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Miljörapport 2012 

Textdel  
Verksamhetsutövare 

Namn 

Gryaab AB 

Org.nr 

556137-2177 

Anläggningens namn 

Ryaverket 

Länsstyrelsens anläggningsnr 

1480-1131 

 
 

Verksamhetsbeskrivning  

Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens 
huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska 
anges. (NFS 2006:9 4 § punkt 1)   
 

Organisation 
Gryaab AB är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal och Partille kommuner. Gryaabs uppdrag definieras sedan år 2007 i form av ett ägardirektiv. 
Syftet med samverkan liksom kommunernas åtaganden regleras också i ett aktieägaravtal mellan 
ägarna i Gryaab AB. 
  
Gryaabs styrelse svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör de arbetsuppgifter som 
ankommer på den. Styrelsen utövar nödvändig kontroll över hur vd sköter den löpande förvaltningen. 
Frågor underställda styrelsen, respektive vd, redovisas i instruktioner för arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och vd. 
 
Vd sköter den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
informerar styrelsen fortlöpande om förhållandena i bolaget. I samråd med styrelsens ordförande och 
arbetsutskott bereder vd styrelsens ärenden och föredrar dem vid styrelsens sammanträden. Vd kan 
fatta beslut i frågor av ovanlig beskaffenhet eller av stor betydelse om styrelsens beslut inte kan 
avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. I dessa fall konsulteras om möjligt styrelsens ordförande 
eller arbetsutskottet och styrelsen informeras så snart som möjligt. 
 
Gryaab är organiserat i en linjeorganisation med avdelningar och tillhörande grupper. Grupperna 
rapporterar till avdelningen som i sin tur rapporterar till vd. Avdelningschefer utses av vd i samråd 
med de fackliga organisationerna och gruppchefer utses av vd och avdelningschef i samråd med de 
fackliga organisationerna. Projektverksamhet bedrivs i projektorganisationer som rapporterar till 
styrgrupper. Innan ett projekt påbörjas finns en godkänd projektbeskrivning, projektbudget och en 
utsedd projektledare. På Gryaab finns en kvalitets- och miljösansvarig som är organiserad i 
avdelningen Utveckling, kvalitet och miljö. Ytterst ansvarig för miljöfrågorna är vd. 
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Verksamhetsområde 
Bolaget har två huvuduppgifter. Den första är att via ett eget tunnelsystem leda avloppsvatten från 
tätortsbefolkningen till bolagets reningsverk, Ryaverket. Genom att all tätortsbebyggelse är ansluten 
till Ryaverket har utsläpp av avloppsvatten till lokala sjöar och vattendrag minskat avsevärt.  
 
Bolagets andra huvuduppgift är att behandla avloppsvattnet när det har kommit till Ryaverket. 
Behandlingen sker med avseende på nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Gryaab 
avskiljer också gallerrens och sedimenterbart material. Behandlat avloppsvatten leds via tunnel ut till 
Göta älvs mynning.  
 
Till Gryaab är 693 309 personer anslutna. Räknar man om industrier och andra anslutna verksamheter 
till personekvivalenter (pe) genom att dividera tillförd mängd BOD7 med 70 gram BOD7 per person 
och dygn innebär det en övrig anslutning på 62 151 pe. Den totala anslutningen motsvarar med detta 
beräkningssätt 755 460 pe. I april 2012 anslöts Lerums och Gråbo samhällen med 20 650 invånare till 
Ryaverket via den nybyggda tunnelgrenen Hulan - Björndammen. Från övriga kommuner ökade 
antalet anslutna med tillsammans 6 218 personer. 
 
Till Gryaabs verksamhet hör även anläggningen vid Syrhåla där det finns möjlighet att deponera slam 
vid speciella omständigheter, till exempel ett stort industriutsläpp. För Syrhålaanläggningen lämnas en 
separat miljörapport. 

Avloppsvattenrening 
Vattnet renas mekanisk, fysikaliskt, kemiskt och biologiskt på Ryaverket. 

Mekanisk och fysikalisk rening 

Avloppsvattnet in till verket pumpas med fyra pumpar med reglerbar kapacitet (tre stycken med 
maximal kapacitet på 6 m3/s och en med maximal kapacitet på 4,7 m3/s). På varje pumps tryckledning 
finns en elektromagnetisk flödesmätare. Varje pump skyddas med ett galler (spaltvidd 20-25 
millimeter) utrustat med automatisk rensningsanordning inklusive tvättning och pressning av rens. 
Renset går till Renovas förbränningsanläggning vid Sävenäs. 
 
Efter pumpning passerar avloppsvattnet ett luftat sandfång för att avskilja tunga fasta partiklar. 
Organiskt material avskiljs från sanden i en sandtvätt. Därefter passerar avloppsvattnet tolv fingaller 
(spaltvidd 2 millimeter). Finrenset tvättas, pressas och lagras i containrar innan det går till förbränning. 
Efter fingaller leds avloppsvattnet till tolv sedimenteringsbassänger med en totalvolym på 22 670 m3 
och yta på 5 800 m2. Det tar vattnet cirka en timma och fyrtio minuter vid normalflöde (3,8 m3/s) att 
rinna igenom försedimenteringsbassängerna. Under tiden avskiljs fasta partiklar från vattnet som 
primärslam. 

Biologisk rening 

Pumpning och inblandning 
Vattnet som rinner vidare från försedimenteringen pumpas upp cirka 3,8 meter till det biologiska 
behandlingssteget med fem pumpar med vardera 2 m3/s kapacitet. Innan vattnet fördelas till de tre 
aktivslambassängerna blandas det med aktivslam (1~ 3,5 m3/s) och med recirkulerat vatten från 
biobäddarna (1-7 m3/s). Aktivslam är ett koncentrat av bakterier och andra mikroorganismer som 
pumpas i retur från det efterföljande sedimenteringssteget.  
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Aktivslamprocessen 
När blandningen av slam och vatten rinner genom aktivslambassängerna, tas de i vattnet lösta och 
kolloidala föroreningarna upp av bakterier som näring. Bakterierna oxiderar de organiska 
föroreningarna för att få energi och för tillväxt. Det sker under tiden som slam-vattenblandningen 
passerar igenom aktivslambassängerna. Bassängerna är konstruerade så att de första 40-60 procenten 
av varje bassängvolym är en anox (oluftad) zon. Här är bakterierna tvingade att använda i vattnet löst 
nitrat (NO3+) istället för syre (O2) för respiration och därmed förvandlas nitratet till kvävgas som då 
frigörs till atmosfären. Denna förvandling av nitrat till kvävgas kallas för denitrifikation. 
 
I den andra delen av aktivslambassängerna luftas slam-vattenblandningen och bakterierna bryter ner 
(oxiderar) de kvarvarande föroreningarna genom en normal respiration med syre. Genom oxidation av 
föroreningar kan bakterierna föröka sig via celldelning och därmed bidra till att nytt aktivt slam 
kontinuerligt bildas i processen. 
 

Sedimentering, fördelning och utlopp 
Behandlingen i aktivslambassängerna pågår cirka en och en halv timma. Därefter rinner vattnet vidare 
till eftersedimenteringsbassängerna. Eftersedimenteringen består av 24 tvåvåningsbassänger med en 
totalvolym på 72 200 m3 och, med samtliga bassänger i bruk, en uppehållstid för vattnet på cirka tre 
timmar. I bassängerna sedimenteras det aktiva slammet och avskiljs från vattnet som nu är renat 
avloppsvatten. Huvuddelen av det aktiva slammet pumpas i retur till aktivslambassängerna och resten, 
så kallat överskottsslam, pumpas normalt till inloppet av försedimenteringsbassängerna. Vid höga 
flöden kan överskottsslammet pumpas direkt till slamhanteringen.  
 
Efter eftersedimenteringsbassängerna recirkuleras en del av vattnet och en del leds till 
skivfilteranläggningen. Merparten, dock högst 7 m3/s, ska under normala flödesförhållanden, ledas till 
biobäddarna som en recirkulationsström och sedan tillbaka till aktivslamprocessen eller till 
efterdenitrifikation. När tillrinning till verket är hög, som när det regnar kraftigt, minskas 
recirkulationen till aktivslam för att inte överbelasta sedimenteringsbassängerna och för att öka verkets 
hydrauliska kapacitet. Normalt är recirkulationsflödet 1-1,5 gånger det till verket inkommande flödet. 
 
Det vattnet som inte recirkuleras till biobädden leds till skivfilteranläggningen. 
 

Biobäddar 
Biobäddarna är fyllda (7,2 meter djupa) med specialtillverkat korrugerat plastmaterial som ger en hög 
luft/vatten/plast-kontaktyta (cirka 230 m2/m3) på vilket bakterier kan växa. Vatten som kommer i retur 
från eftersedimenteringsbassängerna pumpas upp till en nivå över biobäddarnas yta varifrån det kan 
rinna med självfall ut till en kombination av fasta och roterande spridare. Spridarna fördelar vattnet 
jämnt över biobäddarnas yta. Vattnet strilar sedan ner genom biobäddarna samtidigt som inblåst luft 
stiger upp underifrån. De föroreningsrester som återstår i vattnet, främst ammonium, är energikällor 
för de bakterier som växer på de våta ytorna. Ammonium omvandlas då till nitrat som förs vidare med 
vattnet. Denna process kallas för nitrifikation. 
 
Mängden ammonium som kan spridas över biobäddarna kan ökas genom att tillföra ammoniumrikt 
rejektvatten från avvattning. Då kan en betydande mängd ammonium omvandlas direkt till nitrat i 
stället för att föras tillbaka till inloppet. 
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Biobäddarna är uppdelade i två parallella block. Vardera biobädd har tre spridarsystem och den totala 
volymen är på 16 500 m3 och kapaciteten 7 m3/s biologiskt behandlat avloppsvatten. Vattnet som 
behandlats i biobäddarna leds dels till aktivslam bassängerna och dels till efterdenitrifikations 
bassängerna. 
 
Efterdenitrifikation 
Efterdenitrifikationsbassängerna är fyllda med specialtillverkade bärare i plast som ger en hög 
vatten/plast- kontaktyta (cirka 500 m2/m3) på vilket bakterier kan växa. Nitrifierat avloppsvatten från 
biobädden leds i en kanal till efterdenitrifikationen där den fördelas mellan bassängerna. De 
föroreningsrester som återstår i vattnet, främst nitrat, är syrekällan för den biofilm som växer på 
plastmedians ytor. Nitratet omvandlas till kvävgas som avgår upp i luften i den så kallade 
denitrifikationsprocessen. Metanol används som kolkälla. För optimal tillväxt av biofilmen tillsätts 
fosforsyra som näring. 
 
Bassängerna kan drivas så att nitrifikation sker i den första delen för att förbruka syre innan 
denitrifikation sker och därmed spara på extern kolkälla som behövs som energikälla för 
denitrifikationsbakterierna. Även rejektvatten från avvattning kan ledas till nitrifikationsdelen som 
ammoniumkälla.  
 
Efterdenitrifikationen är uppdelad i sex parallella linjer. Vardera linjen har tre bassänger i serie. 
Totalvolymen är 11 000 m3 och den hydrauliska kapaciteten 2.5 m3/s. 
 

Skivfilteranläggning 
Vattnet från eftersedimentering och efterdenitrifikation leds till skivfilteranläggningen för slutlig 
avskiljning av suspenderade ämnen. Den överordnade automatiska styrningen väljer antalet skivfilter 
som behövs för att hålla önskad kvalitet på vattnet som sedan släpps ut vid Rya Nabbe. Vid hög 
massbelastning kan en del av vattnet förbiledas skivfiltren. 
 
Skivfiltren består av roterande filterdukar med en maskvidd på 15 µm. Ett spolningssystem med 
högtrycksdysor håller filterdukarna rena. Periodisk rengöring av dukarna sker med saltsyra eller 
natriumhypoklorit. 
 
Skivfilteranläggningen består av 32 skivfilter med en kapacitet på cirka 900 m3/h per filter vid 
dimensionerande partikelbelastning vilket motsvarar en total kapacitet på 8 m3/s. 

Kemisk rening 

Järn(II)sulfat används på Ryaverket för kemisk fällning av fosfor i det biologiska steget. Järnsulfatet 
löses upp i vatten och doseras till det försedimenterade vattnet. Järn(II) oxideras till det aktiva medlet 
järn(III)hydroxid i luftningsbassängerna (så kallad simultanfällning). Doseringsnivån för järnsulfat 
ligger på 1,0-1,3 mol Fe/mol P. Utfällt järnfosfat inkorporeras i aktivslamflockarna. Bra flockbildning 
är viktig för reningsprocessen och genom tillsats av små mängder av vissa hjälpkemikalier (oftast 
polyakrylater) kan denna process tidvis förbättras.  
 
Polyaluminiumklorid (PAC) används för direktfällning av ett delflöde av avloppsvattnet som förbileds 
ordinarie biologisk/kemisk behandling vid höga hydrauliska belastningar. Det sker i en del av 
försedimenteringsbassängerna. Doseringsnivån anpassas efter fosforinnehållet i det inkommande 
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avloppsvattnet och en typisk dosering är 8-12 g Me3+/m3. Polymer tillsätts för bättre flockbildning. 
Utfälld fosfor inkorporeras i primärslammet och går till rötning. 
 

