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Omvärldsbevakning och forskningsstöd
Gryaab omvärldsbevakar ständigt för att följa den senaste
forskningen och utvecklingen av nya reningsmetoder. Vi fortsätter att stödja högskoleforskning inom områden av vikt för
Ryaverkets framtida reningsprocesser och framtida hållbara
avloppsrening i Göteborgsregionen. Stödet fördelas mellan
Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola.

Vi håller oss uppdaterade
genom att delta i :
•
•
•
•
•
•

Svenskt Vatten
Föreningen Vatten
IWA, International Water Association
Bohuskustens vattenvårdsförbund
Göta älvs vattenvårdsförbund
EurEau
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790 005
P E R S O N E R S AV LO P P S VAT T E N

Gryaab jobbar för ett
renare hav och en bättre miljö
Gryaab tar hand om avloppsvattnet från drygt
790 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan
2019 är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds genom ett tunnelsystem till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även emot vatten
från industrier, men det vattnet får inte innehålla
mer föroreningar än spillvattnet från hushållen.
På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en

stor del av de näringsämnen som bidrar till
övergödningen i havet och återför det i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det
renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna
vidare ut till havs. För att klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. Genom att bara spola
ner kiss, bajs och toapapper i toaletten hjälper
du både Gryaab och havet.
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Ägarförhållanden
och organisation
Hållbarhetsarbetet styrs på olika nivåer inom
Gryaabs organisation.

Våra ägarkommuner har gemensamt tagit
fram ett ägardirektiv som anger vårt uppdrag.
Göteborgs stad är vår största ägare med cirka
71 procent och är den ägare som har flest mål,
program, policyer och riktlinjer som Gryaab ska
följa. Därför har Göteborgs stads krav och förväntningar en mer framträdande roll i Gryaabs
arbete jämfört med övriga ägarkommuner, som
tillsammans äger resterande 29 procent. För
att konkretisera vad Gryaab ska fokusera på
tar styrelsen, som utses av årsstämman,
årligen fram ett inriktningsdokument som
vår vd styr verksamheten efter.
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De olika nivåerna
Ale
kommun
Bollebygds
kommun

Göteborgs
stad

Kungälvs
kommun

Härryda
kommun

Lerums
kommun

Mölndals
stad

Partille
kommun

Styrelse

Styrelsen tar varje år fram
inriktningar som vår vd styr
verksamheten efter.

Vd

Senior
advisor

Stab

Teknisk
försörjning

Drift
Utveckling,
kvalitet
och miljö

Projekt och
planering
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VD HAR ORDET
2019 var året då vi landade mer
och mer i att Ryaverket är maxbelastat. Vi gör ett bra resultat
samtidigt som vi behöver göra allt
i vår makt för att kunna rena allt
vatten som kommer till oss.

Vi klarade våra utsläppsvillkor med
god marginal och med en mycket
exakt målstyrning. Det är en bekräftelse på den enorma kompetens
och det engagemang som finns hos
våra medarbetare. Även målet för
återföring av slam till jordbruk och
ekonomiska mål har uppfyllts med
råge.
Vi fortsätter agera ur ett hållbarhetsperspektiv som för oss innebär
balans mellan ekologi, ekonomi och
sociala aspekter. Gryaabs styrelses
inriktningsdokument är mycket
tydligt: hållbarhet är hur vi gör vårt
uppdrag! Under 2019 har det blivit
en självklarhet för våra medarbetare
och gett en tydlig riktning för att
göra de rätta valen. Med detta har
målstyrningen förstärkts, något som
vi har strävat efter i flera år.
I mars blev Bollebygd ny delägare
i Gryaab och fler kommuner har
visat intresse. Vi för diskussioner
med Lilla Edet och undersöker hur
kommunerna i regionen ser på egen
utbyggnad alternativt att i framtiden
ansöka om delägarskap i Gryaab.
Även här bedömer och rekommenderar vi ur ett hållbarhetsperspektiv
som inte bara baseras på Gryaab,
utan på hela regionens vattenperspektiv.
2019 har vi därför fokuserat på att
planera framtiden. Vad behöver vi
göra idag för att kunna utföra vårt
uppdrag lika bra i framtiden? Vi

har startat den långa resan mot en
kompletterande anläggning genom
att planera, diskutera med våra ägare
och andra intressenter samt genom
att förbereda organisationen.
2020 och framåt

Hur gick det då med det nya miljötillståndet för Ryaverket? Beslut
om nytt miljötillstånd överlämnades i januari 2020. Redan under
ansökningsperioden framkom en
tydlig förväntan från myndigheten
till kravskärpning framöver för att
uppnå god status i vår recipient
enligt EU:s krav. Detta, tillsammans
med att Ryaverket inte har kapacitet
för en längre framtid, gör att vi
behöver nya reningssteg på ny mark.
Det innebär stora investeringar som
kommer att påverka VA-avgiften för
våra ägarkommuner.
Därför startar vi under 2020 en
utredning, första steget i planeringen,
projekteringen och byggnationen
av en kompletterande anläggning.
Dessa första steg är viktiga och
kommer att prägla hur vi kommer
att bygga. Med andra ord en stor
utmaning för organisationen! I
dagsläget räknar vi med att vi har en
kompletterande anläggning färdig
för drift 2035.
För att förbereda organisationen
pågår ett ledarskapsprogram för alla
ledare på Gryaab. Utredningen om
en kompletterande anläggning är
caset vi jobbar kring och det skapar
en samsyn, god kommunikation
och förutsättningar för att kunna
involvera alla medarbetare i den
stora utmaning vi precis går in i.
För att lyckas måste vi göra det här
tillsammans!

"Hållbarhet
är hur vi gör
vårt uppdrag"

Fler utmaningar finns. Fosforutredningen, med syfte att utreda hur ett
förbud att sprida avloppsslam bör
utformas, har nyligen överlämnats
till regeringen. Utredningen föreslår
förbud mot spridning av avloppsslam med undantag för spridning av
slam med god kvalitet på jordbruksmark. Återföring av mull,
fosfor och andra näringsämnen från
avloppsslam är en central fråga i en
cirkulär ekonomi. Förslaget innebär
att Gryaabs Revaqslam kan fortsätta
användas på jordbruksmark men att
övrigt slam inte längre får användas
som anläggningsjord. Här behöver
Gryaab ställa om och gå över till
andra metoder. Det kommer att leda
till högre kostnader för slamhantering men kommer ge ökad fosforåtervinning. I väntan på behandling
av utredningen fortsätter Gryaab att
producera Revaqslam som återförs
till jordbruket.
Mycket mer har hänt och kommer
att hända på Gryaab. Det kan ni läsa
om i den här hålbarhetsrapporten.
Jag hoppas att ni får en bra inblick
i vår verksamhet och att ni blir lika
inspirerade som vi är. Vi gör det
tillsammans för ett renare hav.

Gryaab · Det här är Gryaab
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Globala hållbarhetsmål
FN:s globala mål har antagits av
världens länder för att till år 2030
avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och
lösa klimatkrisen.

Målen är indelade i 17 områden med
totalt 169 delmål. Gryaab berörs av
14 områden som också berör våra
väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi gör
insatser på 27 av delmålen. De områden som berör oss handlar om att:
(2) Avskaffa hunger, uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och förbättrad
nutrition samt främja ett hållbart
jordbruk.
(3) Säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla
åldrar.
(4) Säkerställa en inkluderande och
likvärdig utbildning av god kvalitet
INGEN
HUNGER

och främja livslångt lärande för alla.
(5) Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt.
(6) Säkerställa tillgången till och
en hållbar förvaltning av vatten och
sanitet för alla.
(7) Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla.
(8) Verka för varaktig, inkluderande
och hållbar ekonomisk tillväxt, full
och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla.
(9) Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande
och hållbar industrialisering samt
främja innovation.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

• Släng inte bort mat!
Om du har frukt eller någon annan mat som du inte vill äta, släng den inte! Ge den istället till någon
som behöver den.
• Spela Free Rice varje dag!
En enkel sak du kan göra för att motverka hunger är att spela FN:s frågespel Free Rice.
När du svarar rätt på en fråga skänks 10 riskorn till en familj som behöver mat.
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se
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(13) Vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna
och dess konsekvenser.
(14) Bevara och nyttja haven och de
marina resurserna på ett hållbart sätt
för en hållbar utveckling.
(16) Främja fredliga och inkluderande
samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva
och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Säkerställa hälsa och välbefinnande för alla.
Varje barn ska uppleva sin femte födelsedag.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

INGEN
HUNGER

Tips!

(12) Säkerställa hållbara konsumtionsoch produktionsmönster.

(10) Minska ojämlikheten inom
och mellan länder.

Ingen ska lida av hunger eller gå till sängs hungrig.
Alla ska ha tillgång till näringsrik mat.

• Lär dig att laga mat!
Genom att lära dig att laga mat kan du se till att du själv (och kanske folk runt omkring dig)
får i sig god, näringsrik och hälsosam mat.

(11) Göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tips!

Alla ska få tillgång till en bra utbildning.
Alla ska ha möjligheten att lära sig läsa och skriva.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Tips!

• Var hälsosam!
Börja med dig själv. Genom röra på dig och äta nyttigt så ökar du dina chanser att leva längre
och undvika sjukdomar.

• Lär dig engelska – eller lär ut engelska!
Att tala bra engelska är en jättebra kunskap att ha i vår värld. Om du känner att du skulle behöva lära
dig lite bättre engelska, plugga lite mer. Om du redan är bra, hjälpa andra att lära sig.

• Vaccinera dig!
Se till att du blir och är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller
dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

• Donera gamla böcker!
Ett enkelt sätt att öka kunskap hos en annan människa är att skänka gamla böcker. Kolla med alla i din
klass de har böcker som de vill skänka till några som behöver dem.

• Gör ett studiebesök på ett sjukhus!
Visa intresse för studiebesök eller var med och anordna ett studiebesök på ett sjukhus för
din klass för att få bättre koll på hur arbetet på ett sjukhus går till.

• Öka kunskapen om Globala målen!
Förändring börjar med kunskap. Genom att fler människor får kunskap om hållbar utveckling så kan
fler vara med och göra världen bättre.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se
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JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Alla kvinnor och män, flickor och pojkar
har lika rättigheter och möjligheter.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Alla människor ska ha samma rättigheter,
oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet,
religion eller ekonomi.

Trygga arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och funktionsvarierade.

Tips!
• Våga prata ut!
Om du upplever att du eller någon annan utsätts för trakasserier eller kränkande
behandling, våga berätta om händelsen för någon du känner tillit för.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

• Visa ditt stöd!
Endast 22% av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom de
som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.
• Få mer kunskap!
Visste du att kvinnors inkomst är i snitt 10–30% lägre än mäns för samma arbete.
Öka din kännedom om jämställdhet och sprid sedan din kunskap vidare till andra.
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Säkerställa att alla människor har tillgång till
rent vatten och möjligheter att sköta sin hygien.

Tips!
• Ta korta duschar!
Att ta en dusch på 5 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte
duscha för länge för att inte slösa med vatten.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

• Skölj inte tallrikar före diskmaskinen!
Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem
i maskinen.
• Läs på!
Öka din kunskap om vatten genom att läsa på om ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om
vattens betydelse för oss människor och planeten.
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Samhällen, allmänna platser, bostäder och
transporter ska vara säkra och tillgängliga för alla.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Minska mängden avfall genom att återanvända
och återvinna mer.

