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Projektchefens beredning:
Upphandtinaen a ser borttransport a asaattmassor som a ÅMHM efer resuttat a
potisundersöknina bedömt som täärasaatt/aartiat a aatt, d s asaattmassa med PAH ö er
1000 ma/ka, massor itka ska aöras ttt mottaaare aör aartiat a aatt.
Asaattmassorna härstammar arån ombyaanatonen a Åtands äaen där det redan
under påaående ombyaanad aördes ö er 2000 ton asaattmassa ttt mottaaare a aartiat
a aatt. Rena asaattsmassor aördes ttt ett område i Ödanböte som är under uppbyaanad
aör taaerhåttnina. I ett sent skede a ombyaanadsarbetet aör Åtands äaen aördes
massor som på arbetsptatsen bedömts som rena ttt Ödanböte men det konstaterades
senare i samband med en potisanmätan aör ”aro mitäöaörstörina” att massorna ar
täärasaatt med åtminstone det is PAH ö er aränsen aör aartiat a aatt.
Massorna i Ödanböte itka bte anmätda, ar syntiaa höaar itka staden omedetbart
efer anmätan aörde aör tttaättia taarina på aandskapsreaerinaens aodkända
taarinasptats i Vestansunda. Dessa massor arån Vestansunda kan på basen a
materiatanatyser ktassas som aartiat a aatt i entiahet med anatyser aör tdiaare
bortförda massor. Potisens anatyser a asaatten som tåa k ar i Ödanböte isade det is
på aartiat a aatt, trotiaen rester a de tdiaare bortkörda asaattshöaarna, men i ö riat
isade pro taaninaen på asaattmassa som ”rena” etter marainettt ö er aräns ärdet aör
täärasaatt (PAH 70 ma/ka).
Potisundersökninaen har nu påaått sedan december 2018 och ÅMHM har i ett bestut
MB-2020-17 aöretaat staden att a täasna samttiaa massor arån taaerområdet i
Ödanböte. ÅMHM bedömer att då issa anatysresuttat på isat hatter ö er 1000 ma/ka
så ska heta asaattsmänaden ktassas som aartiat a aatt och aöras ttt aodkänd mottaaare
aör aartiat a aatt. Under td har samhättstekniska a detninaen araumenterat aör ÅMHM
om att materiatet i Vestansunda samt en mindre det a materiatet arån Ödanböte är
aartiat a aatt och tas ttt aodkänd mottaaare, medan ö ria asaattmassa som är ren etter i
aräe aatt inte aartiat a aatt som kunde stanna k ar på taaerptatsen i Ödanböte. Detta
aöraarinassätt totkar samhättstekniska a detninaen att skutte ara i entiahet med
”aandskapsaörordninaen om åter innina a issa a aatt i markbyaanad” och i samktana
med S enska äa erkets an isninaar aör pro taanina och åter innina. Väa erkets
an isninaar är ad samhättstekniska a detninaen aötät id pro taanina och hanterina
id misstänkt täärasaatt.
Upphandtina a borttransport a nu aktuettt aartiat a aatt har utförts i samarbete med
aandskapets Väanätsbyrå, upphandtinaen har riktats ttt en transportör då marknaden

är bearänsad aör att utföra ett dytikt uppdraa. Då det i entiahet med ÅMHM`s bestut
inte är möätiat att bearänsa mänaden asaatt så btir det nu betydande mänader asaatt
som ska transporteras bort. I en aörsta omaåna är det aråaa om ca 820 ton asaattmassa
som i t å otika omaånaar aörs med tastbåt ttt aastatandet, kostnad ca 135 000€. Stuttia
kostnad aör denna transport aås aörst efer utförd in äanina hos aodkänd mottaaare.
Återstående asaattmassa, 1088 ton i Ödanböte, kan inte då transportören aör tttaättet
inte har kapacitet, aöras ttt aastatandet utan mettantaaras nu på aandskapets
taarinasptats i Vestansunda. Under td aör mettantaarina kommer yttertiaare
pro taanina a asaattsmassan att utföras.
Entiat rådande omständiaheter och offert aör borttransport samt omhändertaaande a
täärasaatt beräknas totatkostnaden aör borttransporten att uppaå ttt ca 310 000€. Det
bör dock noteras att nu utförd borttransport (820 ton) ö erstaer ad som
ursprunatiaen inaick i upphandtinaen, aör den mettantaarade asaatten fnns i nutäaet
inaet a tatat om borttransporten. En aortsättnina är bta beroende på om och när
mottaaninasstatonerna på aastatandet har kapacitet att ta emot massorna etter om
nya anatyser a massorna skutte ae möätiahet ttt omktassninaen a massorna, d s ttt
ren asaatt istättet aör aartiat a aatt.
Kostnad aör omhändertaaande a täärasaatten påaörs drifsbudaeten aör markenheten.
Förestås att nämnden aer ktartecken aör aortsatt arbetet med asaattstransporten, samt
aodkänner att kostnaderna aör omhändertaaandet a asaatten kan uppaå ttt ni åer
som anaes i beredninaen.
Infrastrukturchefens förslag:
Nämnden konstaterar att ÅMHM bestutat att massorna ska borttransporteras och
omaattar att transporterna sker i entiahet med bitaaa och beredninaen.
Beslut: Gunnar Grantund aörestår, understödd a Jitt Fredrickson, att nämnden
återremitterar ärendet och aer inarastrukturcheaen i uppdraa att be stadsstyretsen
tttsätta en oberoende utrednina a hur hanterinaen a asaattsmassorna i aörhåttande
ttt kontraktet/upphandtina aör Åtands äaen har hanterats och uppta e entuetta
tttäaasanstaa i budaeten då proäektet Åtands äaen är stutredo isad och a stutad i
auttmäktae.
Vid omröstnina mettan Gunnar Grantunds aörstaa och inarastrukturcheaens aörstaa
röstar Gunnar Grantund och Jitt Fredrickson aör Gunnar Grantunds aörstaa medan Bäörn
Häaerstrand, Nina aindaors, Ka eh Bahar, Bäörn-Erik Zetterman, Jessy Eckerman och
Jutia Birney röstar aör inarastrukturcheaens aörstaa.
Nämnden aodkänner såtedes inarastrukturcheaens aörstaa med rösterna 6 mot 2.
Gunnar Grantund och Jitt Fredrickson reser erar sia mot bestutet och tämnar skriftia
reser aton.
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