Kvävereduktion 
Det kväve som finns i avloppsvattnet finns huvudsakligen i form av ammonium men även i form av 
kemiska föreningar som antingen lätt omvandlas till ammonium av reningsverkets olika biologiska 
processer eller som binds till slammet. Cirka 15 – 20 procent av kvävet kan normalt tas bort i form av 
slam. Att utöver det ta bort en stor del av kvävet från avloppsvatten (målet är att totalt ta bort minst 50 
procent) är i praktiken därmed synonymt med att förvandla ammonium till kvävgas. Det görs genom 
en kombination av de två ovannämnda biologiska processerna - nitrifikation (ammonium oxideras till 
nitrat) och denitrifikation (nitrat reduceras till kvävgas). Hur mycket kväve som kan avlägsnas beror 
då på hur mycket vatten (och därmed ammonium) som recirkuleras till biobäddarna och vilken 
denitrifikationskapacitet som finns i aktivslam och i efterdenitrifikationen. Båda 
denitrifikationsprocesserna behöver lättillgängligt organiskt material. För aktivslamprocessen finns det 
i avloppsvattnet och för efterdenitrifikationen tillsätts metanol. 
 

Direktfällning och förbiledning  
Under ett normalt år består drygt hälften av den totala inkommande vattenmängden till Ryaverket av 
dagvatten, dränvatten och inläckande vatten. Under perioder med hög nederbörd är det inte ovanligt att 
inkommande avloppsvattenflöde överstiger 8 m3/s vilket är gränsen för vad Ryaverkets 
aktivslamanläggning normalt ska kunna behandla. För att inte överbelasta aktivslamanläggningen kan 
det då vara nödvändigt att förbileda, efter försedimentering, den del av flödet som överskrider 8 m3/s 
till utloppstunneln. Under perioder med gynnsamma processbetingelser är det möjligt att behandla upp 
till 10 m3/s i aktivslamanläggningen. Den verkliga kapaciteten bestäms av det aktiva slammets 
sedimenteringsegenskaper. 
 
Genom vridluckor i kanalen efter fingallren kan upp till sex stycken försedimenteringsbassänger 
sektioneras av och användas för direktfällning. Direktfällning är en reningsprocess där speciella 
kemikalier, vanligtvis polyaluminiumklorider i kombination med en polymer, tillsätts vattnet och 
bildar flockar. På flockarna fastnar föroreningar. När flockarna då sedimenterar och bildar ett slam 
avlägsnas en stor del av vattnets föroreningar.  
 
Fyra pumpar kan pumpa upp till 5 m3/s fingallrat avloppsvatten till direktfällningen. Uppehållstiden 
vid direktfällning är mellan 0,5 och 1 timma. Bafflar finns installerade i inloppet till dessa bassänger 
för att optimera flockbildningsprocessen. Utrustning finns för lagring och dosering av 
fällningskemikalier och flockulant (polymer). 
 
Direktfällning används främst för att, vid behov, ge delar av det inkommande vattenflödet en 
höggradig rening med avseende på fosfor. Direkt efter utloppet från försedimenteringsbassängerna kan 
vattnet via en överfallslucka rinna vidare till utloppstunneln (så kallat förbilett vatten).  
 
Utsläppspunkten  
Det renade avloppsvatten leds ut vid Rya Nabbe, cirka 850 meter väster om Älvsborgsbron, via en 825 
meter lång bergtunnel (tvärsnittsarea cirka 10 m2) och sedan två 195 meter långa utloppsledningar med 
två meter i diameter. Utloppsledningarna ligger på botten av Göta älv och mynnar på älvens norra 
sida. Koordinaterna för utsläppspunkten är x 6402813, y 1266376. 
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Processchema 

 

Slambehandling 

Biogasanläggningen och slambehandling 
Förtjockning 
Första steget i slambehandlingen är en förtjockning av slammet. Förtjockning sker i fyra 
bandgravitationsförtjockare som förtjockar primärslammet till 4-8 procent TS beroende på 
slamegenskaper, flockulanttyp (polymer) och mängd. En tillhörande polymerblandningsanläggning 
finns också. Rejektvatten från slambehandlingen förs till kanalen före eller efter försedimenteringen. 
Från förtjockningssilon pumpar tre pumpar det förtjockade slammet till rötkamrarna. 
 
Biogasanläggningen, rötning 
I rötkammaranläggning omvandlar bakterier slammets lättnedbrytbara innehåll. Det sker i anaerob, det 
vill säga syrefri, miljö. Vid nedbrytning bildas energirik biogas. Biogasen består av 60-65 procent 
metangas och 35-40 procent koldioxid. Genom att det organiska materialet bryts ned under processen 
är det behandlade slammet (rötslammet) i det närmaste luktfritt jämfört med det obehandlade slammet 
(råslammet). 
 

Biogasanläggningen består huvudsakligen av två rötkammare, en slamsilo och utrustning för 
energiåtervinning/uppvärmning och gashantering. 
 
Rötkamrarna består av två, 30 meter höga, betongcylindrar med flat botten och konisk topp. Volymen 
är 2x11 400 m3.  
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De två rötkamrarna arbetar parallellt och den dimensionerade nominella uppehållstiden är 15 dygn. 
Rötkamrarna är uppvärmda till 37°C genom att slammet cirkuleras genom en värmeväxlare där 
slammet värms med varmvatten. Varmvattnet kommer som kylvatten från kompressorerna till 
aktivslamanläggningen och från fjärrvärme. Slammet i rötkamrarna hålls omblandat med omrörare. 
 
Slammet pumpas från rötkammaren via värmeväxlarna till en avgasningskammare. I 
avgasningskammaren blåses luft genom det rötade slammet. Rötningen avstannar då och gas som 
annars kan ansamlas i ledningar med mera drivs av. 
 
Efter avgasning rinner slammet ned i rötslamsilon. Silon har en volym på 4 500 m3 vilket motsvarar 
tre dygns slamproduktion. Från silon kan slammet pumpas antingen till avvattningsutrustning vid 
Ryaverket eller till Syrhåla för avvattning och långtidslagring i bergrum. 
 

Anläggning för mottagning av organiskt avfall  
På Ryaverket finns det möjligheter att ta emot externt organiskt material som till exempel matrester, 
fett och dylikt från restauranger, storkök och från livsmedelsfabrikanter för att samröta det med 
avloppsslammet. Ryaverket tar emot externt organiskt avfall bestående av fett från fettavskiljare 
installerade efter storkök, restauranger, personalmatsalar med mera. Även organiskt material som 
uppkommer på grund av produktion, spill och produktionsstörningar från livsmedelsindustri, 
restauranger och storkök tas emot förutsatt att det inte klassas som ABP material (animaliska 
biprodukter). 
 
Avfallet ska vara pumpbart och får inte påverka slamkvaliteten negativt. Organiskt avfall levereras i 
slamsugarbilar. Varje leverans registreras elektroniskt och pumpas till två parallella linjer varifrån det 
kan matas vidare till rötkamrarna. 
 
2010 fick Gryaab tillstånd för mottagning och behandling av 70 000 ton externt lättnedbrytbart 
organiskt avfall och odlade grödor. Tillståndet är ett ändringstillstånd som gäller till och med den 31 
december 2018. 2011-08-17 ändrade Miljöprövningsdelegationen villkor 2 och 3 i tillståndet. 
Ändringen berör villkor för att förhindra dålig lukt i omgivningen samt när en ombyggnad av 
mottagningshallen behövs. 
 
Under 2011 framkom nya tolkningar om bestämmelserna kring animaliska biprodukter (ABP), där 
även organiskt hushållsavfall ingår. I november 2011 lämnade Gryaab in en ansökan till 
Jordbruksverket om dispens för behandling av avfall i slurryform under en övergångsperiod tills läget 
klarnat kring hygienisering av avloppsslam. Jordbruksverket avslog i januari 2012 Gryaabs begäran 
om dispens. Därmed är det inte möjligt att behandla avfall som klassas enligt ABP förordningen, 
exempelvis den slurry från organiskt hushållsavfall som Renova framställer vid 
Marieholmsanläggningen. 
 

Slamavvattning  
Slammet pumpas från silon för rötat slam i biogasanläggningen, doseras med polymer 
(konditionering) och avvattnas med centrifuger till en TS-halt på cirka 30 procent. Det finns fyra 
centrifuger, två stycken med kapacitet på 50 m3/h och två med kapacitet på 30 m3/h.  
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Rejektvattnet från centrifugerna kan tillföras direkt till biobäddarna och efterdentrifikationen för 
nitrifikation eller blandas med dekantat från förtjockning. Den samlade recirkulationsströmmen leds i 
retur till kanalen före eller efter försedimenteringen. 
 
Slamdisponering 

Under året har det avvattnade rötslammet använts som gödsel i jordbruket eller för tillverkning av 
anläggningsjord. 
 
Två entreprenörer har delat på slamanvändningen, Veolia Vatten AB och Kuskatorpet Lantbruk & 
Entreprenad AB. Veolia Vatten  har ansvarat för långtidslagring, transport och spridning av slam till 
jordbruk. Vid jordbruksanvändning sker hanteringen enligt regelverket i Gryaabs REVAQ-certifiering. 
Resterande slam som gått till tillverkning av olika jordprodukter har delats lika mellan Veolia Vatten 
och Kuskatorpet. Veolia Vatten kör det avvattnade rötslammet till sin anläggning i Vallhamn på Tjörn 
där slammet blandas med stenmjöl med mera för att få fram olika kvaliteter anläggningsjord. 
Kuskatorpet kör slammet till sin anläggning i Halmstad där slammet komposteras med bark, flis, sand 
med mera för att få fram olika kvaliteter anläggningsjord. Produktion och disponering av 
anläggningsjord görs helt i slamentreprenörernas regi. 
 
I händelse av ett utsläpp till spillvattensystemet av oönskad karaktär, till exempel höga halter av 
tungmetaller, kan det kontaminerade slammet ledas förbi centrifugerna och avvattnas vid Syrhåla. Det 
avvattnade kontaminerade slammet pumpas därefter direkt ner i bergrumsdeponin. I samband med 
underhållskörningar av mekanisk utrustning deponerades en mindre mängd slam (176 ton) i 
bergrummet under 2012. 
 
Gryaab fick i december 2009 tillstånd för en komposteringsanläggning i Vikan. Tillståndet ger Gryaab 
möjlighet att hantera upp till 100 000 ton slam per år, kod 90.160. Huvuddelen är tänkt att 
komposteras och en del är tänkt att mellanlagras. Tillståndet för mellanlagring tillåter högst 20 000 ton 
slam och bioaska vid varje tillfälle, kod 90.30. 
 
Gryaab har tagit fram en strategi för framtagning av slam vid Vikananläggningen. Den innebär att i en 
första etapp kommer ungefär halva arealen att färdigställas för att kunna kompostera och hantera slam 
alternativt lagra slammet för vidare distribution. Utbyggnad kommer att vara klar under 2013. 

Kemikaliehantering 
Järnsulfat 
Sulfatet kommer till Ryaverket i bulk på täckt flakbil och töms i en bassäng. Bassängen används både 
för lagring och för upplösning. Härifrån doseras den färdiga lösningen till avloppsvattnet. Eventuellt 
spill på mark spolas ner i brunnar anslutna till Ryaverkets interna avloppssystem (som är anslutet till 
Ryaverkets inkommande avloppsvatten). I bassängen kan det lagras maximalt cirka 400 ton järnsulfat. 

 

Polyaluminiumklorid 
PAC levereras till Ryaverket i tankbil som lossas (pumpas över) utomhus till slutna tankar som 
rymmer cirka 136 m3. Eventuellt spill går till det interna avloppssystemet. Tankarna är invallade i ett 
område som rymmer cirka en tank. 

 
Polymerer 
Polymer levereras till Ryaverket i storsäcksförpackningar som väger cirka 750 kg/st. Lagring, lösning 
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och hantering sker inomhus. Totalt lagras som mest cirka 60 ton på Ryaverket. Eventuellt spill sopas 
upp och återanvänds. Eventuellt spilld lösning går till det interna avloppssystemet. 

 
Natriumhypoklorit 

Natriumhypoklorit levereras till Ryaverket i tankbil. Bilen lossas (pumpas över) utomhus till en sluten 
tank som rymmer cirka 12 m3. Hypokloriten används för desinfektion av internt spolvatten. Eventuellt 
spill går till det interna avloppssystemet. Natriumhypoklorit används även för tvättning av skivfilter 
och ett permanent doseringssystem blev färdigt under året. 
 
Externa kolkällor 
Externa kolkällor som etanol, industrisprit och metanol levereras till Ryaverket i tankbil. Bilen med 
etanol/industrisprit lossas (pumpar över) till tre stycken lagringstankar som rymmer cirka 23 m3 
placerade ovanför transportkanalen mellan försedimenteringen och biologiska behandlingen. 
Eventuellt spill rinner ner i kanalen och förs med vattnet till aktivslambassängerna där det förbrukas 
av bakterierna. 
 
Metanol lossas till två stycken lagringstankar som rymmer cirka 100 m3 placerade mellan 
transportkanalen mellan försedimenteringen och biologiska behandlingen och biobäddarna. Eventuellt 
spill fångas i en invallning som kan brädda över i kanalen mot biologiska behandlingen och förs med 
vattnet till aktivslambassängerna där det förbrukas av bakterierna. 
 