Tips!

Minska utsläppen och människors negativa
påverkan på klimatet.

Tips!

• Var nyfiken!
Läs om hur arbetsförhållanden ser ut för människor runt om i världen. Var kommer dina
kläder ifrån och hur ser arbetsvillkoren ut där?

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

• Besök en arbetsplats!
Fråga dina föräldrar eller någon annan vuxen om du får hänga med till jobbet någon dag.
Då får du lära dig mer om hur en arbetsplats ser ut och fungerar.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

• Ta ställning mot mobbing!
Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet, skolgården, i klassrummet
eller någon annanstans.
• Få bättre koll på olika religioner och kulturer!
Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Lär dig mer! Ett häng
med dina kompisar där ni äter, tittar film och lyssnar på musik från en annan kultur.

• Handla rättvist!
Undvik handla från butiker och företag som du vet använder barnarbete eller behandlar
sina anställda orättvist.

• Respektera och inkludera andra!
Lär dig att respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du. Agera
inkluderande och se till att alla får möjlighet att uttrycka sin röst.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se
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Skapa rättvisa och trygga samhällen,
fria från krig och våld.

Bevara hav och sjöar, stoppa föroreningarna
och skydda fiskebestånden.

Tips!
• Öka beredskapen!
Uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof.
• Lika tillgång för alla!
Är offentliga platser och kollektivtrafiken tillgänglig och säker för alla i ditt samhälle? Om inte,
skriv till lokala politiker och uppmärksamma dem om problemet.
• Återvinn allt du kan!
När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden.
Hållbar sophantering förbättrar miljön i ditt närområde.

Tips!
• Stäng av!
Släck ljuset och stäng av alla elprylar när du inte använder dem.

Tips!

• Släng inte mat!
Visste du att mellan 20–50 % av all mat vi köper slängs? Planera matinköpen med din familj
och köp inte mat i onödan.

• Undvik att åka bil!
Minska antalet bilresor genom att försöka samåka med andra kompisar till skolan, träningarna och kalasen.
Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken mer.

• Börja källsortera!
Varje svensk slänger ungefär 500 kg soppor om året. Genom att källsortera kan vi återanvända
råvaror och spara på jordens resurser.

• Sprid kunskap!
Sprid kunskap om klimatförändringarna i skolan och hemma så fler kan lära sig mer om hur vi kan bekämpa dem.

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

• Mindre kött!
Utsläpp från boskap står för 14.5% av alla växthusgaser. Genom att äta mindre kött minskar vi också utsläppen.
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Tips!
Tips!
• Hjälp till!
Om du befinner dig vid kusten, ta ansvar och hjälp till att plocka upp skräp som annars kan hamna i havet.
• Agera medvetet!
En stor del av det avfall vi producerar på land hamnar till slut i havet. Agera medvetet och sträva mot att
minska på ditt avfall, återvinn och återanvänd.
• Återanvänd plastpåsar!
Plast i haven hotar liv både i och i närheten av haven. Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen för
att bära hem dina varor.

• Håll koll på dina rättigheter!
Gå ihop med ett gäng kompisar och läs på om era medborgerliga rättigheter och skyldigheter.
Om ni upplever att era rättigheter kränks, säg ifrån!
• Gör din röst hörd!
Ta tillvara på din rätt att rösta. Tillsammans kan vi kräva fredliga, demokratiska och rättvisa
samhällen där alla respekteras.
• Se till att din skola är inkluderande!
Behandlar din skola alla på ett rättvist sätt? Om inte, lyft de problem som finns och vad som
behöver förbättras med klasskompisar, lärare eller rektor.
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att #BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Gryaab · Det här är Gryaab
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Foto: Emelie Asplund

Gryaabs väsentliga
hållbarhetsfrågor
För att Gryaab ska kunna bedriva
hållbarhetsarbetet på ett effektivt
sätt måste fokus ligga på de frågor
som är mest väsentliga.
Rangordnad lista

För att veta vilka områden som
våra intressenter tycker är viktiga,
har vi tagit fram en lista där de sex
viktigaste områdena för respektive
intressentgrupp rangordnats. Resultaten från rangordningen har sedan
summerats per område.
Fokus på väsentliga frågor

Vi har jämfört intressenternas viktigaste områden med de områden som
har störst betydelse för Gryaab och
där vi har störst påverkan. Då har
vi fått fram Gryaabs väsentliga hållbarhetsfrågor. Dessutom är frågor

12
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kopplade till uppströmsarbete,
slamhantering och kemikaliehantering inkluderade i Gryaabs
väsentliga hållbarhetsfrågor,
eftersom de utgör en central
del av vår verksamhet och påverkar
våra betydande miljöaspekter. Våra
väsentliga hållbarhetsfrågor (se nästa
sida) får mest fokus i vårt hållbarhetsarbete samt i rapporten.
Avgränsning

Att följa lagar och miljötillstånd,
att samarbeta och medverka till
forskning samt bidra till biologisk
mångfald tycker våra intressenter är
viktigt, men de finns inte med bland
våra väsentliga frågor. Det beror på
att det är självklart att Gryaab ska
följa lagar och miljötillstånd. I enlighet med vår miljöpolicy jobbar

Vi bidrar indirekt
till biol og isk mångf
ald
genom att utföra vå
rt
huvuduppdrag .

vi för att vara ett ledande företag i
va-branschen och för att vara det
krävs att vi bidrar till forskning och
driver utvecklingen framåt.
Vi bidrar indirekt till biologisk
mångfald genom att vi utför vårt
huvuduppdrag, att rena avloppsvatten och behandla slam. Vi
bidrar också genom att delta i
Bohuskustens vattenvårdsförbunds
kontrollprogram som genomför
undersökningar av den biologiska
mångfalden längs Bohuskusten.

Åtta väsentliga frågor
Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Vattenbehandling

Arbetsmiljö och hälsa

Gryaabs främsta uppgift är att rena
avloppsvatten. Genom att minska
näringsämnen och föroreningar i avloppsvattnet gynnar vi den biologiska
mångfalden i Göta älv.

Medarbetarna på Gryaab är vår viktigaste resurs och förutsättningen för
att verksamheten ska fungera. Medarbetarnas hälsa och säkerhet är en
självklar och viktig fråga för Gryaab.

Slambehandling

Jämlikt Gryaab

Vid rening av avloppsvatten uppstår
slam. Gryaab främjar ett kretslopp
där slam kan användas som gödsel
på åkermark eller vid jordtillverkning.

Gryaab har som ambition att
genomsyras av respekt, jämställdhet,
arbetsglädje och utveckling för en god
arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att
förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
Genom att ta in praktikanter som står
långt från arbetsmarknaden skapar vi
förutsättningar för att fler ska komma
i arbete.

Klimat och energi

Gryaab ger upphov till klimatutsläpp
från processen, men också indirekt
från tillverkningen av energin och
kemikalierna vi förbrukar. Gryaab
producerar även biogas och fjärrvärme,
som bidrar till en mer hållbar energianvändning i regionen.
Uppströmsarbete

Gryaab arbetar aktivt med att få
anslutna invånare och industrier
att minska sina utsläpp av oönskade ämnen och tillskottsvatten till
avloppsnätet.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomi och oegentligheter

Genom en långsiktig, god ekonomisk
utveckling kan Gryaab fortsätta att
rena avloppsvatten på ett bra sätt.
Vi ska arbeta aktivt för att motverka
korruption och oegentligheter.

Resurshushållning

Kemikalier och byggmaterial
förbrukas vid drift och underhåll av
verksamheten och det uppkommer
avfall från den egna verksamheten och
rens som avskiljs från inkommande
vatten.

Samtliga av Gryaabs väsentliga frågor
kopplar till de globala målen, läs mer
på sidorna 10 och 11.

Gryaab · Det här är Gryaab
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Hållbarhet i värdekedjan
Det främsta värdet Gryaab skapar är ett renare hav. Vi bidrar också med andra värden
för medarbetare, leverantörer, samhället och miljön. Detta bildar Gryaabs värdekedja.

Vårt hållbarhetsarbete är beroende av aktörer både uppströms och nedströms i vår värdekedja och vår påverkan på hållbarhetsfrågor uppstår i olika delar av kedjan.
I figuren illustreras Gryaabs värdekedja samt var påverkan på de väsentliga hållbarhetsfrågorna uppstår.

Påverkan
uppströms

Gryaabs
direkta påverkan

Påverkan
nedströms

• Löner
• Kompetens

Påverkan väsentliga frågor

Gryaabs värdekedja

Leverantörers intäkter
från Gryaab

• Arbetstillfällen

• Avloppsvatten
• Dagvatten

• Rent vatten

• Organiskt avfall

• Slam till
jordbruksmark

• Slam
• Tjänster
• Kemikalier

• Slam till kompostering
och jordförbättring

• Kunskap

• Biogas och värme

• Vattenbehandling

• Vattenbehandling

• Vattenbehandling

• Slambehandling

• Slambehandling

• Slambehandling

• Klimat och energi

• Klimat och energi

• Klimat och energi

• Uppströmsarbete

• Uppströmsarbete

• Uppströmsarbete

• Resurshushållning

• Resurshushållning

• Resurshushållning

• Arbetsmiljö och hälsa

• Arbetsmiljö och hälsa

• Arbetsmiljö och hälsa

• Jämlikt Gryaab

• Jämlikt Gryaab

• Jämlikt Gryaab

• Ekonomi och oegentligheter

• Ekonomi och oegentligheter

• Ekonomi och oegentligheter

Fet text = påverkar de väsentliga frågorna
Tunn text = påverkar inte de väsentliga frågorna
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Styrning av hållbarhetsarbetet
För att Gryaab ska kunna arbeta
effektivt och med rätt fokus inom
hållbarhetsområdet krävs styrning

att minska vår miljöbelastning men
också att öka vår positiva miljöpåverkan.

på olika sätt.

Gryaab har ett ledningssystem för
hur vi bedriver styrning, uppföljning
och kontroll av det arbete vi utför,
som följer Göteborgs stads riktlinjer.
Det ger struktur i arbetet med att
hantera risker inom ekonomi och
oegentligheter, operativa och strategiska risker samt risker som begränsar våra utvecklingsmöjligheter.

Styrningen av Gryaab utgår från
Gryaabs ägardirektiv, ägarnas
budgetar och risker på kort och lång
sikt. Även lagar, miljötillstånd och
de väsentliga hållbarhetsfrågorna är
viktiga delar. Med detta som utgångspunkt beslutar styrelsen varje år om
inriktningen för Gryaab. Utifrån
inriktningen tar Gryaab fram övergripande mål, avdelningsspecifika mål
och verksamhetsplaner. Fyra gånger
om året utvärderar vi om vi når våra
övergripande mål och hur vi följer
verksamhetsplanen.
Vårt arbetssätt bedrivs enligt
policyer, riktlinjer och rutiner som
kommuniceras internt. Inom hållbarhetsområdet finns bland annat
miljöpolicy, medarbetarpolicy, likabehandlingsplan och inköpspolicy.
Styrdokumenten beslutas av styrelse
eller vd. Förutom Gryaabs styrdokument tar vi även hänsyn till de
policyer och riktlinjer som tas fram
av Göteborgs stad.
Ledningssystem som stöd

Gryaab arbetar på ett systematiskt
sätt med vår miljöpåverkan genom
certifieringen ISO 14001 och
Svenskt Vattens certifieringssystem
för slam, Revaq. Tack vare dessa
ledningssystem har vi utvecklat
effektiva arbetssätt och verktyg för

Uppföljning av att vi planerar, utför
och följer upp vår verksamhet på ett
systematiskt sätt sker genom bland
annat interna och externa revisioner
kopplade till dessa ledningssystem.
Rapportering sker till tillsynsmyndigheter och våra ägare.

