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Utreda möjligheter att återanvända massor som nu transporteras bort för deponering
Enligt gällande översiktsplan för Tyresö kommun är huvudinriktningen att Tyresö kommun ska arbeta med lokal
masshantering för att bidra till minskade transporter, bättre ekonomi, förkortade byggtider och en bättre
arbetsmiljö. Lokal masshantering bidrar dessutom till kommunens mål om att vara en resurseffektiv kommun.
För att åstadkomma en hållbar masshantering är det viktigt att massor, i så stor utsträckning som möjligt, både
återvinns och återanvänds lokalt. Återvinning av massor sker företrädesvis genom krossning av berg till mindre
fraktioner och genom sållning av jord. De nya fraktionerna kan därefter återanvändas vid exempelvis
vägbyggen och återställande av slänter.
Dessvärre lämpar sig inte alla typer av massor för återvinning. En stor andel lerhaltigt material lämpar sig
varken för krossning eller sållning, utan måste, om de inte i samma skick kan återanvändas lokalt, istället
deponeras. För närvarande transporterar Tyresö kommun bort betydande mängder för deponering i
Rikstensområdet i Botkyrka kommun. Denna deponering medför väldigt stora kostnader både för transporter
och för själva deponeringen. Att deponera massor är dessutom inte heller ett miljömässigt hållbart sätt att ta
hand om massorna.
Istället för att frakta massor långa sträckor för deponering är det bättre att försöka ta hand om och nyttja
massorna lokalt inom Tyresö kommuns gränser eller i dess omedelbara närhet. En möjlighet, som hittills inte
utretts, är att använda den nyligen inköpta fastigheten Erstavik 6:14 (”kalhygget”) för deponering av massor
alternativt för andra konstruktioner exempelvis bullervallar. Området planeras att exploateras, vilket kan
försvåra ett sådant arbete, men i en relativt bred zon närmast Tyresövägen kan exploatering inte ske på grund
av säkerhetsskäl. I denna zon skulle möjligen massor kunna återanvändas eller deponeras för att på så sätt
gradvis bygga upp till exempel en bullervall mot Tyresövägen. Även på andra håll inom kommunen, längs
Gudöbroleden eller längre österut utmed Tyresövägen, kan det vara intressant att uppföra bullervallar. Även
andra tillämpningar än bullervallar eller ren deponering kan förstås också vara möjliga. Hänsyn måste dock
alltid tas till lagar, miljö och andra aspekter.
Jag yrkar på att låta utreda möjligheterna att på ett mer hållbart och resurseffektivt sätt lokalt återanvända
eller deponera massor som annars skulle behöva transporteras långa sträckor ut ur kommunen för deponering.
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