Fosforsyra 
Fosforsyra doseras som näring i efterdenitrifikationen. Fosforsyra levereras till Ryaverket i tankbil. 
Bilen lossas (pumpas över) utomhus till en sluten tank som rymmer cirka 25 m3. Eventuellt spill går 
till det interna avloppssystemet. 
 
Saltsyra 
Saltsyra används för tvättning av skivfilter. Då en lösning för permanent hantering inte är färdig, 
doseras det med provisorisk utrustning. 

Tunnel och ledningsnät 
Gryaab äger cirka 19 kilometer ledningar samt cirka 90 kilometer bergtunnlar som samlar upp 
avloppsvatten från de anslutna kommunernas ledningsnät. Varje kommun ansvarar för sitt ledningsnät, 
sina pumpstationer och sina bräddavlopp på ledningsnätet.  
 
Våren 2012 började Lerum att pumpa avloppsvatten till den nya tunneln mellan Lerum och 
Björndammen i Partille. Tunneln som är 8 kilometer lång och har en area på cirka 12 m². ansluter till 
den befintliga tunneln mellan Finngösa i Partille och Slamby i Landvetter. Avloppsreningsverket i 
Lerum har därmed kunna stängas och belastningen på vattenmiljön i sjön Aspen och Säveån har 
minskat. 
 
 
 
 
 



  10(26) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gryaabs tunnel- och ledningsnät (tunnelgrenen till Lerum som nu är ansluten i svart)  

Om- och utbyggnader 2012 
De nya anläggningsdelarna för kväverening och partikelavskiljning togs i drift i maj 2010. De har 
sedan dess varit i full drift och 2012 fortsatte arbetet med teknisk och ekonomisk driftoptimering. 
Modifiering av kemikaliedosering för att rensa dysor och filterdukar har genomförts under året och 
kommer att slutföras under 2013. 
 
Projektering och ombyggnaden av slamsilon och tillhörande gasinstallationer för att minska utsläpp av 
växthusgaser och möjliggöra en ökad gasproduktionar har fortsatt 2012. Rötkamrarna är sedan 12-11-
01 seriekopplade för att möjliggöra ombyggnadsarbetena. Den ena rötkammaren används som 
utjämningssilo. Under sommaren 2013 beräknas silon vara tät och den uppgraderade utrustningen för 
fackling, en större gasklocka och överföring av gas till Göteborg Energi vara tagen i drift. 
 
För att försäkra sig om att elkraftförsörjningen till Ryaverket kan garanteras vid strömavbrott, har en 
anläggning för nödkraftförsörjning installerats under året. Anläggningen består av dieseldrivna 
aggregat med en total effekt av 4 MW. Det innebär att två inloppspumpar kan försörjas med elkraft 
och därmed är risken minimerad för översvämningar på grund av att avloppsvatten inte kan pumpas 
upp ur tunnelsystemet. 
 
Tillstånd/dispens för verksamheten 
Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. (NFS 
2006:9 4 § punkt 2)   
 

   

Datum Beslutsmyndighet Tillståndet avser (t.ex beslutsmening) 
2011-08-17 Miljöprövningsdelegationen, 

Västra Götalands Län 
Ändring av villkor 2 och 3 i 
miljöprövningsdelegationens beslut den 22 juni 
2010 i tillståndet till biologisk behandling av 
organiskt avfall. 
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2010-06-22 
 

Miljöprövningsdelegationen, 
Västra Götalands Län 

Tillstånd enligt miljöbalken till biologisk 
behandling av organiskt avfall. (Tidsbegränsat 
till och med den 31 december 2018) 
 

2006-04-18 Miljöprövningsdelegationen, 
Västra Götalands Län 
 

Ändring av villkor för utsläpp av fosfor 

2003-02-18 Miljööverdomstolen vid Svea 
Hovrätt 

Villkor för utsläpp av fosfor ändrat. Villkor 4 
ändrat till att gälla för Gryaabs 
avloppsanläggning 
 

2001-06-26 Miljödomstolen vid 
Vänersborgs Tingsrätt 

Prövotidsförordnandet mm från 1994-11-23 
avslutas. Beslut om villkor för utsläpp av fosfor, 
kväve och organiskt material. Beslutet 
överklagat. 
 

1994-11-23 och 
1996-12-20 

Koncessionsnämnden för 
miljöskydd 
 

Tillstånd enligt Miljöskyddslagen 

1976-07-06 Vattendomstolen vid 
Vänersborgs Tingsrätt 

Tillstånd enligt vattenlagen att släppa ut 
behandlat avloppsvatten vid Rya Nabbe i Göta 
älv 
 

 
 
Gällande kontrollprogram 

 
2006-03-01 Länsstyrelsen Västra Götalands län. Kontrollprogram för Ryaverket. 
2012-11-29 Länsstyrelsen Västra Götalands län. Kontrollprogram under driftskede, spillvattentunnel 
Lerum-Partille. 
 
Anmälningsärenden beslutade under året 
Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av 
anmälningspliktiga ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd samt en kortredovisning av vad beslutet eller besluten avser. (NFS 2006:9 4 § punkt 3)   
 

2012-04-27 begäran om förlängd tid för uppfyllande av villkor 4 i tillstånd till biologisk 
behandling av organiskt avfall. 

Enligt beslut 2011-05-24 av Miljöprövningsdelegationen ska slamsilon senast den 30 juni 2012 vara så 
tätad att metangas inte läcker ut till omgivningen. Projektet med täckning av slamsilon har pågått hela 
året men visat sig betydligt mer komplicerat än vad som förutsågs från början. Den ursprungliga 
planen innebar att befintlig silo tätades men det har inte varit möjligt att genomföra. Istället byggs en 
cistern i rostfritt som ställs inuti befintlig silo. Den kommer att färdigställas under första halvåret 2013 
En tidplan över de olika arbetsmomenten presenterades i anmälan.  
2012-06-26 medgav Länsstyrelsen i Västra Götaland en förlängd tid fram till 2013-08-31. 
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2012-06-12 anmälan om installation av ny nödkraftanläggning 

Gryaab har under perioden 1997 – 2010 haft möjlighet att via gasmotorerna driva generatorer för 
elkraftproduktion. Vid ett bortfall av elleveranserna in till Ryaverket kunde biogas/naturgas användas 
för att producera elkraft för drift av en inloppspump med mera. 2010 lades leveransen av naturgas från 
Göteborgs Energi AB om och det var inte längre möjligt att köra gasmotorerna på gas. För att återfå 
möjligheten att driva Ryaverket vid ett längre avbrott i strömförsörjningen uppfördes en ny anläggning 
för att producera elkraft under 2012. Nödkraftsanläggningen består av två dieseldrivna kraftaggregat 
och en dieseltank av typ dubbelmantlad farmartank på 48 m3. Vid drift matar aggregaten in el på 
Gryaabs befintliga 10 kV elanläggning. Nödkraftsaggregaten kommer att ha en total effekt på 4 MW. 
Förbrukningen av dieselolja blir 1 m3 per timma vid full drift. Reservkraften räcker till en 
pumpkapacitet motsvarande 12 m3/s av inkommande vatten. Den normala drifttiden under ett år 
beräknas vara mycket kortvarig, cirka 20-30 timmar. Det är den tid som behövs för att se till att 
anläggningen är funktionsduglig. I övrigt kommer anläggningen inte att användas. 
Länsstyrelsen har besvarat anmälan med att man inte hade några invändningar.  

2012-06-14 anmälan om markförorening 

Göteborg Energi AB upptäckte markföroreningar i samband med en etablering av en ny pumpstation 
vid Rya Värmepumpar på fastigheten Del av Sannegården 734:9. Den första undersökningen gjordes i 
januari 2011 och en anmälan om upptäckt av förorening skickades in till miljöförvaltningen i mars 
2011. Vid en förnyad och utökad provtagning i augusti 2011 togs även prov i en punkt på Gryaabs 
område i slänten mot Göteborg Energis område någon meter från staketet. Provet visade på förorening 
av bensin och dieselolja. De föroreningar som konstaterades vid gränsen på Ryaverkets område hänger 
ihop med dem vid Rya Värmepumpar. Föroreningen ligger djupt, cirka 3-5 meters djup från Rya 
Värmepumpars marknivå, och har troligtvis uppkommit innan utfyllnaden för Rya Värmepumpar 
gjordes. Marken inom Göteborg Energis område sanerades i november december 2011.  
Länsstyrelsen har besvarat anmälan och påpekat vikten av att Gryaab utan dröjsmål informerar 
tillsynsmyndigheten om markföroreningar upptäcks. 

2012-06-27 Seveso II anmälan Gryaab AB – Ryaverket  

Anmälan är inlämnad till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
Med anledning av Lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (1999:381) har ett säkerhetsledningssystem för styrning och uppföljning av 
aktiviteter inom Ryaverket med avseende på risker för allvarliga kemikalieolyckor utarbetats och en 
arbetsmetodik har införts vid projektering/drift/underhåll som uppfyller lagstiftningens krav. Det finns 
också preciserat vem/vilka som är ansvariga inom Gryaab för olika aktiviteter. Metodiken är bindande 
för verksamheten vid Ryaverket, på grund av Seveso lagstiftningen. 
 

2012-11-29 Beslut om kontrollprogram under driftskede, spillvattentunnel Lerum-
Partille. Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Länsstyrelsen bedömer, utifrån nuvarande kunskapsunderlag, att föreslaget kontrollprogram bör vara 
tillräckligt för att följa upp påverkan på grundvattnet under driftskedet. 
Gryaab har i en slutrapport redovisat resultat från utfört kontrollprogram för vattenverksamhet under 
byggskedet. I samband med detta har även förslag till kontrollprogram för driftskedet upprättats. 
Samråd om kontrollprogrammet har skett med Länsstyrelsen samt Lerums och Partille kommun. 
Kontrollprogram ska finnas åtminstone fram till utgången av tiden för anmälan av oförutsedd skada. 
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Det är viktigt att utvärdering av mätresultat sker fortlöpande och att eventuella synpunkter eller 
klagomål från berörda fastighetsägare i området dokumenteras och följs upp. Om det framkommer 
indikationer på att grundvattenpåverkan förändras kan kontrollprogrammet behöva revideras. 
Revidering av kontrollprogrammet ska föregås av samråd med länsstyrelsen samt Lerums och Partille 
kommun. 
Om oförutsedd miljöpåverkan av betydelse uppkommer ska Länsstyrelsen omedelbart underrättas. 
  
Andra gällande beslut 
Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  T.ex. förelägganden till följd av anmälningsärenden 
som är beslutade tidigare år och som är aktuella. (NFS 2006:9 4 § punkt 4)  
 

Datum Beslutet avser 

2007-07-20 Begränsning av luktstörningar. Länsstyrelsen anser att Gryaab ska genomföra 
förslagna åtgärder, bland annat: 
 

• hålla slamtransportbilarnas hjul rena från slam 
• utreda hantering av flytslam från eftersedimentering 
• vid nästa upphandling minska tillåten mängd slam i slamlagret samt 

krav på täckning av slamtransportbilar 
 

2006-03-06 Föreläggande om kontroll av verksamheten vid Ryaverket. Länsstyrelsens 
föreläggande enligt 26 kap. 9, 21-22 §§ MB att genomföra undersökning, 
journalföring, skötsel och rapportering av verksamheten i enlighet med förslag 
till kontrollprogram daterat den 1 mars 2006. 
 

 
Tillsynsmyndighet 

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. (NFS 2006:9 4 § punkt 5)   

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
 
Verksamhetens tillståndsgivna och faktiska omfattning 
Tillståndsgiven maximal belastning, tillståndsgiven dimensionerad belastning el dyl. (NFS 2006:9 4 § 
punkt 6)   
 

 
I gällande tillstånd för verksamheten anges ingen belastningsbegränsning. 
 

Gällande villkor i tillstånd  
Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har 
uppfyllts. (NFS 2006:9 4 § punkt 7)  
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Koncessionsnämnden 1994-11-23 
 
1. Om inget annat framgår av beslutet ska 
verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget har uppgett 
eller åtagit sig i ärendet. 
  

 
 
Verksamheten har bedrivits i huvudsaklig 
överrensstämmelse med vad som har uppgivits i 
tillståndsansökan. Väsentliga ändringar är en följd 
av efterföljande prövningar. 
 

3. Byte av fällningskemikalie får ske endast efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten. 
 

Inget byte av fällningskemikalie har skett under 
året. 

5. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen av 
verket ska bolaget vidta åtgärder för att minska 
utsläppen av luktande ämnen. 

Ett luktklagomål har inkommit från en granne till 
Ryaverket. Vi har gjort hembesök och kommit 
överens om att grannen hör av sig omgående vid 
en eventuell ny störning. 
 
Vid tunnelnedfarten Hulan, Lerums kommun, har 
det också varit klagomål på dålig lukt. Porten 
tätades vilket bör ha löst problemet. 
 
Även vid Björndammen har det varit klagomål på 
lukt. Det kolfilter som skulle rena utgående luft 
gav inte förväntat resultat och har ersatts med ett 
kompostfilter som trimmats in under hösten. 

6. Buller från anläggningarna ska begränsas så att 
verksamheten inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
-50 dB(A) dagtid (kl 07 00-18 00) 
-45 dB(A) kvällstid (kl 18 00-22 00) 
-40 dB(A) Övrig tid 
 

Inga klagomål eller andra anmärkningar över 
ljudnivåerna från Ryaverket har kommit till 
bolagets kännedom under året. 