Under 2020 kommer vi att utreda
lägesstatusen för hur vi bidrar till
dessa mål samt vad vi ytterligare kan
göra.
Vi bidrar till och sprider information
om hållbarhetsarbete

Vi bidrar även med uppgifter till
vårt koncernbolag Stadshus AB:s
årliga hållbarhetsredovisning samt
med uppgifter till Svenskt Vattens
Hållbarhetsindex (HBI). HBI är
ett verktyg för att analysera och
utveckla den kommunala VA-verksamhetens hållbarhet på kort och
lång sikt. Genom att bidra i dessa
sammanhang skaffar vi oss en mer
övergripande bild av Gryaabs påverkan ur ett systemperspektiv.

Integrerat hållbarhetsarbete

Gryaabs hållbarhetsredovisning är
en sammanfattning av vårt hållbarhetsarbete. Det är de insatser som
löpande genomförs under året som
resulterar i de viktiga förändringarna
för att Gryaab ska bli mer hållbart.
Genom att de väsentliga hållbarhetsfrågorna finns med i målprocessen
för styrningen av bolaget blir de en
del av vår verksamhet.

Styrelsens
inriktningar för
Gryaab 2019
• Spillvatten renas till skydd för miljön
• Resurshushållning i det cirkulära
samhället

Bidrar till globala mål

• Hållbart arbetsliv

Under hösten har vi undersökt vilka
av FN:s globala mål och delmål som
Gryaab påverkar. (Läs mer om det
på sidorna 10 och 11).

• Ekonomisk hållbarhet
• Hållbar framtid
• Hållbar samverkan

Gryaab · Det här är Gryaab
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Gryaabs intressenter
För att kunna prioritera bland alla
hållbarhetsfrågor som Gryaab
berörs av, tar vi bland annat hjälp
av våra intressenter.

Intressenter är de aktörer som kan
påverka Gryaabs hållbarhetsarbete,

eller att det Gryaab gör kan påverka
dem. För att kunna leva upp till våra
intressenters förväntningar har vi
genom bland annat intervjuer, enkätundersökningar och workshopar tagit
reda på vilka områden de tycker är

viktiga. De aktörer som vi bedömer
påverkar oss i hög grad och/eller
påverkas av oss är våra prioriterade
intressenter (se tabell).

Intressenter

Främsta kommunikationsvägar

Viktiga frågor

Medarbetare

• Hållbarhetsenkät (vart tredje år)

• Medarbetarnas hälsa och säkerhet

• NMI (vartannat år)

• Lika lön mellan kvinnor och män

• Regelbundna avdelningsmöten

• Biologisk mångfald

• Medarbetarsamtal

• Motverka diskriminering

• Daglig kommunikation

Ägare
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•

Ägardirektiv

•

Utsläpp till vatten

•

Ägardialoger (en gång per år)

•

•

Inriktningsdokument

Tillvarata näring, biogas och värme
i avloppsvattnet

•

Styrelsemöten

•

Kostnadseffektivitet

•

Samarbete och medverka till forskning

VA-huvudmän

•

•

(förvaltningar hos
kommunerna
som äger avlopps
anläggningar)

Teknisk och ekonomisk
delegation (möte tre gånger
per år)

Medarbetarnas hälsa och
säkerhet

•

Utsläpp till vatten

•

Intervjuer

•

Gryaabs ekonomiska resultat

•

Mångfald på arbetsmarknaden

Myndigheter

•

Inspektioner

•

Följa lagkrav

•

Tillstånd och anmälningar

•

Följa villkor i tillståndet

Abonnenter

•

Studiebesök

•

Gryaabs ekonomiska resultat

(personer, företag och
verksamheter som
skickar sitt avlopps
vatten till Gryaab)

•

Intervjuer (vart tredje år)

•

Utsläpp till vatten

•

Dialoger med företag

•

Biologisk mångfald

•

Webbplats och sociala medier

•

Avfall

Gryaab · Det här är Gryaab

Biologisk mångfald är en viktig fråga för flera av Gryaabs intressentgrupper. Foto: Tore Hagman

Intern kontroll
Gryaab har ett ledningssystem för
hur vi bedriver styrning, uppföljning och kontroll av det arbete vi
utför, som följer Göteborgs stads
riktlinjer.

Riktlinjerna ger en struktur för
planering och uppföljning, riskhantering, intern styrning och kontroll
samt kvalitetsledning. Syftet med

den interna kontrollen är att se till att
verksamheten sköts på ett bra sätt.
Gryaabs arbete med, och revision
av, riskhantering utgår från kraven i
riktlinjerna. Gryaabs kvalitets- och
miljöansvariga utför en särskild revision av Gryaabs riskhantering enligt
en revisionsplan beslutad av styrelsen.
Resultatet av revisionen för 2019 har

rapporterats till styrelsen. Vid revisionen noterades inga avvikelser men
tre förbättringsområden. Styrelsen
har beslutat om en ny revisionsplan
för 2020. Då kommer vi att implementera de förändringar som förts
in i de uppdaterade riktlinjerna som
beslutades av kommunfullmäktige i
september 2019.

Gryaab · Det här är Gryaab
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Risker inom Gryaabs verksamhet
Riskhantering är en naturlig del
av vårt arbete. Vi behöver vara väl
rustade för att minska risker som
kan påverka människor, miljö och
ekonomi negativt.
Minska riskerna i reningsprocessen

Gryaab använder Hazop, ett verktyg
som används i processindustrin för
att identifiera och värdera risker inom
de olika processdelarna. Fokus ligger
på risker för personskador, miljöskador och skador på egendom.
En genomgång av hela anläggningen
gjordes 2015-2016 som en av flera
åtgärder för att minska risker. Nästa
analys av hela anläggningen, en så
kallad ReHazop, ska göras 2020.

Riskreducerande åtgärder, som gjorts
som ett resultat av hazopen, är bland
annat ett projekt för att förbättra
ventilationen av svallschaktet och
vid inloppspumparna. Projektet har
avslutats med gott resultat. För att
minska Gryaabs beroende av dricksvattenförsörjning byggs vattenförsörjningen till inloppspumpstationen
om, så att även renat avloppsvatten
kan användas för tätning och smörjning av pumpar.
Riskhantering

Gryaabs riskhanteringsmodell (bild)
har omarbetats för att skapa en bättre
struktur för Gryaabs arbete med
övergripande risker. De största riskerna sammanfattas i verksamhetsrisker

Verksamhetsrisker

och strategiska risker, för att vi lättare
ska få en överblick.
När det oförutsedda händer

Det är viktig att bolaget är väl rustat
för att hantera oförutsedda händelser.
Under 2019 har Gryaabs krisledningsorganisation övat i det nationella informationssystemet WIS och i kommunikationsmedlet Rakel samt haft
ett flertal korta övningar, så kallade
Öva enkelt. Vi har också haft en stor
övning tillsammans med Gryaabs
ägarkommuner där vi hanterade
konsekvenser av ett tunnelras. Fler
krisövningar är inplanerade 2020.

0 – 5 år
"Här och nu"

Huvudriskområden

Oegentlighetsrisker

Omvärldsanalys
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Tekniska
risker

Operativa
risker

Strategiska
risker

Ekonomiska
risker

5 – 100 år
"På lång sikt"

Gryaab jobbar tillsammans med ägarkommunerna för att minska mängden tillskottsvatten i tunnelsystemet. Foto: Ivan Tyhyi

Höga flöden orsakade översvämning
I början av februari kom det kraftiga
regn samtidigt som snön smälte.

Det orsakade så höga flöden på vårt
tunnelnät att en förbindelseledning
under Mölndalsån mellan två tunneldelar översvämmades. Avloppsvatten
från kommunerna Lerum, Partille,
Härryda och delar av Mölndal kom
upp ur en gatubrunn och orsakade
skador på en byggnad.
Åtgärder på kort och lång sikt

Efter händelsen har Gryaab upprättat
en handlingsplan med åtgärder på kort

och lång sikt. Den viktigaste åtgärden
på kort sikt var att ta fram en larmfunktion i Gryaabs processtyrsystem.
Larmnivån är nu satt med marginal
innan en översvämning uppstår. När
vi får larm för högt flöde kontaktar vi
Mölndals stad som då startar kontrollerad bräddning av avloppsvatten ut i
Mölndalsån. Det gör att vi kan hålla
ner flödena och undvika översvämningar. Sedan åtgärden genomfördes
har vi vid enstaka tillfällen fått larm
och kunnat agera i tid och då förhindrat översvämning.

På längre sikt för vi en dialog med
ägarkommunerna för att minska
mängden tillskottsvatten i tunnelsystemet. Gryaab leder även en utredning
där vi undersöker en incitamentsbaserad avgift för att få effektiva styrmedel
för att minska mängden tillskottsvatten.

Kunskapsinsamling från tunnelbyggande
Gryaabs tunnlar måste vara korrekt
dimensionerade, robusta och driftsäkra för att incidenter som kan få
stora konsekvenser för människor
och miljö undviks.

På grund av urbanisering och
förtätning av våra städer, med höga
krav på vatten- och avloppshantering och bristande utrymme i våra
gator, kan tunnlar komma att bli
ett alltmer attraktivt alternativ till
konventionella ledningsnät. Med

hjälp av kunskapsåterföring från
befintliga och pågående tunnelbyggen kan kommande tunnelprojekt
underlättas. Därför har Gryaab
varit drivande i att samla den erfarenhet och kunskap som finns kring
tunnelprojekt i VA-sammanhang i
en rapport. Rapporten går igenom
alla delar av ett tunnelprojekt som
till exempel tunneldrivningsmetoder,
riskhantering och arbetsmiljöfrågor.

I rapporten finns även förslag på
områden där behov av forskning
och utveckling behövs. Det handlar
bland annat om utveckling av fungerande kommunikationssystem och
fördjupad forskning kring ventilationslösningar.

Gryaab · Det här är Gryaab
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Hållbar rening även
i framtiden
Efter lång väntan har Gryaab nu
fått ett nytt miljötillstånd. Större
verksamheter som kan påverka
miljön måste ha ett sådant för att
få bedriva sin verksamhet.

Gryaabs miljötillstånd reglerar bland
annat mängden kväve, fosfor och
BOD7 som det renade avloppsvattnet får innehålla.
Gryaabs nuvarande miljötillstånd
utfärdades 1994 och är baserat på
miljöskyddslagen (numera miljöbalken). Sedan dess har miljökraven
skärpts. Därför vill Länsstyrelsen att
Gryaab förnyar sitt tillstånd, så att vi
även i framtiden kan rena Göteborgsregionens avloppsvatten på ett hållbart sätt.
Beslutet har kommit

Gryaab lämnade in ansökan om nytt
miljötillstånd till Länsstyrelsen 2017.

