle påverka kyrkan. En ökning av antalet transporter 
kommer inte ge upphov till kraftigare vibrationer, endast att de förekommer oftare varför fler 
transporter inte ändrar bedömningen. 

SMA Mineral kan åta sig att utföra ytterligare mätning av vibrationer från trafik vid Klinte Kyrka, 
och då mäta både vertikala vibrationer i grunden och horisontella vibrationer i bjälklaget (det högst 
belägna bjälklaget).
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Sammanfattande utvärdering avseende påverkan på riksintresset Klinte kyrka 

En sammanvägning av ovan sagda avseende visuella och audiella värden och frågan om vibrationer 
vid en utökning av trafiken enligt ansökan, bedöms inte innebär påtaglig skada om föreslagna 
åtgärder genomförs och att föreslagna åtgärder avseende vibrationer följs upp kontinuerligt för att 
säkerställs kunskapen om eventuella förändringar avseende vibrationer vid kyrkan.
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