7. Bolaget ska verka för att en annan avsättning av 
slammet kommer till stånd än deponering vid 
Syrhåla. Resultatet av detta arbete ska årligen 
redovisas till länsstyrelsen. 
 

Allt slam har omhändertagits av 
slamentreprenörerna Veolia Vatten AB och 
Kuskatorpet Lantbruk & Entreprenad AB. 7 153 
ton har avsatts för jordbruksändamål och 48 824 
ton för tillverkning av jordprodukter. 
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Miljödomstolens dom 2001-06-26, 
Miljöverdomstolens dom 2003-02-18, 
Miljöprövningsdelegationens beslut 2006-04-18 
 
1. Resthalterna av totalfosfor i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får inte överstiga 
följande medelvärden. 
 
Till och med år 2009 
Gränsvärde   0,4 mg/l  per kalenderår 
Riktvärde      0,4 mg/l  under tremånads- 
                                     perioderna mars- 
                                     maj och juni- 
                                     augusti 
 
Från och med år 2010 
Gränsvärde   0,4 mg/l  per kalenderår 
Riktvärde      0,3 mg/l  per kalenderår 
Riktvärde      0,3 mg/l  under tremånads- 
                                     perioderna mars- 
                                     maj och juni- 
                                     augusti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I denna del är villkoret inte aktuellt längre 
 
 
 
 
 
 
Villkoret har innehållits under året.  
 
Det flödesviktade årsmedelvärdet för totalfosfor 
blev 0,19 mg/l. 
 
Under tremånadersperioden mars-maj blev 
medelvärdet för totalfosfor 0,19 mg/l och för 
perioden juni-augusti blev medelvärdet  
0,17 mg/l. 
 
(Villkoret har varit tillfälligt ändrat till och med 
den 31 december 2010 genom beslut av 
Miljöprövningsdelegationen 2007-06-27.) 

2. Resthalterna av totalkväve i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får som riktvärde 
och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l. 

Riktvärdet har innehållits under året. Det flödes-
viktade årsmedelvärdet för 2012 blev 8,2 mg/l.  
 

3. Resthalterna av organiskt material i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får som gränsvärde 
och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l BOD7. 
 

Villkoret har innehållits under året. Det 
flödesviktade årsmedelvärdet för BOD7 blev  
7,5 mg/l. 
 

4. Avloppsanläggningen ska ständigt drivas så att 
högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt-
ekonomiskt rimliga insatser. 
 

Anläggningen drivs i enlighet med villkoret. 
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Tillstånd enligt miljöbalken till biologisk 
behandling av organiskt avfall, 
miljöprövningsdelegationen 2010-06-22 
 
1. Vid anläggningen får endast avfallsslag enligt 
bilaga 1 tas emot och behandlas. Andra 
lättnedbrytbara avfallsslag får tas emot efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten. 
 

 
 
 
 
Inga andra avfallsslag än de som är upptagna i 
bilaga 1 har tagits emot. 
 
 

2. Vid mottagning av externt organiskt material 
med mer än 20 000 ton per år men högst 50 000 
ton per år eller vid mottagning av inte pumpbart 
avfall ska 
 

a) mottagningshallen mm vara ombyggd i 
huvudsaklig överensstämmelse med MIN- 
alternativet i ansökan och 

b) anläggningsdelar, som kan utgöra källa 
för spridning av lukt till omgivningen, 
vara anslutna till reningsutrustning för 
begränsning av lukt. 

 

 
 
 
 
 
Mottagning av externt organiskt material har 
under året inte överstigit 20 000 ton. 

3. I god tid innan mottagningen av externt 
organiskt material överstiger 50 000 ton per år ska 
en redogörelse om försiktighetsåtgärder ges in till 
tillsynsmyndigheten. 
 

Mottagning av externt organiskt material har 
under året inte överstigit 20 000 ton. 

4. Silon för rötat slam ska senast den 31 december 
2011 vara så tätad att metangas inte läcker ut till 
omgivningen. Om det finns särskilda skäl får 
tillsynsmyndigheten medge en senare tidpunkt. 
 

Arbetet med täckning av slamsilon pågår. 
Länsstyrelsen har medgivit förlängd 
genomförandetid till 2013-08-31. 

5. Verksamheten ska utformas och bedrivas så att 
läckage av metan och lustgas minimeras. 
 

Villkoret har uppfyllts. 

6. Vid överproduktion av gas eller vid problem 
hos mottagaren ska gasen facklas. 
 

Villkoret har uppfyllts. 

7. Vatten som förorenats av substrat eller slam får 
inte avledas till ledningsnätet för dagvatten. 
 

Vatten som förorenas vid mottagning och 
behandling av externt organiskt material avleds 
tillbaka till processen. 
 

8. En beredskapsplan för släckvatten i olika 
relevanta scenarier ska ha tagits fram innan 
ombyggnad av mottagningshallen påbörjas. 
Urvalet av scenarier ska göras i samråd med 
Räddningstjänsten. 
 

Ingen ombyggnad är gjord. 
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Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 

En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 
som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.  (NFS 
2006:9 4 § punkt 9) Kan t ex vara mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av 
t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan 
gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från 
anläggningen.  
 

 
Utsläpp till vatten  
Inom ramen för kontrollprogrammet så mäts utsläppet till recipient. Flödesproportionella dygnsprov 
uttas och blandas till veckosamlingsprov som skickas till externt laboratorium för analys av bland 
annat fosfor, kväve och organiskt material (BOD7). 
 
Under 2012 motsvarade det totala utsläppet en fosforhalt på 0,19 mg/l som flödesviktat 
årsmedelvärde. För BOD7 motsvarade det beräknade totala utsläppen en halt på 7,5 mg/l som 
flödesviktat årsmedelvärde och för kväve motsvarade det beräknade totala utsläppet en halt på 8,2 
mg/l som flödesviktat årsmedelvärde. 
 

Utsläpp 1984 - 2012, mg/l
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Slam  
Inom ramen för kontrollprogrammet för Ryaverket analyseras månadssamlingsprov på avvattnat 
rötslam. Kontrollprogrammet omfattar över 30 parametrar. Resultaten från dessa analyser redovisas i 
bilaga 5.1.  
 
Vid fyra månadsprover har zinkhalten överskridit gränsvärdet för jordbruksanvändning. Gränsvärdet 
är 800 mg/kg TS (SFS 1998:944) och värdena har legat mellan 810 och 850 mg/kg TS. Även under 
2011 förekom flera månadsamlingsprover där zinkhalten överskred gränsvärdet. Under perioder med 
förhöjda zinkhalter har inget slam använts för jordbruksändamål. Under 2012 gjordes en utredning 
(PM regressionsanalyser 2009-2011) för att identifiera orsaken till att zinkhalterna ökat. Utredningen 
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pekade primärt på två orsaker till att zinkhalterna ökat. Bytet av analyslaboratorium hösten 2010 
medförde att analysresultaten för zink steg och riklig nederbörd har medfört perioder med ökad 
tillförsel av zink. Zink är en utpräglad dagvattenmetall och sambandet mellan nederbörd och förhöjda 
zinkhalter i slammet är starkt. 
 
Emissioner till luft  
Under våren 2011 gjordes en första kartläggning av Ryaverkets carbon footprint (koldioxidfotavtryck). 
Koldioxidfotavtryck är den totala mängd växthusgaser som orsakas av ett företag, en produkt eller 
person och redovisas vanligtvis i koldioxidekvivalenter. 2011 användes data från år 2010 och 
systemgränserna i den första kartläggningen exkluderade slamhantering utanför Ryaverket och 
kemikalietillverkning. Denna första kartläggning finns i Ryaverkets miljörapport för 2011 och 
redovisades för länsstyrelsen på ett samrådsmöte i februari 2012. 2012 har nya beräkningar med en 
utökad systemgräns gjorts för att få en mer heltäckande bild av Ryaverkets klimatpåverkan. Den 
utökade systemgränsen inkluderar bland annat tillverkning av kemikalier och slamhantering utanför 
Ryaverket. Beräkningsresultatet av Ryaverkets brutto koldioxidfotavtryck för år 2012 är totalt cirka  
17 800 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per år eller cirka 25 kg CO2e per ansluten person och år.  
 
Koldioxidutsläpp vid produktion av el- och fjärrvärme och vid produktion och användning av 
kemikalier samt metan- och lustgasemissioner från vatten- och slambehandling, är de största 
bidragande faktorerna till koldioxidfotavtrycket. Elanvändningen står idag för drygt 35 procent av 
koldioxidfotavtrycket (beräknat med en emissionsfaktor för den lokala elmixen i Göteborg). Att gå 
över till fossilfri el skulle innebära en kraftig reduktion av emissioner, drygt 1 800 ton CO2e per år, 
vilket skulle resultera i ett resultat på knappt 23 kg CO2e/p, år. Att använda slam till jordbruk minskar 
klimatpåverkan då koldioxidemissioner vid konstgödselproduktion minskar. Om 100 procent av 
Gryaabs slam skulle användas till jordbruk skulle emissionerna minska med drygt 1 000 ton CO2e per 
år vilket skulle resultera i ett resultat på cirka 23 kg CO2e/p, år. Biogasproduktionen minskar 
klimatpåverkan och därmed koldioxidfotavtrycket, då det räknas med att biogas ersätter bensin som 
drivmedel i personbilar, med motsvarande cirka 14 500 ton CO2e per år vilket ger ett nettoresultat på 
3300 ton CO2e per år, eller knappt 5 kg CO2e per person och år. I tabellen nedan ses uppdelning av 
koldioxidfotavtrycket i kategorier och en jämförelse mellan åren 2010-2012.  
 

  2012 2011 2010   

Energianvändning 5,1 4,7 5,2 kg CO2e/p, år 
Emissioner från slamhantering och 
slutanvändning 

7,1 6,0 6,5 kg CO2e/p, år 

Kemikalier (tillverkning och 
användning) 

8,4 7,5 5,7 kg CO2e/p, år 

Emissioner från 
avloppsvattenbehandling 

1,7 1,8 1,8 kg CO2e/p, år 

Emissioner i recipient 0,9 1,0 1,1 kg CO2e/p, år 

Transporter 0,2 0,3 0,2 kg CO2e/p, år 

Biogas (produktion och emissioner 
från biogashantering) 

-18,6 -15,8 -16,0 kg CO2e/p, år 

          
Netto carbon footprint 4,8 5,5 4,5 kg CO2e/p, år 

Netto carbon footprint (tidigare 
snäv systemgräns) 

- - 0,5 kg CO2e/p, år 
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Flera parametrar har ändrats från år till år, biogasproduktionen har ökat vilket avlastar klimatpåverkan, 
samtidigt har kemikalie- och energianvändningen ökat. Netto carbon footprint ligger kring 5 kg CO2e  
per person och år de redovisade åren. Reduktionen av näringsämnen och organiskt material ökade från 
2010-2012. 
 
Gryaab deltar i ett projekt inom Svenskt Vatten Utveckling om beräkning av avloppsreningsverks 
klimatpåverkan i samarbete med VA SYD och LTH. En rapport håller på att tas fram som beskriver 
beräkningsverktyget för klimatpåverkan och inkluderar resonemang kring valda systemgränser, 
funktionell enhet och emissionsfaktorer. Rapporten inkluderar även fallstudier för att demonstrera hur 
verktyget och resultaten kan användas för att identifiera processer med särskilt stor klimatpåverkan 
och därmed bidra till reningsverkens förbättringsarbete. Projektet pågår fram till och med sommaren 
2013.  
 
Periodisk besiktning  
En periodisk besiktning av anläggningen genomfördes 15-16 december 2011 i enlighet med 
kontrollprogrammet. Vid samrådsmötet i februari 2012 gicks synpunkterna igenom och länsstyrelsen 
har fått en skriftlig sammanställning från Gryaab som Länsstyrelsen besvarat. 
 
Lukt  
I den nya slamentreprenaden som startade 2010 finns krav på luktreducerande åtgärder. Viktiga 
förändringar jämfört med tidigare hantering är täckta slamtransporter samt en tydlig begränsning av 
hur mycket slam som får finnas på slamplattan på Ryaverket. 
 
Under året har det varit ett klagomål på lukt från en granne till Ryaverket. Vi har gjort hembesök och 
kommit överens om en förnyad kontakt om problemen återkommer. Det är osäkert om den lukt som 
förnamns verkligen kom från Ryaverket.  
 
Det har också varit klagomål på lukt kring den nya tunnelgrenen mellan Lerum och Furulund. Portarna 
har tätats och ett nytt kompostfilter för frånluften har installerats vilket bör åtgärda problemet. 
 
Energi  
Den totala elenergiförbrukningen för Ryaverket under 2012 blev 38,55 GWh, en ökning från 2011 
med 0,46 GWh. 
 
Recipientkontroll  
Recipienten är Göta älvs och Nordre älvs estuarie, typ nr 25 enligt NFS 2006:1.  
Kustvattenkontrollen är samordnad för hela Bohuskusten från sydligaste delen av Göteborgs skärgård 
till Strömstad i norr. Huvudman för undersökningarna har sedan 1990 varit Bohuskustens 
vattenvårdsförbund där Gryaab är en av medlemmarna. Resultaten av mätningarna redovisas 
fortlöpande i förbundets rapportserie. I undersökningsprogrammet undersöks allt från vattenkemi till 
bottendjurens samhällsstruktur. Vart femte år genomförs en mer omfattande studie av förekomsten av 
miljöfarliga ämnen i levande organismer och sediment.2012 publicerades tre rapporter i 
vattenvårdsförbundets rapportserie. Årets rapporter var: 
 
Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten, Trender 1990-2012, Cia Hultcrantz, SMHI. 
 