I januari 2020 lämnade
Miljöprövningsdelegationen
över beslutet till Gryaab
efter att de gått igenom
ansökningen med kompletteringar, myndigheternas
synpunkter och Gryaabs svar
på dessa.
I beslutet har de ekonomiska konsekvenserna vägts mot miljönyttan
av de åtgärder som Gryaab behöver
göra. Samtidigt har Miljöprövningsdelegationen tagit hänsyn till
bestämmelserna i vattenförvaltningsförordningen så att vattenstatusen
inte försämras. Miljötillståndet
kommer att gälla till 2036.
Ryaverket efter 2035

För att bidra till god vattenstatus
även på lång sikt, samtidigt som
Gryaab inte ska begränsa ägarnas

Gryaab påbörjar en
utredning om Ryaverkets
utformning efter 2035.

möjligheter till stadsutveckling,
behöver Gryaab komplettera anläggningen. Gryaab har påbörjat en
utredning om Ryaverkets utformning efter 2035. Utredningen ska
leda till en programhandling som
blir underlag för beslut om fortsatt
projektering. Ombyggnaderna gäller
en kompletterande reningsanläggning på ny mark, både för att kunna
behandla avloppsvattnet från en
växande befolkning och för att uppnå minskade utsläpp. Utredningen
planeras vara klar inom fem år.

Gestaltningen av nya kommpletterande anläggningsdelar är en av många bitar som ska ses
över. Här är en tidig skiss över nya delar sett från Göta älv.
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Lååångsiktig planering krävs
Planeringen om framtida om- och tillbyggnader behöver göras
med god framförhållning, eftersom många av förändringarna tar
lång tid att genomföra. En av många saker Gryaab kommer att
titta på framöver är hur vi kan se till att pumpning av inkommande
vatten till befintliga och nya kompletterande anläggningsdelar
fortsätter att fungera.

Gryaab · Det här är Gryaab
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Reningsprocessen
– det här händer när du har spolat
Vattnet du använder hemma rinner ner i rör i huset och gatan och hamnar sedan i Gryaabs tunnelsystem som är cirka
13 mil långt. Eftersom tunnlarna lutar kan vattnet rinna med självfall fram till reningsverket. Gryaab tar även emot
vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen.

VATTENBEHANDLING
Grovgaller

Järnsulfat

Efternitrifikation

Det är två centimeter mellan gallerstavarna i grovgallret. Här fastnar
pappershanddukar och större skräp
som en del människor tyvärr spolar
ner i toaletten. På reningsverket kallas
det rens.

För att få bort näringsämnet fosfor
tillsätter Gryaab fällningskemikalien
järnsulfat. Järnsulfaten får den lösa
fosforn att klumpa ihop sig så att
den, längre fram i processen, kan
sjunka till botten och tas bort.

Sandfång

Aktivt slam

Här sjunker sand och grus till botten
för att inte komma in i verket och
skada pumpar och maskiner.

Aktivslambassängerna är uppdelade i
luftade och oluftade zoner. I de oluftade zonerna sker den andra delen av
kvävereningen, denitrifikationen. Här
omvandlas nitratet till kvävgas och
hamnar i luften. I de luftade zonerna
pumpas luft in. Då blir bakterierna
mer effektiva när de ska bryta ner det
organiska materialet.

I efternitrifikationen omvandlar
bakterier ammonium till nitrat, det
första steget i kvävereningen.
I biobäddarna strilar vattnet genom
ett plastmaterial som nitrifikationsbakterier bor på. I de nya efternitrifikationsbassängerna är plastbärarna
rörliga och åker runt i vattnet.

Fingaller

I fingallren är det bara två millimeter mellan gallerstavarna. Här
fastnar våtservetter och mindre
skräp. Renset pressas och finfördelas
och går sedan att bränna. Det blir då
till el och värme.
Försedimentering

Här sjunker partiklar som är tyngre
än vatten till botten och bildar ett
slam som skrapas bort och behandlas. Fett är lättare än vatten och
flyter på ytan där det skrapas bort.
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Eftersedimentering

Här sjunker bakterier och utfälld
fosfor till botten och bildar ett slam.
Eftersom slammet innehåller bakterier som är bra för reningen pumpas
det mesta tillbaka till aktivslambassängerna. Men bakterier växer också
till sig och därför pumpas en liten
del av slammet till slambehandlingen.

Efterdenitrifikation

En del av vattnet leds till efterdenitrifikationen för kväverening. Även
här växer bakterierna, som gör om
nitrat till kvävgas, på rörliga bärare.
Skivfilter

I Gryaabs skivfilteranläggning finns
32 skivfilter. De filtrerar bort mycket
små partiklar (15 µm) som fortfarande finns kvar i vattnet. Partiklarna
innehåller bland annat fosfor.
Göta älv

Nu är vattnet tillräckligt rent för
att släppas ut i havet. Det renade
avloppsvattnet går ut vid Rya Nabbe,
850 meter väster om Älvsborgsbron.

Illustration: Pontus Andersson

SLAMBEHANDLING
Förtjockning

Slammet innehåller från början cirka
98 procent vatten. Därför måste det
förtjockas. I bandgravitationsförtjockare transporteras slammet på
en silduk som gör att en stor del av
vattnet silas bort.
Biogasanläggning

Slammet rötas i syrefri miljö i 35
grader under cirka 20 dagar. När
bakterierna bryter ner slammet
bildas energirik biogas som säljs till

Göteborg Energi för uppgradering
till fordonsbränsle. Efter rötningen
återstår drygt hälften av slammets
ursprungliga organiska material.
Skruvpressar

Slammet avvattnas i skruvpressar så
att det till slut innehåller cirka 70 procent vatten och då liknar fuktig jord.

sådant som behövs för att grödor
ska växa. Mer än hälften av slammet hygieniseras och används som
gödsel. Det övriga rötade slammet
komposteras och används som
anläggningsjord.

Rötat slam

Det färdigbehandlade slammet
innehåller näringsämnen och mull,

Gryaab · Det här är Gryaab
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Vattenbehandling
Gryaabs främsta uppgift är att
rena avloppsvattnet som kommer
till Ryaverket, för att bidra till ett
friskt hav utan övergödning. Därför behöver vi ha en anläggning
som klarar att rena avloppsvattnet
från kväve, fosfor och organiskt
material.

Allt avloppsvatten som kommer hit
passerar grovgaller, fingaller och
sedimentering (mekanisk rening).

Ambitionen är att allt vatten därefter
ska genomgå fullständig rening, det
vill säga även kemisk och biologisk
rening. Vid höga vattenflöden blir
det biologiska reningssteget begränsande och vi måste därför direktfälla
och förbileda en del av vattnet.
Vid direktfällning tillsätter vi en
fällningskemikalie som binder fosfor
till partiklar så att de lättare kan avskiljas. Vattnet leds sedan direkt ut

till havet utan att genomgå biologisk
rening. Gryaab har under året haft
mycket fokus på att höja kapaciteten på det biologiska steget för att
öka reningskapaciteten och minska
andelen förbilett vatten.

Utsläpp av BOD, kväve och fosfor i kg/person och år

Gryaabs utsläppsvillkor
BOD7 – 10 mg per liter som
gränsvärde för året.
Fosfor – 0,4 mg per liter som
gränsvärde för året. 0,3 mg per
liter som riktvärde för året och
under mars-maj och juni-augusti.
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Reningsresultat
Inriktningsdokumentet för 2019,
som styrelsen beslutat om, säger
att vi ska klara sökta krav med
god marginal.

Alla rikt- och gränsvärden uppfylldes
under 2019 såväl på årsbasis som för
de tremånadersperioder som gäller för
fosfor. I tabellen redovisas utfall för
2019, Gryaabs mål och gräns- eller
riktvärde för kväve, fosfor och BOD
(biologisk syreförbrukning). Ryaverket
hade 2019 en hög tillrinning, med
ett snittflöde på 4,48 m3 per sekund
(2018: 3,89 m3 per sekund).

Årets fokus

Under 2019 har vi fokuserat på att
öka kapaciteten på våra eftersedimenteringsbassänger, som idag
begränsar mängden vatten vi kan
behandla med fullständig rening. Ju
mer vatten vi kan rena genom dessa
bassänger desto mindre behöver vi
förbileda till kemisk rening. Det
är bra eftersom tillrinningen till
Ryaverket varierar mycket och om
vi ökar vår kapacitet klarar vi fler
toppar med höga flöden än tidigare.
Under 2019 har kapaciteten varit
sämre på grund av alla ihållande

regn som gör att vi får sämre slamegenskaper, som leder till lägre
kapacitet på bassängerna.
Vi har också försökt att köra anläggningen så optimalt som möjligt för
att minska energi- och kemikalieförbrukningen. När vi gör det minskar
vi vår klimatpåverkan utan att släppa
ut för mycket kväve, fosfor eller
organiskt material i havet.
Under 2020 kommer vi fortsätta att
försöka minska belastningen på miljön och klimatet genom att göra fler
förbättringar inom energioptimering
och kemikalieanvändning.

n Fullständig rening 93,1 %
n Direktfällning 5,4 %
n Mekanisk rening 1,5 %

Utfall 2019

Hantering av inkommande vatten 2019
Diagrammet visar hur mycket vatten som
fått fullständig rening, hur mycket som
direktfällts och hur mycket vatten som
renats enbart mekaniskt.
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Gryaabs mål 2019

Gräns- eller riktvärde

Kväve

7,1

<7

10 (riktvärde)

Fosfor

0,23

<0,25

0,4 (gränsvärde)

BOD7

8,0

<9

10 (gränsvärde)

Reningsresultat
Utfall för 2019 i mg/liter, Gryaabs mål samt de gräns- eller riktvärden
per kalenderår som anges i Gryaabs tillstånd.

Mediciner som inte används kan lämnas in på apotek. De mediciner som människor behöver och som kommer ut ur kroppen och i toaletten hamnar i reningsverket. Med hjälp av Naturvårdverkets bidrag kan Gryaab nu titta på om, och i så fall hur, läkemedelsrening kan införas på Ryaverket. Foto: Emelie Asplund

Hur kan vi bygga för läkemedelsrening?
Gryaab har fått 3,2 miljoner kronor
i bidrag av Naturvårdsverket för
att genomföra en förstudie om
läkemedelsrening.

Syftet med förstudien är att ta reda
på om, och i så fall hur, Ryaverket
bör kompletteras för att uppnå bättre
avskiljning av läkemedelsrester och
andra svårnedbrytbara organiska
ämnen. De metoder som kommer
att utredas är ozonering, granulerat
aktivt kol och pulveriserat aktivt kol.

Gryaab har bedrivit avancerad forskning och utveckling om mikroföroreningar sedan slutet av 1980-talet.
I ett samarbetsprojekt, som genomfördes 2014 med VA-teknik Södra,
undersöktes just Ryaverkets avloppsvatten mer ingående och ozonbehandlingsteknik testades.
De enda fullskaleanläggningarna i
Sverige som har avskiljning av läkemedelsrester finns idag i Linköping
och Simrishamn. 2020 får de

Provtagning för havets skull
Även om vi avskiljer stora mängder
näringsämnen och andra föroreningar från avloppsvattnet medför
det renade vattnet negativ påverkan
på havet. Därför mäter Gryaab
vilka föroreningar vi släpper ut till
havet. Förutom kväve, fosfor och
organiskt material mäter vi metaller

samt organiska och oorganiska
miljögifter. Tillsammans med
andra stora industrier deltar vi i
Bohuskustens vattenvårdsförbund.
Genom deras kontrollprogram övervakar vi hur vattenkvaliteten och
växt- och djurlivet påverkas av vårt
och andras utsläpp.

sällskap av de investeringsprojekt
som fick bidrag av Naturvårdsverket
under 2018.

Gryaab tar hand om
avloppsvattnet från
790 005 personer.
Det är en ökning med 11 215
jämfört med 2018. Dessa
personer använde 28 procent
av den totala mängden vatten
som kom till Ryaverket 2019.
Det motsvarar 136 liter per
person och dygn. Industrier
och andra anslutna verksamheter avledde motsvarande
9,5 procent vatten. Tillskottsvatten till följd av inläckage,
dränering och dagvatten stod
för resterande 62,5 procent.
Totalt kom 141 miljoner kubikmeter avloppsvatten till Ryaverket under 2019.
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Slambehandling
I reningsprocessen avskiljer
Gryaab stora mängder slam från
det inkommande vattnet som vi
förtjockar, rötar och avvattnar.
Därför är slambehandling en viktig
fråga för oss.
Revaqcertifierat slam

Gryaab är sedan 2009 certifierat enligt Revaq, Svenskt Vattens certifieringssystem för slam, som syftar till
att återföra slam till jordbruk för att
ersätta konstgödsel. Kvalitetskraven
för tungmetaller i slammet skärps
årligen och för de flesta tungmetaller
ser vi en minskningstakt i slammet
som är i linje med de skärpta kraven.
För några ämnen behövs fortsatt
ambitiöst miljöarbete i regionen om
målen ska uppnås och vikten av att
minska utsläpp av oönskade ämnen
till avloppsvattnet blir allt viktigare.

Fortsatt fokus på bättre slam

Gryaab använder skruvpressar för att
slutavvattna slammet. De har varit i
drift hela året och levererat betydligt
torrare slam än 2018.
För att avvattna slammet på ett bra
sätt behövs polymer och Gryaabs
behov av polymer är fortsatt högt.
Eftersom polymermängden påverkar
hur torrt slammet blir, accepterar vi
ett högt behov så länge totalkostnaden sänks.
Tester ska förbättra
slambehandlingen

Förtjockning och rötning av slammet har fungerat bra under året. Att
lyckas pumpa vidare det tjockare
slammet i anläggningen utan att det
sätter igen ledningarna är fortfarande
en utmaning. Eftersom testning

med förbehandling i fullskala, för att
bryta ner slammet ytterligare och öka
gasproduktionen, inte gjordes under
2019 är ambitionen att genomföra
testerna 2020.
Under 2020 kommer vi också att
utreda om det går att lösa upp
polymeren med behandlat utgående
vatten för att minska kostnaderna.
Vi kommer dessutom att försöka
öka kapaciteten och redundansen i
värmesystemet i rötkamrarna.

Hygienisering genom lagring

Revaqslammet hygieniseras genom
lagring i minst sex månader innan
det används på jordbruksmark. Det
slam som inte uppnår Revaqkraven
används vid tillverkning av anläggningsjord. Vårt mål för 2019 var
att 50 procent av det producerade
slammet skulle klara Revaqkraven.
Under året har totalt 53 568 ton avloppsslam producerats på Ryaverket.
31 100 ton av det slammet, motsvarande 58 procent av det producerade
slammet, klarade Revaq-kraven och
får därmed användas som gödsel i
jordbruket.
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Behandlat slam 2017-2019
n Kompostering/jordtillverkning
n Slam som återförs till jordbruk
2017

2018

2019

Besökare tittar på en av Gryaabs slamhögar. Foto: Paul Björkman

Projekt ska hjälpa beslutsfattare
ta kloka beslut kring mikroplast
Gryaab har lett ett flerårigt projekt
kring mikroplaster för att bidra
med ny kunskap.

Det för att beslutsfattare och VASverige ska kunna fatta välgrundade
beslut om vad som eventuellt behöver göras på avloppsreningsverk för
att minska spridningen av mikroplaster.
Gryaab har ett forskningssamarbete
kring mikroplast med Aalborg
universitet där analyserna genomfördes. Syftet med projektet är att
få en mer heltäckande bild av var

Slam

mikroplasterna kommer från och var
de hamnar. Forskargruppen tittar på
massan av mikroplast eftersom det
ger en mer rättvisande bild än att
enbart räkna antal partiklar.
Analyserna visar att ungefär 35
procent av den totala mikroplastmassan in till Ryaverket kommer
från hushållsspillvatten och ungefär
65 procent från övrigt vatten, bland
annat dagvatten, inläckande dricksvatten och industrivatten.
Ryaverket avlägsnar mikroplast
effektivt och i utgående vatten finns

bara drygt en procent av inkommande
mängd mikroplast kvar. I en studie
från 2018 av mikroplastinnehåll
i mark kunde det visas att det var
samma mikroplastinnehåll i marken
oavsett om slamgödsling skett eller
inte. Det innebär att andra källor och
tillförselvägar är viktigare än slam.

Gryaab har ett
forskningssamarbete kring mikroplast med Aalborg
universitet.

Slam består av de partiklar som avskiljs från avloppsvattnet, bland annat sand,
matrester, upplöst toapapper och bajs. Slammet innehåller höga koncentrationer av
näringsämnen. Målet är att så mycket slam som möjligt ska avskiljas från avloppsvattnet innan vattnet släpps ut i Göta älv.
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Förslag om fortsatt användning av
slam på åkermark i ny utredning
Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor
från avloppsslam har nu överlämnats till regeringen.

Utredningen kommer med två
förslag. Det första förslaget innebär
ett totalförbud mot spridning av
avloppsslam och det andra förslaget innebär förbud mot spridning
av avloppsslam med undantag för
spridning av slam med god kvalitet
på jordbruksmark.
– Utredarna menar att det saknas
vetenskapligt stöd för ett totalförbud för användning av slam på
åkermark. Med dagens kunskap vet
vi att det inte finns några skäl som
stödjer ett förslag om totalförbud,
säger Anders Finnson, miljöexpert
hos branschorganisationen Svenskt
Vatten.
Svenskt Vatten välkomnar förslaget
och berömmer utredarna för en väl
genomarbetad utredning. De tycker
att utredningen är väl uppdaterad
på vetenskapliga fakta och att det är
positivt att utredningen belyst andra
ämnen som är viktiga för kretsloppet, till exempel kväve och mullbildande ämnen. Förslaget innebär att
avloppsslam av god kvalitet kan fort-

Visste du att?

sätta användas på jordbruksmark.
Övrigt slam får inte längre användas
som anläggningsjord, vilket är det
vanligaste användningsområdet
idag. Det kommer att innebära en
omställning till helt nya lösningar
för många reningsverk i Sverige.
– Att kunna använda slam av god
kvalitet är avgörande för kretsloppet.
Av många skäl är det viktigt att samhället försöker använda så mycket
resurser som möjligt på ett effektivt
sätt, inte minst från klimatsynpunkt.
Revaq-certifieringen har visat sig
vara ett effektivt och bra verktyg,
säger Anders Finnson.
Utredningen en bit på lång väg

Susanne Tumlin är utvecklingsingenjör på Gryaab och har varit
delaktig i utredningen. Hon säger
att innan eventuella förändringar
sker, är det en bit kvar.
– Vi stämmer in i Svenskt Vattens
bedömning om att utredningen är
väl genomarbetad och nu hoppas
vi att miljöministern skickar ut den
på remiss under våren. Tidigare
utredningar har inte lett till något
nytt lagförslag, det önskar vi den här
gången, säger Susanne Tumlin.

"Vi stämmer in
i Svenskt Vattens
bedömning om att
utredningen är väl
genomarbetad"

Om utredningen går ut på remiss så
ska remissrundan sedan sammanställas innan man gör ett propositionsförslag som så småningom kan
göras till ett lagförslag. Detta tar
några år. Själva förändringarna som
krävs om ett sådant lagförslag träder
i kraft beräknas ta 12–15 år.
Om de föreslagna förändringarna
genomförs kommer det att ge ökad
fosforåtervinning, men också leda
till högre kostnader för slamhantering eftersom övrigt slam då inte
får användas till anläggningsjord.

avloppsslam är rikt på fosfor, mullbildande ämnen och många andra näringsämnen. Det finns begränsade resurser av fosfor i världen och vi behöver i
högre utsträckning än idag recirkulera fosfor. På många håll drivs jordbruk
utan stallgödsel. Det gör att jordarna riskerar en mineralisering och där är de
mullbildande ämnena i avloppsslam ofta ett välkommet tillskott.
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Regeringen ska nu besluta om utredningen om slam på åkermark ska gå vidare på remiss.
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Uppströmsarbete
Gryaabs uppströmsarbete leder till
att ämnen som kan störa reningsprocessen, förorena slammet eller
utgående vatten inte når reningsverket.

är inte gjort för att hantera andra
ämnen, så om vi får hit andra ämnen
kan vi inte garantera att dessa renas
bort. De ämnena kan då påverka
havet eller förorena vårt slam.

Det kallar vi oönskade ämnen och det
kan exempelvis vara tungmetaller eller
olika miljögifter. Gryaabs reningsprocesser är anpassade för att ta hand
om kiss, bajs och toapapper och rena
avloppsvattnet från kväve, fosfor och
organiskt material. Reningsverket

Gryaab jobbar aktivt för att minska
förekomsten av ämnen som vi inte
kan rena. Det gör vi genom kontroll
av verksamheters avloppsvatten och
spårning av utsläpp, samt genom
att sprida kunskap om hur allmänheten kan använda avloppet rätt.

Gryaab och våra ägarkommuner
samarbetar med miljömyndigheter
och lokala verksamheter för att minska
tillförseln av ämnen som inte ska komma hit. Sådant vatten måste kopplas
bort eller renas av verksamheten själv
innan det får ledas till Ryaverket.

Deponier

Vatten från hushåll analyseras
för ökad kunskap
Under 2017 och 2018 utfördes
provtagning på spillvatten från två
bostadsområden. Drygt 350 parametrar analyserades.

Eftersom Gryaab är skyldiga att ta
emot hushållsliknande spillvatten
kan resultaten användas som referens
till vilka halter av särskilda ämnen
som industrier måste förhålla sig till.
Resultaten gör det också möjligt att se
trender på vilka ämnen som ökar eller
minskar.

Bidrar med föroreningar

Resultaten visar att hushållsspillvatten
innehåller en del oönskade föroreningar, bland annat metaller. Resultaten
visar också att det finns andra viktiga
källor till dessa föroreningar än från
hushåll. Trots att det finns regleringar
inom EU finns det alltså kvar oönskade ämnen i hushållsspillvatten. Glädjande nog är många av de analyserade
ämnena under detektionsgränsen.
Förändrad sammansättning

Aktuella analysresultat har jämförts
med analysresultat från samma
referensområden från 1988 och 20062007 för att se om sammansättningen
i hushållsspillvatten har ändrats över
tid. Utvärderingen visar att på 30 år
har kväve ökat med cirka 25 procent
och fosfor har minskat med cirka 50
procent. Trenden för organiskt material har varierat men totalt har det ökat
med cirka 40 procent.
Tungmetaller har minskat

Många tungmetaller och andra miljö-
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Under 2020 börjar nya krav på
deponier i Revaqs regelverk att
gälla. Enligt kravet måste lakvatten från deponier klara strikta
kvalitetskrav. Uppströmsenheten
kommer att följa deponiernas
arbete och utvärdera hur
föroreningsbelastningen från
deponierna minskar.

föroreningar har minskat under
perioden; kadmium med 70 procent
och kvicksilver med 80 procent.
Minskningen tror vi beror på förbättrad lagstiftning och framgångsrika
informationskampanjer. Vi tror också
att en lång period av uppströmsarbete
bidragit till att spridning av miljögifter
har minskat samt till en ökad förståelse för att "end-of-pipe lösningar" inte
är bra.
Analysresultaten har utvärderats och
kommunicerats under 2019 på olika
nationella och internationella konferenser. 2020 kommer Gryaab att jobba
vidare med kommunikationsinsatser.
Bland annat kommer vi att publicera
lättillgänglig information på vår webbplats om vad som får och inte får
avledas till Ryaverket.