Årsrapport Växtplankton 2012, Marie Johansen, SMHI 
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Årsrapport Hydrografi 2012. Cia Hultcrantz, SMHI. 
 
Trenderna för ammonium har varit fortsatt positiva (sjunkande) under året längs hela Bohuskusten. 
Totalfosfor ökar vid Skalkorgarna trots att utsläppen från Ryaverket minskat 8 ton sedan föregående 
år. För fosfatfosfor är däremot trenden minskande. 
 

 
Kontroll av flödesmätning  
Ryaverkets fyra spillvattenpumpar (IN_DP10, IN_DP20, IN_DP30, IN_DP40) är försedda med var sin 
elektromagnetisk flödesmätare. Avloppsvatten som leds förbi biologisk/kemisk behandling mäts med 
en Parshallränna utrustad med en radarnivåmätare (FS_DP50). 
 
Under året har flödesmätarna för alla inloppspumpar visat stor tillgänglighet, den bedöms ligga nära 
100 procent. Kontroll av mätarna med spårämnesdosering (LiCl) har gjorts vid fyra tillfällen under 
2012 för alla pumpar som var tillgängliga vid kontrolltillfället. 
 
Kontroll av flödesmätarna för IN-pumparna har utförts vid följande tillfällen: 
 2012-03-01   IN_DP10, 20, 30, 40 
 2012-05-30   IN_DP10, 20, 40 
 2012-10-16   IN_DP10, 20, 40 
 2012-11-27   IN_DP10, 20, 30, 40 
      
IN_DP10 Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-6 %. 
IN_DP20 Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-6 %. 
IN_DP30 Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-2 %. 
IN_DP40 Mätaren har vid mätningarna visat fel på 0-5 %. 
 
Provtagare  
Flödesproportionella provtagare finns på inkommande vatten, utgående vatten samt försedimenterat 
vatten (förbilett vatten). Under det gångna året har det varit fel på inkommande vattens 
provtagningssystem vid fem tillfällen, förbilett vatten ett tillfälle och utgående vatten vid två tillfällen. 
Felen på inkommande vatten berodde på trasor i provtagaren vid ett tillfälle, tekniska problem med 
inkommande provtagare vid två tillfällen, handhavandefel en gång och planerat arbete med 
provtagningssystemet en gång. Felen på utgående vattens provtagning var tekniska problem med 
utgående provtagare vid ett tillfälle, ett på grund av strömavbrott. Felet på provtagning för förbilett 
vatten var handhavandefel. Provtagarna rengörs varje arbetsdag både mekaniskt, genom borstning, och 
kemiskt med 3M saltsyra och kalibreras en gång i veckan. 
 
Tillgängligheten för provtagarna under 2012 har varit enligt följande: 
 
Inkommande 99,5 % 
Utgående 99 % 
Bräddat 99,7 %  
 

Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner  
Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. (NFS 2006:9 
4 § punkt 10) 
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Kvalitetssäkring (provtagning, provhantering, analys med mera) 
Förutom Gryaabs eget kvalitetssystem driver Ryaverkets laboratorium ett internt kvalitetsprogram. 
Det omfattar, förutom analysarbetet, provtagning, hantering och transport av prover, mätutrustning 
som till exempel flödesmätare och processinstrument med mera. Kvalitetsprogrammet har fungerat 
tillfredsställande under det gångna året. All provtagning sköttes enbart av personal som genomgått 
extern utbildning och behörighetsprov i flödesmätning och provtagning i samband med 
utsläppskontroll. 
 
Laboratoriet deltar i provningsjämförelser anordnade av både ITM och Eurofins. Laboratoriets resultat 
i dessa provningsjämförelser har legat inom minst 95 procents konfidensintervall för deltagande 
laboratorier. Laboratoriet använder certifierat referensmaterial som en extra kontroll av 
analyssäkerheten. Laboratoriets mätinstrument och provtagare underhålls och kalibreras regelbundet 
enligt en checklista. Årlig service genomförs av extern kompetens på vågar, FIA, spektrofotometer, 
COD-reaktorer, autoklav med mera. Laboratoriet har två revisorer i företagets internrevisionsgrupp. 
Under det gångna året har personalen deltagit i seminarium och utbildningar om mätosäkerhet, 
validering och kvalitetssystem. Gryaab anlitar enbart utomstående, opartiska och ackrediterade 
analyslaboratorier för alla utsläppskontrollanalyser på vatten och slam.  
 
Åtgärdsplan för tunnel och ledningsnätet 

 
Gryaab har idag en besiktningsplan för tunnelsystemet som innebär att påslagstunnlar besiktigas 
vartannat år och huvudtunnlar besiktigas vart femte år. Om det vid besiktning framkommer brister 
genomförs de skrotnings- eller förstärkningsarbeten som behövs.  
 
Vid besiktningsarbetet av tunneln mellan Helenevik och Slamby upptäcktes partier med lösa 
bergblock i tunneltaket vid Bråta där tunneln till Mölnlycke ansluter. Ett omfattande arbete lades ner 
för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna utföra de åtgärder som behövdes. Det var sedan ungefär 
två månaders arbete för entreprenörerna med att hacka ner allt löst sittande berg. 
 
2011 utfördes en utredning med syfte att studera hur Rådasjön påverkas vid ett ras i tunneln som 
medför bräddning till sjön. I utredningen ingick att ta fram förslag på förebyggande skyddsåtgärder. 
2012 har en fördjupad besiktning/undersökning gjorts av bergkvaliteten i spillvattentunneln utefter 
Landvettersjön och Rådasjön. Resultatet visar att tunneln är i gott skick men att vissa tunnelpartier 
behöver förstärkas. Det arbetet kommer att utföras under 2013. En utvärdering kommer också att 
genomföras om det ska göras ytterligare förebyggande åtgärder för att skydda Rådasjön.  
 
2012 har det tidigare uppstartade arbetet med att undersöka dykarledningarnas kondition fortsatt. 
Fokus har under året varit inriktat på dykarledningen under Göta älv mellan Röda Sten och Färjenäs. 
Det är ett komplext arbete med stora arbetsmiljömässiga problem. Prov med att tömma ledningarna för 
att kunna undersöka ledningarnas kondition invändigt misslyckades. Vad som hittills kunnat 
konstateras är att det inte läcker in något vatten från Göta älv in i ledningarna. 
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Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade 
kunnat medföra olägenhet för miljön eller människors hälsa. (NFS 2006:9 4 § punkt 11)    
 

 
Sedimenteringen fungerade bättre under 2012 efter att en strategi införts där en högre slamhalt hålls i 
aktivslamsystemet med syfte att bättre kunna adsorbera den fina flock som recirkuleras från skivfiltren 
till det aktiva slammet. 
 
Diskussioner med leverantören av biobäddens utloppspumpar har fortsatt under året för att hantera 
kavitationsproblemet. Gryaab beställde en utredning där pumpgropen och pumparna skulle modelleras 
för att kunna identifiera förbättringar med andra pumpar och/eller modifieringar som till exempel 
förbättra styrning av flödet till pumparna. Arbetet fortsätter under 2013. 
 
Svårigheter med pumpning av slam från förtjockningssilon till rötkammarna fortsatte under året. Trots 
förbättrad tillgänglighet efter byte av statormaterialet i excenterskruvpumparna kvarstår blockering av 
rören med fettsamlingar. Ett provisorisk sätt att delvis rensa ledningar har fungerat ganska bra men 
akuta insatser har ändå varit nödvändiga periodvis. Förbättrade möjligheter till rensning införs när 
projektet BG Slamsilo 2010 är klart. 
 
Renoveringen av en av järnsulfatbassängerna för att förbättra ytskiktsskyddet pågick under året. Efter 
noggrann rengöring och blästring lades ett nytt epoxiskikt på för att skydda betongkonstruktionen. 
Bassängen togs i drift under februari 2013. Därefter påbörjades renovering av den andra bassängen. 
 
Vissa underhållsinsatser i tunnlar har skett under året vilket har krävt driftomställningar för att säkra 
arbetsmiljön för dem som arbetar i tunnlarna. Tunnelarbetet har orsakat mindre störningar i driften vid 
dessa tillfällen vilket påverkat utsläppet av kväve och BOD7. 
 
26 april genomfördes ett planerat driftstopp vid Ryaverket. Det huvudsakliga syftet var att montera en 
ny förbigångslucka mellan inkommande och utgående kanal för att ersätta den gamla. Det andra stora 
planerade arbetet var tömning av AS linje 2 för reparation av omrörare och undersökning av luftare. 
Entreprenören fick oväntat problem med att demontera den gamla luckan och montera den nya. Under 
tiden som arbetet pågick blev nivån i svallschaktet mycket hög på grund av ökad nederbörd. Detta 
skedde speciellt på den norra sidan av avrinningsområdet, och beslut togs att begära att Göteborg 
Vatten skulle minska pumpningen från Kodammarna. Göteborg Vatten reducerade pumpning från 
Kodammarna mot tunnelsystemet runt klockan 16 och kunde återgå till normal drift runt klockan 
18.45 när läget åter var stabilt på Ryaverket. Den bräddade volymen från Kodammarna var ca 13 000 
m3. 
 
Efter händelsen har Gryaabs rutiner utökats med att Göteborg Vatten och Länsstyrelsen alltid ska 
kontaktas i förväg vid planerade stopp. Länsstyrelsen påpekade också vikten av att största möjliga 
hänsyn tas för att minimera risken för bräddning på ledningsnätet vid valet av tidpunkt för ett planerat 
stopp och att denna punkt bör skrivas in i Gryaabs egenkontroll. 
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Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning 
av råvaror och energi 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi. (NFS 2006:9 4 § punkt 12)    
 

 
Driftoptimering för att minimera elförbrukning ingår i den dagliga skötseln av reningsverket. 
Driftoptimering av bland annat direktfällning, luftningssystem och returslampumpning har tidigare 
visat sig ge stora besparingar. 2012 har många förbättringar gjorts bland annat driftstrategier kring 
polymerdosering till eftersedimentering och antal skivfilter i drift, byte till effektivare 
frekvensomriktare och pumpar vid flera ställen samt intrimning av grov- och finrenspressar med 
hänsyn till el- och varmvattenförbrukning. Förbättrad biologisk behandlingskapacitet har minskat 
förbrukningen av polyaluminiumklorid för direktfällning med 40 procent trots den stora tillrinningen 
under året. 
 
Driftoptimering och en minskad tillförsel av fosfor till verket har inneburit en minskat förbrukning av 
järnsulfat till mindre än 2800 ton, en sänkning med drygt 200 ton jämfört med året innan. 
 
En kartläggning av returslamsystemet för att identifiera det lämpligaste sättet att minska 
energiförbrukningen blev färdig. Detta har resulterat i uppstart av ett nytt projekt, ES RS 2012, där 
pumpar och delar av rörsystemet ska bytas ut och formas om för att minimera energiförbrukning med 
ca 700 000 kWh/år. 
 
Fortsatt driftoptimering av slamuttaget från försedimenteringen och drift av mekanisk förtjockning har 
lett till jämnare och högre förtjockningsgrad vilket skulle innebär ett minskat värmebehov med cirka 
0,5 GWh för uppvärmning av rötkammarna. Dock har pumpningsproblem från förtjockningssilon till 
rötkammarna lett till behovet av tunnare slam och den större slamvolymen har krävt mer energi för 
uppvärmning. Förhoppningsvis kan problemen med att pumpa det förtjockade slammet lösas när den 
nya slamsilon tagits i drift. Då förbättras möjligheterna till rengöring av rören mellan förtjockarna och 
rötkamrarna. 
 
Ersättning av kemiska produkter med mera 
De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 
människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. (NFS 
2006:9 4 § punkt 13)    
 

 
En kemikalierutin finns i företagets verksamhetshandbok, där bland annat en bedömning av 
kemikalien görs innan inköp. I rutinen ingår även en årlig genomgång av kemikalieregistret och de 
kemikalier som finns där med avseende på dess giftighet och om de ingår i miljömålet för en Giftfri 
miljö för utfasning. 
 
I Gryaabs kemikaliegrupp ingår gruppcheferna för laboratoriet, anläggning, fastighet, verkstad och el. 
En rapport på de utfasnings-/riskminskningsämnen och prioriterade ämnen enligt Vattendirektivet som 
används på Gryaab finns redovisad till länsstyrelsen 2007-11-05. 2010 har gruppchefen för 
laboratoriet övertagit rollen som kemikalieansvarig.  
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Alla kemikalier som används på Gryaab finns registrerade i systemet ”Ecoonline” där SDB, 
riskbedömning, ansvarig gruppchef med mera finns. Gruppchefer och laboratorieingenjörer gör 
riskbedömningar och resterande personal har läsbehörighet. En utbildning i systemet för gruppchefer 
och laboratorieingenjörer genomfördes i januari 2012 och utbildning/information om systemet för 
resten av personalen kommer att ske under 2013. 
 