Hösten 2019 visades en informationskampanj, om att fett och avlopp inte hör ihop, i Göteborg.
Foto: Kretslopp och vatten

Fet kampanj mot proppar i avloppet
Göteborgs stads förvaltning
Kretslopp och vatten genomförde
en uppmärksammad informationskampanj mot fett i avloppet i
november.

När fett från bland annat matlagning
hamnar i avloppsvattnet stelnar det
och bildar klumpar som ställer till
problem för pumpar och maskiner
på reningsverket. Fettpropparna kan
också skapa problem i ledningssystemet och orsaka översvämningar i hus
och källare.
Information på stan

Problemet uppmärksammades
genom en två veckor lång kampanj
med budskapet "Hjälp oss stoppa
fettproppen". Förutom 150 affischer
på stadens informationstavlor gjordes en film som spreds via sociala
medier.
I slutet av november sattes ett informationstält upp på stan där besökare

fick uppleva en fet överraskning.
Kommunikatören Karin Theorin
Mägi på Kretslopp och vatten var
med och tog fram kampanjen och var
också på plats under de två dagarna
som tältet var uppsatt.
– Fett i avloppet ställer till problem
både i ledningsnätet och på reningsverket. Därför satsar vi på att öka
medborgarnas kunskaper om hur de
kan hjälpa oss genom att ta hand om
fettet på rätt sätt, säger Karin Theorin
Mägi.
Fettrattar och äcklig klump

Nyfikna fotgängare som kikade in i
tältet kunde äcklas av en konstgjord –
men mycket verklighetstrogen – fettklump, titta på bilder från avloppsnätet och få tips om hur de kan ta
hand om fettet på rätt sätt.
– Kampanjen fick oväntat stort
intresse! Vi ville väcka känslor genom
att visa den osminkade versionen av
fett i avlopp, som ju ser ganska otrev-

lig ut. Men besökarna var intresserade
och nyfikna över det vi visade upp
och tacksamma över det jobb som
förvaltningen och reningsverket gör,
berättar Karin Theorin Mägi.
Tältet var välbesökt och alla 500
fettrattar gick åt. Allt från unga till
pensionärer kom och kikade, tog
emot tips och råd och gladdes åt
kampanjen.

Ett fett tips för miljön
För att undvika fettproppar i
avloppet kan du hälla fettet i
ett mjölkpaket som är lätt att
försluta. Släng sedan hela
behållaren i den vanliga soppåsen när den är fylld. Och
torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar
den nästa gång.
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jer flödet. Många delar i dagvattensystemet
är synliga, till exempel rännstensbrunnar som
vanligvis leder dagvattnet ner till ett ledningssystem. Under mark kan det förutom ledningssystemet även finnas underjordiska magasin eller
reningsanläggningar som till exempel olje- och
slamavskiljare. De dagvattenlösningar som leder, renar eller fördröjer vattnet på ytan brukar
kallas öppna dagvattenlösningar. Exempel på
sådana lösningar är diken, rännor och dammar.
Dagvattensystemet leder till en recipient som
oftast är ett vattendrag. I vissa delar i staden kan

tion av olika delar som är synliga, öppna och som
ligger under mark. Öppna dagvattenlösningar kan
skapa fler värden i en stad än att leda, rena och
fördröja dagvatten. Ytor som används för dagvattenhantering kan genom grönska kan bidra till
flera ekosystemtjänster i form av bland annat en
ökad biologisk mångfald, lokal klimatreglering,
estetiska värden, luftrening, och bullerreducering.
Ytan kan också planeras för rekreation, lärande
och lek det vill säga användas multifunktionellt.
Dagvatten kan ses som en resurs för att öka både
sociala och ekologiska värden i staden.

Göteborgs stad har tagit fram en handbok för hållbar
dagvattenhantering, med många goda tips på hur man
kan ta tillvara dagvattnet på rätt sätt.

10
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Samverkan för renare dagvatten
Föroreningshalten i dagvatten av
exemplvis tungmetaller påverkar
kvaliteten på vårt slam.

Ett mål för 2019 var att jobba för att
tillskottsvattnets negativa effekter på
slamkvaliteten ska minska. Gryaab
har samverkat med Göteborgs stads

förvaltning Kretslopp och vatten
för att utreda vilka positiva effekter
rening av dagvatten kan ge. Det har
bland annat resulterat i rapporten
Åtgärdsförslag på dagvatten.
Under 2020 fortsätter arbetet med
att minska mängden föroreningar i

Visste du att?

ett av Gryaabs viktiga uppdrag (förutom att rena avloppsvatten) är att sprida kunskap till allmänheten om hur de använder avloppet på bästa sätt?
Ett bra sätt att sprida kunskap är Gryaabs studiebesöksverksamhet. 35–40 procent av alla mellanstadieelever i våra
ägarkommuner besöker Gryaab någon gång under skoltiden.
På Gryaabs webbplats finns bland annat skolwebben Spoleborg där klassen kan förbereda sig inför sitt besök. Gryaab
är också aktiv på Linkedin och Facebook. I samband med
att Gryaab fick bidrag från Naturvårdsverket till en förstudie
om läkemedelsrening, ordnades en serie inlägg i Gryaabs
sociala-mediekanaler för att sprida kunskap både om varför
läkemedelsrening kan behövas och hur det i så fall kan gå till.
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dagvatten. Det gör vi bland annat
genom att använda analysresultat
från hushållspillvattenprovtagningen, för att göra en uppdaterad
analys av hur mycket dagvattnet bidrar
med inkommande föroreningar till
Ryaverket.

11

Resurshushållning
För Gryaab är det viktigt att vi har en god resurshushållning av kemikalier och att vi, när vi bygger nytt och bygger om, tänker på att göra det så
hållbart som möjligt. För att minska mängden avfall från den egna verksamheten arbetar vi kontinuerligt med att utbilda personal samt att skapa bättre
sorteringslösningar. Det avskiljs också rens (skräp) från inkommande vatten och
uppströmsarbete och kommunikation är viktiga faktorer för att minska mängderna.

Kemikalieanvändning
En av Gryaabs strategiska frågor
handlar om att ha en resurseffektiv
och miljövänlig avloppsvattenhantering.

Det innebär bland annat att resurshushålla med de kemikalier som
används i verksamheten. För att få
reningsprocessen att fungera behövs
det flera olika driftkemikalier, till
exempel metanol till bakterierna så
att de ska jobba så effektivt som möjligt och fällningskemikalier som gör
att löst fosfor binds till en flock och
kan avskiljas med slammet.
Minska skadliga kemikalier

Vi använder bara kemikalier som
finns registrerade och godkända i

Förnybara

Icke förnybara

Gryaabs kemikalieregister. Om vi
behöver använda nya kemikalier ska
de godkännas av vår kemikaliegrupp
innan vi fattar beslut om att köpa in
dem.
Kemikaliegruppen baserar sina beslut
på kemikaliernas egenskaper och
ingående ämnen samt hur och var
de ska användas. Vi jobbar aktivt för
att byta ut produkter som innehåller
giftiga ämnen.
Vi använder sju produkter som
innehåller utfasningsämnen och 29
produkter som innehåller riskminskningsämnen. I Göteborgs stad pågår
ett arbete för att påverka producenter
och branscher att ta fram snällare
produkter.

Kemikalier

Mängd 2019

Funktion

Fossilfri metanol

125 ton

Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Metanol

2 017 ton

Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Polyaluminiumklorid

921 ton

Fällningskemikalie för kemisk fosforrening. Används vid direktfällning.

Natriumhypoklorit

90 ton

Rengöring av dukar på skivfiltren och desinficering av internt spolvatten.

Järnsulfat

2 790 ton

Fällningskemikalie för kemisk fosforrening.

Polymerer, vatten

74,5 ton

Används vid direktfällning och vid slutsedimentering av det aktiva slammet.

Polymerer, slam

278 ton

Används vid förtjockning och slutavvattning av slammet.

Fosforsyra

15 ton

Näringstillförsel för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Saltsyra

0 ton

Rengöringskemikalie i skivfilteranläggning.

Salpetersyra

2 ton

Rengöringskemikalie i slamavvattningsanläggning.

Skumdämpare

1 ton

Används vid skumning i olika vattenströmmar.

I tabellen anges de kemikalier vi använder mest av i anläggningen. Utöver dessa används kemikalier för underhåll, laboratorium och städ.
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Avfallshantering
Nytt sätt att hantera
oljor och smörjmedel
Tidigare har Gryaab köpt in stora
oljefat som sedan hällts över till
plastdunkar för vidare transport
ut på anläggningen. Hanteringen
var tung och otymplig och det
fanns en risk att dunkar blev kvar
på anläggningen utan märkning
och rätt förvaring. För att göra all
hantering av oljor säkrare och mer
ergonomisk har vi därför fasat ut
oljefat till förmån för mindre plastdunkar. Det förändrade arbetssättet har lett till flera positiva
effekter. Lagrade oljor hinner inte
bli gamla, dunkarna är rätt märkta och är lättare att hantera, vilket
minskar risken för farliga lyft.

Gryaab avskiljer stora mängder
skräp från avloppsvattnet som
kommer till Gryaab. Det uppstår
även avfall från vår egen verksamhet vid underhåll, nybyggnation
och det dagliga arbetet.

åren minskat per ansluten person.
För att minska mängden skräp som
kommer med avloppsvattnet jobbar
vi med kommunikationsinsatser till
invånarna, bland annat genom vår
studiebesöksverksamhet.

Gryaab arbetar efter avfallstrappan
där uppkomsten av avfall i första
hand ska minimeras, därefter återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas
och i sista hand deponeras.

Bättre sortering av
verksamhetsavfall

Minskade rensmängder

Under 2019 uppkom totalt 1 397
ton avfall, där 67 procent var skräp
i avloppsvattnet och 33 procent var
verksamhetsavfall. Stora mängder avfall som tops, våtservetter, tamponger
och snus som inte ska spolas ner i toaletten avskiljs i våra galler. Mängden
skräp i avloppsvattnet har de senaste

n Energiåtervinning rens (936 ton)
n Energiåtervinning verksamhetsavfall (44 ton)
n Återvinning (112 ton)
n Deponi (284 ton)
n Blandat avfall (1 ton)
n Destruktion (20 ton farligt avfall)

2019 uppgick avfallsmängden till 1 397 ton
och majoriteten skickades till energiåtervinning via förbränning. Av det var 20 ton farligt
avfall som skickades för destruktion.
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I vårt interna miljöarbete försöker
vi genom utbildning öka kunskapen
hos medarbetarna och förbättra möjligheterna till sortering. Två gånger
per år gör vi miljöronder där vi
kontrollerar hanteringen av kemikalier och avfall. Under de senaste åren
har vi haft färre avvikelser när det
gäller avfallsorteringen vilket tyder
på att våra insatser gör nytta. Mängden farligt avfall var 20 ton och allt
skickades för destruktion.

Visste du att?

det kom in 2,5 ton skräp
om dagen till Ryaverket
under 2019? Skräpet i
avloppsvattnet orsakar
stopp i rör och ledningar
och försvårar reningen
på Ryaverket. Det enda
som ska spolas ner i
toaletten är kiss, bajs
och toapapper!

Materialval
Ryaverket utvecklas ständigt och
äldre anläggningsdelar renoveras med jämna mellanrum.

När vi underhåller och bygger ut
reningsverket är det viktigt att välja
så hållbara material som möjligt.
Miljöplaner från Göteborgs stads
tekniska krav och anvisningar har
under 2019 anpassats till Gryaabs
ambitioner och krav. Det finns
olika miljöplaner för projektering,
utförande och entreprenadformer.
För att kunna göra hållbara val tar
vi hjälp av Byggvarubedömningen,
ett verktyg som ger information om
materialets innehåll och miljöpåverkan under sin livscykel. Även social

hållbarhet bedöms och verktyget
stödjer produktutveckling för en
giftfri miljö. Bedömningen har tre
nivåer: rekommenderas, accepteras
och undviks. Vår ambition är att
verktyget ska användas redan när
byggvaror väljs och att vi inte ska
välja varor som har bedömts som
”undviks” om en likvärdig produkt
finns. Gryaab deltar i ett nätverk
som tar fram ett gemensamt arbetssätt av Byggvarubedömningen för
Göteborgs stad. Tillsammans med
aktörer som ligger långt fram är vi
med och driver på utvecklingen av
redskapet.

Ta och ge = TAGE
Gryaab har under året börjat
använda Göteborgs stads
interna bytessajt TAGE.
Tack vare sajten har vi fått
tag på möbler i gott skick
och kunnat förse andra med
möbler vi inte längre behöver.
Vi märker att medarbetare
som fått ta del av begagnade
möbler i fint skick uppskattar
tjänsten. En extra bonus är
den sociala hållbarheten den
ger, eftersom transporter och
reparationer kan genomföras i
verksamhet som har sysselsättningsbidrag.

Gryaabs cirkulära klädförråd
På Gryaab har vi ett hygiensystem
som innebär att när vi arbetar ute
på anläggningen är vi inom svart
hygienzon och inne på kontor och
matsal är vi i vit zon.
Det gör att mycket arbetskläder är i
omlopp eftersom personalen behöver
byta kläder mellan zonerna. Därför

har vi genomfört en insamling av
arbetskläder som inte används. Efter
tvätt och sortering har vi kunnat förse elva sommarjobbare med återbrukade kläder. Alla anställda på Gryaab
uppmuntras att leta efter lämpliga
kläder i Gryaabs cirkulära klädförråd.
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Klimat och energi
Klimatstrategi
Gryaabs vision är att vara klimatneutrala. Det betyder att koldioxidavtrycket per ansluten person ska
vara noll eller lägre.

Under 2019 påbörjades en klimatutredning som ska leda till en ny klimatstrategi. Den förväntas bli klar
under 2020. I utredningen ingår att
rekommendera lämpliga nyckeltal.

Fokusområden

Våra nuvarande fokusområden
handlar om elanvändning, slamhantering, reningsgrad, kemikalieanvändning, metan- och
lustgasemissioner, processval,
anläggningsutformning och
medarbetaråtgärder. Alla framtida
förändringar i form av investe-

ringsbeslut bedöms utifrån dess
klimatpåverkan. Åtgärder som ger
störst effekt, är kostnadseffektiva och
enkla att genomföra ska prioriteras.
När de ska åtgärdas måste en helhetsanalys göras så att förbättringar
för klimatet inte ger negativa effekter
någon annanstans.

Nya mätningar ger bättre bild
av vår klimatpåverkan
I den uppdaterade klimatstrategin
ska vi ta fram användbara nyckeltal för att kunna styra verksamheten mot långsiktiga mål och
hållbara åtgärder för att minska
vår klimatpåverkan.

Under 2019 har vi fortsatt kartlägga
Gryaabs totala klimatpåverkan. En
viktig del av den kommer från den
biologiska kvävereningen, i form av
lustgasutsläpp. Lustgasmätningarna
som under året gjordes för efternitrifikationsbassängerna och rejektvattenreningen visade att de bidrar
med lustgasutsläpp, men betydligt
mindre än de äldre biobäddarna.
Andra viktiga källor är användning
av icke-förnybara kemikalier, samt
från den öppna slamhanteringen,
i form av metangasutsläpp. Denna
klimatpåverkan kompenseras till stor
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del av att mycket biogas produceras
och används som fordonsbränsle
samt till viss del av att slam används
som gödsel istället för till exempel
konstgödsel.
För 2019 blev resultatet av dessa
plus- och minusposter att Gryaabs
verksamhet påverkar klimatet med
13 000 ton koldioxid. Det motsvarar
ungefär 16 kg CO2 per ansluten
person per år, en tydlig skillnad mot
2017 (11 kg CO2 /p, år) och 2018
(14 kg CO2/p, år).
En anledning till skillnaden är
resultaten från lustgasmätningarna
som visade att det tillkommer 1 kg
CO2/p, år. Andra poster som ger naturliga variationer mellan olika år är
mängden biogas som kan produceras
och mängden vatten som ska renas.

Nytänkande för att nå målen

Gryaab har ett långsiktigt mål om
att vara nytänkande för att vi ska
minska vår klimatpåverkan. Därför
har vi haft ett antal delmål under
året. Ett av dem var att minska vår
klimatpåverkan vid användning av
extern kolkälla genom att kvoten
mellan förbrukad mängd extern
kolkälla och borttagen mängd
kväve ska minska. Under 2019 blev
kvoten istället något högre jämfört
med året innan. Det berodde på
att flödena var högre 2019 än 2018
vilket innebar att mindre av kvävet
kunde denitrifieras med hjälp av den
naturliga kolkällan i avloppsvattnet.
Det här visar att långsiktiga mål kan
behöva utvärderas över längre tid.

Lustgasmätningar från efternitrifikationen
För att få en tydligare bild av våra
klimatutsläpp har vi, i samarbete
med det statliga forskningsinstitutet
Rise, gjort mätningar av lustgas från
efternitrifikationen och rejektvattenreningen. Mätningarna har gett oss
en första bild av hur lustgas-

emissionerna ser ut. Vi planerar också att göra mätningar
på efterdenitrifikationen. Därefter är ambitionen att kunna
ta fram en driftstrategi för att
minimera lustgasutsläppen från
reningsprocesserna.

Gryaab-initiativ för fossilfri kolkälla
Gryaab har under flera år arbetat
aktivt med att hitta fossilfria alternativ för den fossilt framställda
metanol som används på Ryaverket.
Vi har studerat olika alternativ och
vägt kostnader och klimatpåverkan mot varandra och samlat på
oss stor kunskap i ämnet. Under
året såg vi därför ett behov av att
ta reda på hur andra gör samtidigt
som vi kan dela med oss av det vi
har lärt oss. Detta mynnade ut i
den fossilfria kolkälledagen som
hölls på Gryaab i november 2019.

reningsverk kring fossilfri kolkälla.
Gryaab bjöd in processingenjörer
och utvecklingsingenjörer från
åtta svenska reningsverk. Inför
träffen fick varje deltagare fylla i
ett formulär med uppgifter för den
kolkälla som används hos dem.
Frågorna handlade bland annat om
typ av kolkälla, använda mängder,
pris och upphandling men även
vilka mål de olika deltagarnas organisationer har för att minska sin
klimatpåverkan från användning
av kolkälla.

Vi har gjort lustgasmätningar för få en
tydligare bild av våra
klimatutsläpp.

Flexibel kolkälla
Projektet ”Flexibel kolkälla”
har pågått under året och
fokuserar på att ta fram förslag för alternativa kolkällor
som helt eller delvis skulle
kunna ersätta fossil metanol.
Vi har tagit reda på att etanol
ger lägst klimatpåverkan för
pengarna. Projektet kommer
nu att fokusera på att ta fram
en övergripande strategi för
hur en övergång till den mest
hållbara fossilfria kolkällan
fram till år 2030 kan ske.

Syftet med dagen var kunskapsoch erfarenhetsutbyte med andra
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Energi
För att kunna rena avloppsvatten
använder Gryaab energi i form
av el och fjärrvärme. Under 2019
har vi fortsatt att effektivisera vår
energianvändning, både för miljön
och ekonomins skull.

Processtegen för nitrifikation och
separat rejektvattenrening har gjort
vår process mer komplex. För att
kunna optimera en komplex process
behöver vi lära oss hur olika driftstrategier påverkar reningen och
energiförbrukningen. Kväverening kan
nämligen ske på olika sätt på Ryaverket.

Det första steget i kvävereningen sker i
biobäddarna och i bassänger med rörliga bärare. Det andra steget i kvävereningen sker i aktivslamsteget och i
bassänger med rörliga bärare.
Kvävet i rejektvattnet (från slamavvattningen) från skruvpressarna kan
renas separat i rejektvattenbassängen
med rörliga bärare eller via reningsstegen ovan.
Gryaab har tagit fram en energibalans
för kvävet i rejektvattnet, för att
jämföra hur energi- och kostnadseffektiva de olika rejektreningsstegen
är. Den visar att det är mest energi-

effektivt att rena rejektvattnet via
biobäddarna och aktivslamsteget,
förutsatt att biobäddarna klarar av
att omvandla kvävet som tillförs dem.
Under året har vi studerat hur olika
sätt att lufta rejektvatten påverkar energieffektiviteten. På grund
av problem med mätare har vi inte
kommit hela vägen men hoppas ha en
färdig studie med underlag för olika
strategier nästa år. Förutom torrt slam
fortsätter våra skruvpressar att bidra
till minskad elförbrukning jämfört
med tidigare centrifuger. Däremot
är polymerbehovet för skruvpressarna
större.

Energioptimeringar på fastigheterna

Visste du att?

vi under året fortsatt att byta ut
ljuskällorna i belysningsarmaturer
till LED? Den beräknade energibesparingen av det arbete som gjorts
under året är ungefär 6 000 kWh/år.
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Optimering av värme och ventilation till fastigheterna har pågått hela
året. Vi har fokuserat på att återvinna mer energi ur den varma frånluften, att justera in värmesystemet
samt att bygga om och optimera viss
styrning för högre verkningsgrad.
En påbörjad förstudie om återvinning av frånluftsvärme visar på flera
potentiella åtgärder. En av åtgärderna kan ge en besparing på 195 000

kWh/år i värme. För att utöka vår
spårbarhet av energianvändningen
i våra olika värmesystem har vi ett
pågående projekt där vi kompletterar med fler energimätare i systemet.
Med ökad spårbarhet får vi bättre
förutsättningar att optimera energiförbrukningen och bättre verktyg
för att följa upp effekterna från olika
åtgärder.