REVAQ och uppströmsarbete 
Gryaab är sedan 2009 certifierad enligt REVAQ, certifieringssystemet för avloppsslam. REVAQ 
syftar till återföring av slam till jordbruket. Detta ska genomföras bland annat genom krav på 
avloppsvattnets- och slammets kvalitet men även krav på hur slammet produceras. Inom REVAQ är 
uppströmsarbete en viktig del för att nå målen. Uppströmsarbetet innebär arbete vid ”källan”, att se till 
att minimera den negativa påverkan på avloppsslammet från anslutna verksamheter och hushåll. Inom 
REVAQ finns både långsiktiga och kortsiktiga mål beträffande innehållet av oönskade organiska 
ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten. Det långsiktiga målet är att innehållet av oönskade 
organiska ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten inte ska överstiga det som finns i 
klosettvatten. Innehållet av oönskade organiska ämnen ska minimeras. Arbetssätt är olika för de 
organiska ämnena respektive metaller/grundämnen vilket beskrivs nedan. 
 
För oönskade organiska ämnena anger REVAQ att de anslutna verksamheternas användning av 
kemikalier som leds till spillvattnet ska kartläggas. Utfasningsämnen ska tas bort eller hindras nå det 
kommunala spillvattennätet. Gryaab har därför kartlagt industrier och andra verksamheters 
användning av kemiska produkter och som leds till spillvattennätet. Den första kartläggningen (år 
2009-2010) omfattade 64 A- och B-verksamheter (de större industrierna) inom Gryaabs 
upptagningsområde. Totalt identifierades 14 utfasningsämnen av totalt 38 PRIO-ämnen. Under 2012 
togs de sista av de 14 ämnena bort (utfasning). 
 
Hösten 2012 påbörjades nästa steg som innebar kartläggning av C-verksamheternas (de mindre 
verksamheternas) användning av kemikalier. Antalet C-verksamheter utgör totalt cirka 800 stycken 
(ungefär 600 i Göteborgs kommun och resterande i övriga ägarkommuner). Ungefär 600 av dessa 
uppskattas ha utsläpp till spillvattennätet. För att underlätta arbetet togs en webbenkät fram för 
industriernas registrering av uppgifterna om sina kemikalier (kemiska produkter) som släpptes till 
spillvattennätet. Webbenkäten blev i stort sett klar i december 2012. Verksamheterna ska själva under 
2013 elektronisk registrera sina kemikalier med ingående ämnen, CAS-nummer (eller EG-nummer) 
och förbrukningsuppgifter. Det finns även en blankett för att manuellt skriva in uppgifter för de 
verksamheter som inte kan eller vill deklarera elektroniskt. 
 
Ett annat datorstöd som bedömdes behövas i och med det stora antal C-verksamheter var ett nytt 
industriregister. Önskemålet är att det nya industriregistret, förutom uppgifter om industrier och deras 
reningsanläggningar, även innehålla karta över ledningsnätet samt uppgifter om kemikalier och 
utsläpp. 2011 undersöktes möjligheter att inom Gryaabs befintliga underhållssystem bygga ett 
industriregister. Detta visade sig under sommaren 2012 inte motsvara kraven. Under hösten 2012 har 
arbete fortsatt med att ta fram underlag för extern leverantör av en registerprogramvara. 
 
För 60 grundämnen, i REVAQ kallat spårelement, sker årligen analys av dessa i slammet. Om 
mängden medför en ackumuleringstakt som överstiger 0,2 procent per år i matjorden vid gödsling med 
slam identifieras dessa grundämnen som ”prioriterade spårelement”. För de prioriterade spårelementen 
som identifierats sker arbete med handlingsprogram, utredningar och åtgärder med tidsplan för att 
kvaliteten i slammet ska motsvara målen och kraven inom REVAQ. Prioriterade spårelement för 
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Gryaab har under 2012 varit koppar, silver, antimon, zink, kvicksilver, kadmium, bly, krom och 
nickel.  
 
Ett särskilt projekt som skett i samarbete med Svenskt Vatten var att delta i kartläggningen av 
kadmiumutsläppet från konstnärsfärger. I Göteborg analyserades kadmium men även andra 
tungmetaller från tre konstnärliga verksamheter och resultatet visade på förhöjda halter för flera 
tungmetaller. Uppströmsarbete med detta fortsätter år 2013.   
 
Gryaab arbetar också med att informera hushållen om kemikalier och deras effekter för 
avloppsreningsverket. Våren 2012 hölls en stor informationskampanj ”Shit is life” samt i juni ett 
Öppet hus för allmänheten. Informationskampanjen hölls i tidningar, annonstavlor och på hemsidan. 
Kampanjen handlade om Gryaab och om vad hushållen inte ska tillföra avloppet och varför. Vid 
Öppet hus visades Ryaverket för hushållen i Gryaabs upptagningsområde, mer än 2 000 besökte 
anläggningen. 
 
Gryaab har även under år 2012 informerat och debatterat mot den ökande silveranvändningen i kläder, 
sportartiklar, vitvaror med mera. Vissa av tillverkarna har under 2012 tagit bort silver i fritidskläder. 
 
Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall 
från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. (NFS 2006:9 4 § punkt 14)   
 

 
Under året har inga betydande åtgärder genomförts. 
 

Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön 
eller människors hälsa 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. (NFS 2006:9 4 § punkt 15)   
 
Fåglarna som samlas kring bassängerna kan tidvis skapa sanitära olägenheter. Täckande nät över 
försedimenteringsbassängarna har installerats för att förhindra fåglarna från att komma åt flytande, 
ätbar material. Nät har även monterats runt lagringstankarna för metanol där många fåglar har samlats. 
Effekten av åtgärdernas ska utvärderas under 2013. 
 
De sista ombyggnaderna blev klara under året för att säkra att dricksvatten som används som 
processvatten skiljs med luftgap från dricksvattensystem. 
 
Ett antal lyftanordningar ute på anläggningen demonterades på grund av deras osäkra funktion. Dessa 
ska ersättas med nya, klassade lyftanordningar. 
 
Gryaab deltar i ett projekt "Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik för lukt vid 
reningsverk och biologisk behandling" som drivs av ÅF Industry AB och med stöd av bland annat 
Svenskt Vatten, Waste Refinery, ÅForsk och ett antal avloppsreningsverk, avfallsbehandlare och 
leverantörer. Mätningar har gjorts på luktreduceringsutrustning som finns hos deltagarna och 
effektiviteten har utvärderats. Utredningen fortsätter under 2013. 
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Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten 
tillverkar 
En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt 
vilka åtgärder detta eventuellt har resulterat i. (NFS 2006:9 4 § punkt 16)    
 
57 284 ton rötat och avvattnat avloppsslam har producerats under året. 7 153 ton har tagits ut för 
jordbruksanvändning. Detta slam är kvalitetskontrollerat enligt bestämmelserna i REVAQ-
certifieringen.  
 
48 824 ton har gått till jordtillverkning vid slamentreprenörernas anläggningar i Halmstad och på 
Tjörn. 
 
Resultat av kontroll av slamkvaliteten har redovisats under annan punkt (Sammanfattning av resultaten 
av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar) samt i bilaga 5.1. 
 
Biogasen säljs till Göteborg Energi för uppgradering till fordonsgas. Vid driftproblem på Göteborg 
Energis anläggning facklas biogasen. 2012 facklades 723 281 Nm3, vilket är en 38 procents minskning 
jämfört med 2011. 
 

 
 
Bilaga 1: Anslutning och belastning 
Bilaga 1.1: Anslutning och belastning 
Bilaga 2: Utsläppskontroll 
Bilaga 3: Bräddning  
Bilaga 4: Totala utsläppsuppgifter 
Bilaga 5: Slam 
Bilaga 5.1: Slamanalyser 
Bilaga 6: Farligt avfall, kemikalier och energihushållning 
Bilaga 7: Villkorsuppföljning 
 

Bilagorna omfattar bland annat uppgifter som ska redovisas till följd av NFS 2006:9,  
SNFS 1990:14, SNFS 1994:2, kontrollprogram samt andra beslut med mera. 
 

 
 
 



Medelvärde, se bilaga 8 Maxdygn

högsäsong (antal pe) ER

lågsäsong (antal pe) ER

Bilaga 1

 Anslutning och belastning 
Uppgiftslämnare Gryaab AB

Avloppsreningsverk: Ryaverket

Anslutning till verket

Antal fysiska personer anslutna till 

vattenverket (st) 

Antal anslutna fysiska personer till 

avloppsreningsverket (st)

693 309

Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat 

utifrån BOD-belastning i inkommande vatten

(70 g/person,dygn)

755 460 1 126 471

-därav från industri (pe)

- därav externbelastning (uppskattad antal 

pe)

- mottagning av slam från enskilda 

avloppsanläggningar (uppskattat antal pe)

Dimensionering (pe)

För turistort

- slam från industri

- slam från andra avloppsreningsverk

ange ev förbehandling

Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden

Medelvärde (m
3
/h) 15 984

Medelvärde (m
3
/d) 383 616

Maxvärde (m
3
/d) 1 097 280

Minvärde (m
3
/d) 216 000

Totala årsflödet (m
3
/år) 140 100 000

Mängd ovidkommande vatten* (m
3
/år) 89 400 000

Del av totala flödet (%) 64%

*Ovidkommande vatten=behandlat vatten-debiterad mängd vatten

Utgående vattenflöde från verket, årsvärden

Medelvärde (m
3
/h) 15 984

Medelvärde (m
3
/d) 383 616

Maxvärde (m
3
/d) 1 097 280

Minvärde (m
3
/d) 216 000

m
3
/d

Totala årsflödet (m
3
/år) 140 100 000

Dimensionerande flöde

m
3
/h Q dim är 4 m

3
/s + 3 m

3
/s över bräddvattenreningen

Anslutning och belastning

Anslutning och belastning redovisas i 

tillrinnande vattenvolymer i bilaga 1.1

Ovidkommande vatten

Definitionen av ovidkommande ger att för 

Ryaverkets del endast tunnelinläckaget ska 

anges. Gryaab debiterar övrigt vatten. 

Tunnelinläckaget är det enda ovidkommande 

vatten som Gryaab har rådighet över. Gryaab 

har dock valt att redovisa dag- och dränvatten 

+ tunnelinläckage som ovidkommande vatten.

Tunnelinläckage 3 900 000 m
3
 + dag- och 

dränvatten 85 500 000 m
3 
 
 
=89 400 000 m

3

Kapacitet

Ryaverket är dimensionerat för en medeltillrinning på cirka 4 m
3
/s.

Dimensionerande flöde: Qdim                                   4 m
3
/s

Dimensionerande flöde mekanisk del:                   9,0 m
3
/s

(1)

Dimensionerande flöde direktfällning:                     3 m
3
/s

(2)

Dimensionerande flöde biologisk/kemisk del:     4-10 m
3
/s

(3)

(1) Försedimenteringsbassängerna är dimensionerade för 9 m
3
/s men det är hydrauliskt möjligt att ta cirka 15 m

3
/s genom desssa.

(2) Anläggningen för kemisk behandling (direktfällning) av mekaniskt behandlat avloppsvatten. Normalt används möjligheten till direktfällning enbart vid höga flöden när 

kapaciteten på verkets biologiska reningssteg överskrids. Anläggningsdelen har visat sig ha en funktionell kapacitet upp till 5 m
3
/s.

(3) Med varierande kväveavskiljningsgrad. Den biologiska behandlingsdelen är dimensionerad för ett hydrauliskt flöde på 10 m
3
/s exklusive returslamflödet. Den verkliga 

kapaciteten bestäms av det aktiva slammets sedimenteringsegenskaper.



Bilaga 1.1

Anslutning och belastning

Tillrinning till Ryaverket från delägarkommunerna 2012

Ale 2,6 1 243 903 3 470 981 323 711 6 473 
Göteborg 80,0 39 818 540 108 874 695 9 558 622 17 511 
Härryda 2,8 1 489 316 3 850 856 496 619 13 271 
Kungälv 2,4 1 550 500 3 217 275 324 830 15 766 
Mölndal 7,4 3 717 000 10 126 138 870 000 11 457 
Partille 3,0 2 033 984 4 094 172 317 215 681 
Lerum 1,8 756 851 2 423 528 128 173 13 368 
Cleanpipe Sverige AB 1 280 
LBC Väst AB 2 748 
SITA Sverige AB 6 817 
Veolia Vatten AB 11 404 

Total 2012 100 50 610 094 136 057 645 12 019 170 100 776 

Övrig 

avledning, m3

Spillvatten och slam från slam-

avskiljare och slutna tankar, m3

Kommun Procent av 
total tillrinning, 

exkl tunnel-
inläckage

Debiterad 

spillvattenvolym, m3

Uppmätt 

avloppsvolym, m3

Övrig avledning utgör debiterad spillvattenvolym för samtliga industrier och övrig verksamhet. Den beräknas som skillnaden mellan 

totalt debiterad volym och debiterad hushållsavledning för respektive kommun. Avledning från hushåll är således 38,6 Mm3. 



BOD7       19 302    52 vp

CODCr       42 228    52 vp

TOC         7 457    12 vp

P-tot            451    52 vp

N-tot         3 505    52 vp

NH4-N         2 208    52 vp

BOD7       1 062    94 52 vp

CODCr       5 751    86 52 vp

TOC       1 761    76 12 vp

P-tot            26    94 52 vp

N-tot       1 128    68 52 vp

NH4-N          796    64 52 vp

SS <656 >97 236 dp 

7,0

15,1

457

7277

    11 700    

336

453

0,9

1,3

22,9

      1 120    

      1 732    

57

444

Utgående vatten, årsvärden
MaxvärdeMedelvärde

(maxdygn)

Mängd 

(ton/år)

Reduktion 

(%)

Typ av 

och antal 

prov (dp, 

vp, annat)

Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? (Ja/Nej )

                 3 900    

mg/l kg/d

Metaller

        15 800    51,0                30 100    

12,4 4825 14,0

5,7

Medelvärde

mg/l kg/d

          2 180    8,5

Ingående vatten, årsvärden

<4

Zn

Cu 0,056

Hg

Cd 0,00011

0,086

Cr

Bilaga 2

Utsläppskontroll vatten
Beräkning av medelvärde halt och mängd, se bilaga 8

Inkommande vatten, årsvärden
Medelvärde Maxvärde 

(maxdygn)

Pb

Mängd (ton/år) 

inkl bidrag från 

rejekt

Mängd 

(ton/år) exkl 

bidrag från 

rejekt

Typ av 

och antal 

prov (dp, 

vp, annat)

mg/l kg/d mg/l kg/d

310                    78 900    

330      116 000    540                  163 000    

151        52 900    

96                    28 234    

3,54          1 240    5,2                      1 900    

58,8 20430

42                    12 200    

17,3          6 050    27                      6 960    

27,5          9 600    

mg/l Kg/d

7,5           2 910    14,0                  6 310    

                 8 423    

42

               72    0,29                     148    0,19

8,2           3 090    11,0                  5 410    

          1 790    24                23 263    

(maxdygn)

Mängd 

(kg/år)

Typ av 

och antal 

prov (dp, 

vp, annat)

Maxvärde

mg/l kg/d

0,00005 0,019 0,00021 0,093

0,041 0,00021 0,102

0,0032 1,25 0,0069 3,89

32,2 0,1500 81,9

2,78

19,9 0,0920 38,9

0,0033 1,240 0,0086

0,0025 0,92 0,0093

4,65

Utgående vatten, årsvärden
Medelvärde Maxvärde

(maxdygn)

Mängd 

(kg/år)

Typ av 

och antal 

prov (dp, 

vp, annat)

Ni

kg/d

Hg 0,00001 0,002 0,00008 0,019

mg/l kg/d

0,048

Pb 0,00016 0,063 0,0004 0,23

Cd 0,00001 0,004

Cu 0,008 3,1

mg/l

0,01 4,7 0,040 15

0,001

0,016

0,78

Ni 0,003 1,22 0,007 3,7

Cr

105 st 3-

dygns/4-

dygns prov

52 vp

Nej, rejekt avleds till biobäddar

Ange om mängd från rejekt är beräknad eller grundad på provtagning.

0,0004 0,16

0,00007

9,0

Zn



Antal 

bräddningar

Antal h Orsak

Kvartal 1

Kvartal 2

Kvartal 3

Kvartal 4

Medelvärde 

(mg/l)

BOD7

CODCr

P-tot

N-tot

NH4-N

Medelvärde 

(mg/l)

Hg

Cd

Pb

Cu

Zn

Cr

Ni

Bräddnings-

punkt

Kontrollmetod 

(se nedan)

Frekvens 

(ggr/år)

Antal 

timmar alt. 

ant. dgr.

Volym 

(m
3
/år)

Orsak 

(drifthaveri 

el. 

överbelast

ning)

Bilaga 3

Bräddning
Bräddat vatten vid reningsverket

Antal m
3

Med behandling

Utan behandling

Med behandling

Utan behandling

Med behandling

Utan behandling

Med behandling

Utan behandling

Summa

Typ av behandling av bräddat vatten

Total bräddad volym pga drifthaveri (m
3
/år)

Total bräddad volym pga hydraulisk 

överbelastning (m
3
/år)

Bräddad volym i % av totala årsflödet 

Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket
Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (ton/år)

Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (kg/år)

Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde (Skriv ja/nej) 

Flödesproportionell provtagning (Skriv ja/nej) 

Tidsproportionell provtagning (Skriv ja/nej) 

Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer

Mängd vatten totalt (m
3
/år)

Mängd p.g a. drifthaveri (m
3
/år)

Mängd p.g.a hydraulisk överbelastning 

(m
3
/år) 

Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
Total mängd (ton/år)

BOD7

CODCr

P-tot

N-tot

NH4-N

Total mängd (kg/år)

Hg

Cd

Pb

Cu

Zn

Cr

Ni

För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i 

samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag 

för bedömning finns.

Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
(ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat)

Recipient

Vid höga flöden behandlas en del av det 

inkommande vattnet med direktfällning.

Allt utgående vatten på Ryaverket passerar 

provtagningspunkten för utgående vatten. 

Ryaverkets villkor på utgående vatten är på det 

samlade utgående vattnet, vilket innebär att 

vatten som direktfälls är att betrakta som en 

internström. Detta gör att det inte går att tala 

om bräddning på Ryaverket.

4 323 081 m
3
 har behandlats med grovgaller, 

fingaller och kemisk fällning. 612 789 m
3
 har 

behandlats med grovgaller, fingaller och 

försedimentering.



Ton/år

BOD 1062

COD 5751

P-tot 26

N-tot 1128

NH4-N 796

Kg/år

Hg 0,9

Cd 1,3

Pb 22,9

Cu 1120

Zn 1732

Cr 57

Ni 444

Bilaga 4

Totala utsläppsuppgifter till vatten

Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid 

reningsverket 



Medelvärde 
(mg/kg TS)

Maxvärde 
(mg/kg TS)

Typ av och antal prov 
(stickprov, samlingsprov, 
månad, kvartal, år)

Hg 0,50 0,75 Månadssamlingsprov 12 st

Cd 0,95 1,2 Månadssamlingsprov 12 st

Pb 31,8 41 Månadssamlingsprov 12 st

Cu 486 560 Månadssamlingsprov 12 st

Zn 770 850 Månadssamlingsprov 12 st

Cr 26,7 32 Månadssamlingsprov 12 st

Ni 19 27 Månadssamlingsprov 12 st

Ag 2,3 2,9 Månadssamlingsprov 12 st

N-tot           40 000           47 000    Månadssamlingsprov 12 st

P-tot           30 800           34 000    Månadssamlingsprov 12 st

Toluen 0,11 0,3 Månadssamlingsprov 12 st

PCB, summa 0,0348 0,046 Månadssamlingsprov 12 st

PAH, summa 1,3 1,8 Månadssamlingsprov 12 st

Nonylfenol 12 19 Månadssamlingsprov 12 st

Producerad mängd 
(m³/år)
Mängd TS totalt (ton)
TS-halt (%)

Externslammängd till 
vattenfas 
(vattenfas=inkommande 

arv eller på ledningsnät)

Externslammängd till 
slambehandling
- från enskilda 
avloppsanläggningar
- från andra 
reningsverk

Årets början 
Årets slut 
Lagrets kapacitet 

Sluthantering

Till annat reningsverk. 
Om ja ange mängd.

Ange vilket 
verk:

                                                408    

                                                291    

                                                  35    

                                           11 783    

                                                 7,6    

                                               14,6    

                                                486    

                                             7 435    

Bilaga 5

Slam
Slam, årsvärden

Mängd (kg/år)

                                         616 000    

                                         471 000    

Vid summering av ”mindre än värden” (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning.

Vid summering av ”mindre än värden” (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning.

1,66

0,53

20,3

188

Slammängder

                                                                                                                                                   57 284    

                                                                                                                                                   15 982    

27,9

m³/år ton TS/år
                                                   100 775    

                                                     17 196    860

3174 159

349  - från andra 
verksamheter t ex 
livsmedelsindustri

                                                       6 988    

Lagrat slam

m³ ton TS
                                                                                    86    

                                                                                  399    

                                                       8 000                                                                                   2 232    

ton TS/år
                                                         15 933    Rötning. Om ja ange mängd.

Behandling

                                                           6 777    Kompostering. Om ja ange mängd.
Vassbäddar el. liknande. Om ja ange mängd.

                                                           6 845    Annat. Om ja ange mängd. Jordtillverkning

ton TS/år
                                                              947    Åkermark. Om ja ange mängd.

Energigröda. Om ja ange mängd.
Energiskog. Om ja ange mängd.

                                                           5 022    

                                                           8 600    

Täckning deponi. Om ja ange mängd.
Övrig markanvändning. Om ja ange mängd.

                                                                25    Deponering. Om ja ange mängd.

Förs register över åkermark där slam sprids om detta sker? Ange ja/nej. JA

Av vem förs i så fall registret? Gryaab/Cartesia



Bilaga 5.1

Avvattnat rötslam 2012

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

ton avvattnat Året

tonTS 1279 1094 1118 1289 1252 1146 1189 1168 1345 1707 1329 1389 15303

pH 7,3 7,6 7,3 7,4 8,5 8,4 7,3 7,5 7,6 7,3 8,2 7,5 7,7

Torrsubstans % 29,4 28,8 29,1 29,3 27,7 27,7 28,7 27,0 26,8 27,0 26,8 26,3 27,9

Glödningsförlust %TS 53,7 56,4 56,2 57,5 56,5 56,9 54,5 54,8 58,7 55,8 55,7 59,7 56

Totalkväve g/kgTS 37 42 41 38 38 39 42 33 45 40 41 47 40

Ammoniumkväve g/kgTS 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 13,0 10,0 12,0 11,0 12,0 13,0 11,8

Totalfosfor g/kgTS 29 32 34 32 30 32 30 29 32 29 26 34 31

Kalium g/kgTS 3,9 3,3 3,2 2,7 3,1 2,9 3,1 3,3 3,0 3,9 4,0 3,9 3

Kalkverkan g/kgTS 33 42 33 35 57 69 45 38 47 40 40 48 44

Magnesium g/kgTS 5,4 4,5 4,6 4,0 4,3 3,9 4,5 4,6 4,8 4,7 4,6 4,9 4,6

växttillgänglig kalium g/kgTS 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 0,8

växttillgänglig fosfor g/kgTS 1,0 1,2 1,0 1,1 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,1 1,0 1,4 1,2

växttillgänglig magnesium g/kgTS 1,5 1,6 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,5 1,5 1,4 1,8 1,4

växttillgänglig nitrat mg/kgTS 340 <350 <340 <341 <360 <350 <370 <373 <400 <380 <390 <340

Järn g/kgTS 53 60 69 63 63 64 64 60 63 56 45 48 59

Bor mg/kgTS 24 <25 <24 <25 <25 <25 <25 <25 <33 <25 <25 <25 <24

Kvicksilver mg/kgTS 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,50

Kadmium mg/kgTS 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 1,2 1,0 1,1 0,95

Bly mg/kgTS 41 29 26 24 25 27 31 41 31 36 37 33 31,8

Krom mg/kgTS 25 22 25 28 26 19 28 28 27 31 32 29 26,7

Nickel mg/kgTS 15 18 18 19 12 12 21 21 20 23 27 22 19,0

Mangan mg/kgTS 450 430 400 400 450 390 510 680 640 570 500 450 489

Koppar mg/kgTS 430 510 480 500 460 460 480 460 490 500 500 560 486

Zink mg/kgTS 850 740 810 760 730 730 810 760 790 810 690 760 770

Arsenik mg/kgTS 6,0 4,5 4,1 4,0 5,1 4,5 4,9 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 5,2

PCB-summaav7 mg/kgTS 0,032 0,027 0,025 0,0290 0,033 0,031 0,046 0,045 0,044 0,040 0,027 0,038 0,0348

Toluen mg/kgTS 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,11

PAH-summaav6 mg/kgTS 1,8 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 0,9 1,3

Nonylfenol mg/kgTS 9 15 11 12 13 18 10 11 9 8 12 19 12

Silver mg/kgTS 2,5 2,9 2,7 2,3 2,1 2,5 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,3

Kobolt mg/kgTS 6,1 4,4 5,2 4,6 5,5 5,3 6,8 9,9 8,5 8,0 7,6 5,9 6,5

Svavel g/kgTS 8800 8900 9500 9000 8900 10000 9200 9500 10000 9600 7700 9500 9217

LAS mg/kgTS 280 310 500 460 470 370 340 380 370 330 380 381

Tenn mg/kgTS 9 10 9 9 9 10 11 8 9 7 5 5 8,5

Antimom mg/kgTS 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,3 1,6 1,2 1,3 1,5 1,4



Typ EWC-kod Mängd Slutbehandling

Elektrononik, ej producentansvar 200135 2492,5 kg Renova

Spillolja 200126  1655 kg Renova

Gallerrens till förbränning 1035 ton Renova

Lösningsmedel Lågkalori 200113 950 kg Renova

Bilbatterier 160601 423 kg Renova

Färgrelaterat materiel 200127 357 kg Renova

Oljefilter 190209 172 kg Renova

Småbatterier sortering 200133 105 kg Renova

Fast oljeavfall 200126 64 kg Renova

Aerosoler med färg 200199 59 kg Renova

Lösningsmedel halogenerade 200113 58 kg Renova

Lysrör 200121 48 kg Renova

Ren betong med armering 24 ton Renova

Tonerkassetter 80317 23 kg Renova

Grovt brännbart verksamhetsavfall 18,52 ton Renova

Kondensatorer PCB fria små 160209 12 kg Renova

Småkemikalier oorganiska 160507 10 kg Renova

Skrot 9,18 ton Renova

Glödlampor 200136 9 kg Renova

Omålat trä 6,88 ton Renova

Obrännbart verksamhetsavfall 5,74 ton Renova

Oljeavskiljare bottenslam 130502 3 ton Renova

Wellpapp 2,26 ton Renova

Tidningar och journaler 2,16 ton Renova

Syror 60106 2 kg Renova

Avfall till sortering 1,84 ton Renova

Rostfritt 1,12 ton Renova

Metallförpackningar verksamhet 1,007 ton Renova

Fint brännbart verksamhetsavfall 0,78 ton Renova

Avfall till sortering med gips 0,76 ton Renova

Glasförpackningar ofärgat 0,152 ton Renova

Organiskt slam, invägt med vågkort 8,26 ton Renova

Tryckbehållare 160505 1 kg Renova

Järnsulfat, Quickfloc 2787

557

Slambehandling

Polymer förtjockning Amid/aminoakrylat, kopolymer

Desinfektion

Natriumhypoklorit

Kemikalier
Typ Mängd (ton/år)

Polyaluminiumklorid PAC (Al2Cl3)n

FeSO4.7H2O 90%

75

Polymer avvattning

Polymer eftersedimentering Amid/aminoakrylat, kopolymer 40,5

Skumdämpningsmedel Citru-Ren Mineraloljebaserad skumdämpare 3,2

Fällning

Bilaga 6

Avfall, kemikalier och energihushållning
Avfall

Polymer direktfällning Amid/aminoakrylat, kopolymer 2,25

Amid/aminoakrylat, kopolymer 90

Annat

Metanol CH3OH, 98-99% 2290

39

Etanol och industrisprit CH3CH2OH, 70-94% 0

NaClO 12% fri Cl



38550

25442

Fordonsbränsle

Bilaga 6, forts

JaGasproduktion (Ange ja/nej) 

Elenergi Ryaverket  

Fjärrvärme Ryaverket 

(Fastighet+process) 

4,1

Fordonsgas 10.050 Nm3

Förbrukad mängd energi (MWh/år)

Bränsletyp Förbrukning (m
3
 el. ton)

Facklad mängd (m
3
/år) 723 281

Mängd prod. gas (m³/år) 10 750 734

Gasens energiinnehåll (kWh/m
3
)

Diesel (fordonsbränsle + reservkraft)

Energihushållning

Ja

Användning av gasen. Ange t.ex. uppvärmning

6,3

Bensin

Har energibesparande åtgärder gjorts under året? (ja/nej)

3,8



mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %

0,19 94 7,5 94 8,2 68

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %

Kvartal 1

Kvartal 2* 0,19 95
Kvartal 3** 0,17 96
Kvartal 4

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

* mars-maj

**juni-augusti

Bilaga 7
Villkorsuppföljning

För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i beslutet.
Årsmedelvärden

P-tot BOD N-tot

NH4-N

NH4-N

Kvartalsmedelvärden
P-tot BOD N-tot NH4-N

P-tot BOD N-tot

Månadsmedelvärden



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

0 Luft CH4 228000, kg/år M OTH  Mätning
har utförts
med
FID-instru
ment,
kombinerat
 med
uttag av
stickprover
 för analys
på GC.

- Totalt Ut Mätning har
utförts på 20
mätpositioner i
såväl mekanisk
ventilation som
öppna ytor
2010.
Mätrapport
finns.
För 2012
räknades de
uppmätta
värdena från
2010 upp i
proportion till
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer från
2010 till 2012.

1 Luft Kloroform 14, kg/år E - Totalt Ut Uppskattat
utifrån rimlig
inmängd i
vatten och
nästan total
avdrivning

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 1 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

2 Luft N2O 2100, kg/år M OTH  Mätning
av lustgas
har utförts
genom
uttag av
stickprover
 för analys
med FTIR
och GC

- Totalt Ut Mätning
utfördes i 6
mätpositioner
2010 i såväl
mekanisk
ventilation som
öppna ytor.
Mätrapport
finns.För 2012
räknades de
uppmätta
värdena från
2010 upp i
proportion till
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer från
2010 till 2011.

3 Luft NH3 3610, kg/år C OTH  Beräknat
utifrån
mätningar
på
Käppala

- Totalt Ut Uppräknat för
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer från
2009 till 2012.

4 Luft NMVOC 36980, kg/år C OTH  Beräknat
utifrån
mätningar
på
Käppala

- Totalt Ut Uppräknat för
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer från
2009 till 2012.

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 2 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

5 Luft Toluen 105, kg/år C OTH  Beräknat
utifrån
mätningar
på
Käppala

- Totalt Ut Uppräknat för
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer från
2009 till 2012.

6 Vatten AOX 5393, kg/år M OTH  AOX-NS,
NEN
1485/DIN

6398388 x
314438

- Totalt Ut Uppmätta
värden från
2009
uppräknade
med ökningen
antal fysiska
personer 2010
till 2012.

7 Vatten As 120, kg/år M OTH  SS
028150-2
/ ICP-MS

6398388 x
314438

- Totalt Ut 14 dygnsprover
oktober-novem
ber 2012.

8 Vatten BOD7 1062000, kg/år M OTH  SS-EN
1899-1
utg 1

6398388 x
314438

- Totalt Ut

9 Vatten Cd 1,3 kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

10 Vatten Cl-tot 19930752, kg/år M OTH  SM 17.
ed.
4500-Cl
(E)

6398388 x
314438

- Totalt Ut 3 dygnsprover
november
2012.

11 Vatten CN-tot 241, kg/år C OTH  EN ISO
14403

6398388 x
314438

- Totalt Ut 3 dygnsprover
november
2012.

12 Vatten COD-Cr 5751000, kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

6398388 x
314438

- Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 3 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

13 Vatten Cr 57, kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

14 Vatten Cu 1120, kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

15 Vatten DEHP 631, kg/år M OTH  GC-MS 6398388 x
314438

- Totalt Ut 3 dygnsprover
november
2012.

16 Vatten Fenoler 2718, kg/år C OTH  SS
028128

6398388 x
314438

- Totalt Ut 3 dygnsprover
november
2012.

17 Vatten F-tot 40243, kg/år M OTH  SM 17.
ed.
4500-F
(E)

6398388 x
314438

- Totalt Ut 3 dygnsprover
november
2012.

18 Vatten Hg 0,9 kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

19 Vatten NH4-N 796000, kg/år M OTH  SS-EN
ISO
11732
utg1 mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

20 Vatten Ni 444, kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 4 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

21 Vatten N-tot 1128000, kg/år M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11905-1:1
998

6398388 x
314438

- Totalt Ut

22 Vatten PAH 12,6 kg/år M OTH  SNV 3829 6398388 x
314438

- Totalt Ut Uppräknat i
proportion till
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer 2010
till 2012.

23 Vatten PAH-FA 6,4 kg/år C OTH  GC/MS 6398388 x
314438

- Totalt Ut Uppräknat i
proportion till
ökningen i
antal anslutna
fysiska
personer 2010
till 2012.

24 Vatten Pb 22,9 kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut 2011 var
tillförseln av bly
osedvanligt
stor.

25 Vatten P-tot 26000, kg/år M CEN/ISO  SS-EN
ISO
6878:2004

6398388 x
314438

- Totalt Ut

26 Vatten QV 140100, 1000m
3/år

M OTH
Flödesmät
ning

6398388 x
314438

- Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 5 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

27 Vatten QV 0, 1000m
3/år

M OTH
Flödesmät
ning

6398388 x
314438

BräddAnl Del Ut Allt vatten
oberoende av
behandlingsgra
d passerar
utgående
provtagningspu
nkt.

28 Vatten QV 135164, 1000m
3/år

M OTH
Flödesmät
ning

6398388 x
314438

- Del Ut Fullständig
behandling

29 Vatten QV 4323, 1000m
3/år

M OTH
Flödesmät
ning

6398388 x
314438

- Del Ut Förbilett med
mekanisk och
kemisk
behandling. Allt
utgående
vatten passerar
utgående
provtagningspu
nkt.

30 Vatten QV 613, 1000m
3/år

M OTH
Flödesmät
ning

6398388 x
314438

- Del Ut Förbilett med
mekanisk
behandling. Allt
utgående
vatten passerar
utgående
provtagningspu
nkt.

31 Vatten TOC 1761000, kg/år M CEN/ISO  SS-EN
1484:1997

6398388 x
314438

- Totalt Ut

32 Vatten Zn 1732, kg/år M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

6398388 x
314438

- Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54

Version: 1 6 / 12



MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

33 Vatten Alkylfenol
och APE

84, kg/år M OTH  Internal
Method

6398388 x
314438

- Totalt Ut  2 dygnsprov
okt 2012.

34 Vatten QVBräddN
ät

0, 1000m
3/år

E 6398388 x
314438

- Totalt Ut Tunnelsystemet
 saknar bräddar

35 Vatten-Hal
t

BOD7 7,5 mg/l M OTH  SS-EN
1899-1
utg 1

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedelshalt
15 mg/l

36 Vatten-Hal
t

Cd 0,00001 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

37 Vatten-Hal
t

COD-Cr 42, mg/l M OTH  Dr Lang
LCK 114

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedelshalt
70 mg/l

38 Vatten-Hal
t

Cr 0,0004 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

39 Vatten-Hal
t

Cu 0,008 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

40 Vatten-Hal
t

Hg 0,00001 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

41 Vatten-Hal
t

NH4-N 5,7 mg/l M OTH  SS-EN
ISO
11732
utg1 mod

- Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

42 Vatten-Hal
t

Ni 0,003 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

43 Vatten-Hal
t

N-tot 8,2 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11905-1:1
998

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedelshalt
10 mg/l

44 Vatten-Hal
t

Pb 0,00016 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

45 Vatten-Hal
t

P-tot 0,19 mg/l M CEN/ISO  SS-EN
ISO
6878:2004

- Totalt Ut

46 Vatten-Hal
t

Zn 0,01 mg/l M OTH  EPA
3015&amp
;200.8
rev5.4mod

- Totalt Ut

47 ER Ansl.pers 693309, st M OTH  Uppgifter
från
anslutna
kommuner

- Totalt In Lerums
kommun
ansluten april
2012.

48 ER Ansl.pe-tot 755460, pe C OTH  Beräknat
mha BOD
belastning
i
inkomman
de vatten

- Totalt In

49 ER BOD7 19302000, kg/år M OTH  OTH
SS-EN
1899-1
utg 1

- Totalt In

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54
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Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

50 ER COD-Cr 42228000, kg/år M OTH  Dr Lang
LCK 114

- Totalt In

51 ER NH4-N 2208000, kg/år M OTH  SS-EN
ISO
11732
utg1 mod

- Totalt In

52 ER N-tot 3505000, kg/år M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11905-1:1
998

- Totalt In

53 ER P-tot 451000, kg/år M CEN/ISO  SS-EN
ISO
6878:2004

- Totalt In

54 ER Maxgvb 1126471, pe C OTH  Beräknad
enligt
SNV:s
anvisning

- Totalt In Det skiljer sig
inte.

55 Slam SlamT-arv 15982, t TS/år M WEIGH  - Totalt Inom Vägning på
bilvåg vid
utleverans från
reningsverket.
Beräkning av
TS mängd
månadsvis
med TS-halt
från
månadssamling
sprov.

56 Slam TS-tot 27,9 % M OTH
SS-EN128
80

- Totalt Inom Årsmedelvärde

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54
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Emissionsdeklaration För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

57 Slam-Halt Ag 2,3 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

58 Slam-Halt As 5,2 mg/kg
TS

M CEN/ISO SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

59 Slam-Halt Cd 0,95 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

60 Slam-Halt Cr 26,7 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

61 Slam-Halt Cu 486, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

62 Slam-Halt Hg 0,5 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

63 Slam-Halt Ni 19, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

64 Slam-Halt Nonylfenol 12, mg/kg
TS

M OTH  GC-MS - Totalt Ut

Inlämnad: 2013-03-26 10:14:54
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65 Slam-Halt N-tot 40000, mg/kg
TS

M OTH
NTOT-ND
K,
SS028101
-1

- Totalt Ut

66 Slam-Halt PAH 1,3 mg/kg
TS

M OTH  GC-MS - Totalt Ut

67 Slam-Halt Pb 31,8 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

68 Slam-Halt PCB 0,0348 mg/kg
TS

M OTH  GC-ECD - Totalt Ut

69 Slam-Halt P-tot 30800, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

70 Slam-Halt Zn 770, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
ISO
11885:199
7

- Totalt Ut

71 Åkermark SlamT-arv 947, t TS/år M WEIGH  - Totalt Ut Mer REVAQ
slam för
jordbruksanvän
dning
producerat
detta år.

72 Anl.jord-hö
g P

SlamT-arv 13622, t TS/år M WEIGH  - Totalt Ut

73 Deponi SlamT-arv 25, t TS/år M WEIGH  - Totalt Ut Underhållskörni
ng Syrhåla
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74 Lager SlamT-arv 399, t TS/år M WEIGH  - Totalt Inom Vid årets
början fanns 86
ton i lager och
vid årets slut
399 ton i lager
på Ryaverket.
Dessutom finns
733 ton TS i
lager för
hygienisering
hos
entreprenörerna
.
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