Gryaab producerar biogas och fjärrvärme
Gryaab använder inte bara energi
utan producerar också biogas och
bidrar till återvining av värme. Genom att ta hand om den gas som
skapas i anläggningens processer
och värme som finns i avloppsvattnet, bidrar vi till att kompensera för klimatutsläppen från andra
energikällor.
Rötat slam blir till biogas

När slammet avskiljts från avloppsvattnet rötas det i ungefär tre veckor
i 35-gradiga rötkammare. Vid
rötningsprocessen bildas biogas. För
att öka produktionen av biogas tar
Gryaab emot fett och matavfall från
restauranger och matproducenter. Vi
säljer råbiogasen som sedan uppgraderas till 95-98 procent metan. Gasen
komprimeras och säljs som fordonsbränsle, som ersätter fossila bränslen.
Behöver vi mekaniska omrörare?

En trasig omrörare i en av våra
rötkammare väckte frågan om vi

verkligen behöver dem. Efter att den
gick sönder har vi undersökt hur
väl slammet rörs om utan hjälp av
omrörare. Det visar sig att slammet
rötas lika bra som vanligt, eftersom
slammet rörs om när det pumpas
runt. Mekaniska omrörare förbrukar
mycket energi och det är kostsamt
och riskfyllt att reparera dem eftersom vi då behöver tömma rötkammaren.
Under 2020 börjar vi utreda behovet
av omrörning och tittar på möjliga
alternativ.
Hållbart alternativ till fackling

2019 började vi utreda hur vi kan
förädla den annars facklade biogasen.
Varje år facklas en mycket liten del av
biogasproduktionen av olika anledningar, bland annat när arbeten på
gassystemet ska göras. Möjlighet att
fackla gasen är viktig för att skydda
systemet.

Utredningen har jämfört olika
alternativ att ta tillvara energin i den
facklade biogasen och använda den i
form av el, värme eller fordonsbränsle. I jämförelsen har vi tittat på de
olika alternativens klimatpåverkan i
förhållande till förväntad investering
och vilka intäkter de kan ge. Slutsatsen av utredningen visar tyvärr att
det ur ett hållbarhetsperspektiv inte
bär sig att förädla biogasen.
Vattnets värme återanvänds

Innan vattnet släpps ut i havet leds
det genom Göteborg Energis värmepumpsanläggning. Där tas värmen i
det utgående vattnet tillvara och blir
en del av fjärrvärmen i Göteborg.
Under året har energieffektivisering
av pumparna som levererar avloppsvattnet till värmepumpsanläggningen
skett genom ombyggnad av pumparna med en kompositbeläggning.
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Mikael Andersson och Camilla Callgard är med när de nya omrörarna sätts på plats. Foto: Emelie Asplund

Mer luft för pengarna
Just nu pågår en förstudie där olika
alternativ för hur Gryaab kan minska
energiåtgången i aktivslamanläggningen undersöks.
Mindre men fler kompressorer

För att kunna energioptimera anläggningen behöver luftflödet minskas,
vilket inte fungerar med de nuvarande
kompressorerna. Om vi istället investerar i nya mindre och fler kompressorer blir livscykelkostnaden lägre.
– De maskinerna vi har idag är stora
och gamla så det var dags att byta
ut dem, säger driftingenjör Camilla
Callgard som varit med i arbetet med
kompressorerna.
Genom tester på luftarna i bassängerna har vi också sett att driften och
underhållet måste optimeras för att
minska effekterna av åldrandet på
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luftarmaterialet. Det leder till bättre
energieffektivitet.
Omväxlande zoner

För att göra reningen i aktivslam så
bra som möjligt vill vi göra om fler
zoner i bassängerna från att bara
vara luftade till zoner som kan växla
mellan omrörning och luftning. En
omrörning för de omväxlade zonerna,
som inte kräver ombyggnad, är att
växelvis lufta och inte lufta dem. Tester som gjorts visar att metoden ger en
bra omrörningseffekt samtidigt som
energibehovet minskar.
Dränkt omrörare

En dränkt omrörare har också installerats för provdrift.
– Det snurrar på bra just nu, men det
är alltid svårt att veta säkert hur resul-

tatet blir när det bara är en omrörare,
säger Camilla Callgard.
Dränkta omrörare har ett lägre energibehov och kan röra om mer vatten per
omrörare. Om testet faller väl ut kan
det innebära att anläggningens omrörda zoner får färre omrörare och då
sänks energibehovet för anläggningen
ytterligare.

Dränkta omrörare
har ett lägre energibehov och kan röra
om mer vatten per
omrörare.

Energianvändning per ansluten person
Detta tror vi är ett bra mått för att
jämföra hur energiförbrukningen
påverkas av bland annat fler anslutna, nya processteg och energioptimering av processen. Den samlade
energianvändningen visar den totala

Under regnfattiga
år minskar elförbrukningen.

användningen av energi i form av
el och värme. Förbrukningen av
dessa energislag påverkas av olika
orsaker. Vi ser till exempel tydligt
att elförbrukningen ökar under
regniga år, eftersom vi då får pumpa
mer vatten. Förbrukningen av värme
beror mer på hur kallt det blir och
inte så mycket på om det regnar.
Till stor del beror minskningen av
energianvändningen på energioptimerande åtgärder som byte
av gammal utrustning och smarta
driftsätt.
Gryaabs fortsatta ambition är att
trenden ska hålla i sig och inför
2020 är målsättningen att upprätthålla dagens nivå och utreda minst
två förändringar som ska ge energibesparingar i anläggningen.
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Trenden de senaste åren är att
den samlade energianvändningen
per ansluten person minskar.
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Energianvändningen (kWh)
per ansluten person.

Kompositbeläggning ger
lägre energiförbrukning
I samband med service av våra
dysvattenpumpar, som används för
spolning av Gryaabs skivfilter, har
vi renoverat en av pumparna med
en kompositbeläggning. Tester
utfördes före och efter renoveringen
och effektmätningar vid olika flöden
visar en tioprocentig minskning
i energiförbrukning. Eftersom
energioptimeringen gav en tydligt
positiv effekt planerar vi att renovera
återstående två pumpar med den nya
beläggningen under nästa år.
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Vårt sociala
ansvar

Arbetsmiljö och hälsa
Därför ska Gryaab vara en arbetsplats som kännetecknas av en god
och säker arbetsmiljö.

För att Gryaab ska kunna fortsätta
leverera goda resultat måste vi
kunna behålla och utveckla engagemanget hos våra medarbetare,
som är vår viktigaste resurs.

På Gryaab är vi 107 anställda fördelade på fem avdelningar. 104 är
tillsvidareanställda och tre är visstidsanställda. Vi är 36 kvinnor och
71 män. Under 2019 har vi haft elva
sommarjobbare. För första gången
hade vi fler tjejer (sex) än killar (fem),
tack vare en medveten satsning vid
rekryteringen. Vi har haft en LIA
(lärande i arbete)-praktikant och en

2019
UPPLYSNINGAR

praktikant i projektet ”Jobbsprånget”, som är riktat mot nyanlända
ingenjörer. Utöver våra egna medarbetare har vi under året även hyrt in
personal vid glapp när någon slutat
tills rekryteringar genomförts. Vi har
också köpt in både entreprenad- och
konsulttjänster, bland annat för våra
ombyggnationer.

2018

KVINNOR

MÄN

2017

KVINNOR

MÄN

KVINNOR

MÄN

Totalt antal anställda

107

36

71

101

36

65

99

36

63

tillsvidareanställning

104

36

68

98

35

63

94

33

62

allmän visstidsanställning

3

-

3

3

1

2

5

3

2

medelålder

47

45

48

46

43

48

46

43

48

Sjukfrånvaro i procent

3,0

2,7

3,1

2,8

3,3

2,5

3,2

5,8

1,8

Frisknäraro* i procent

67,8

77,4

63,3

60,7

46,7

67,8

63,6

51,7

69,5

Antal chefer

13

6

7

13

5

8

13

5

8

* Andel tillsvidareanställda som har haft som mest fyra sjukdagar under ett år.

Den fysiska
arbetsmiljön
Vi genomför löpande riskanalyser och
åtgärder för att minska arbetsmiljörisker
för vår personal. Den fysiska arbetsmiljön
kontrolleras genom arbetsmiljöronder
enligt arbetsmiljögruppens årsplan för att
säkerställa en god arbetsmiljö. I de fall där
olyckor och tillbud sker, rapporteras det i
vårt avvikelsesystem Enia. Där utreder
vi orsaker och startar åtgärder för att
förebygga så att motsvarande olyckor eller
tillbud händer igen.

Övningar för säkrare arbetsmiljö
Gryaabs kemolycksgrupp har haft korta övningar under en veckas
tid. Under övningarna tränade gruppen på att ta hand om kemskadade personer med hjälp av de kemsaneringsstationer som finns.
Dessutom har Räddningstjänsten hållit stora övningar med sina
specialister inom kemolyckor på Ryaverket. Räddningstjänsten
uppskattar att kunna öva i en riktig processmiljö så pass nära deras
utbildningscentrum vid Färjenäs. Fördelen för Gryaab är att Räddningstjänsten får värdefull kunskap om vår anläggning så att de kan
agera snabbt om det skulle inträffa en kemolycka.
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Plan ska hjälpa oss säkra kompetens
För att kunna arbeta metodiskt
med kompetensförsörjning har
Gryaab tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2020-2023.

Planen innehåller fyra utvecklingsområden för att säkra behovet av
kompetens på kort och lång sikt.
Inom varje utvecklingsområde har

aktiviteter på hur vi kan förbättra
vårt arbetssätt tagits fram.
Under 2020 ska vi bland annat
identifiera specialistkompetenser och
göra en så kallad sårbarhetsanalys för
att kunna säkra överföring av kompetens, framför allt vid pensionsavgångar. Vi kommer också att

göra en omvärldsanalys av framtida teknik och hitta metoder och
forum för att dela med oss till andra
i verksamheten. Dessutom ska vi
göra en framtidsspaning, som en
del i arbetet med att bedöma vilken
kompetens som behövs på Gryaab
om tio år.

Arbetsplatsolyckor och tillbud
Under 2019 har det inte skett
några allvarliga arbetsplatsolyckor,
däremot inträffade sju mindre
allvarliga, vilket är en mindre än
året innan.

Samtliga olyckor drabbade Gryaabs
egen personal. Det har bland annat
handlat om fall i trappor, sårskador,
syraskada på fingrar och knäskada.
Fem av de drabbade var män och två
var kvinnor. Två av olyckorna ledde
till tre dagars respektive en dags sjukskrivning. Övriga som skadades hade
ingen sjukfrånvaro.
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För att mäta arbetsrelaterade skador
används ett index baserat på antalet
arbetsplatsolyckor, totala summan
arbetade timmar och en faktor som
GRI fastställt beroende på antalet
årsarbetare. Indexet för 2019 är 7,8
vilket innebär att det har minskat
sedan 2018 då det låg på 8,5.
Åtgärder för att minska
arbetsplatsriskerna

För att öka medvetenheten hos
medarbetarna om risker i verksamheten och hur tillbud och olyckor
ska hanteras, har Gryaab erbjudit ett
stort antal utbildningar. Utbildning-

arna har handlat om
säkerhet inom bland
annat brandfarlig
vara, heta arbeten
och hantering av
kemikalier och farligt
gods. Under 2018 påbörjades också
en översyn av säkerhetsrutiner för
dagliga arbeten. Arbetet sker i tvärarbetsgrupper och ska vara klart under
våren 2020. Samtliga kemikalier
som används i den dagliga verksamheten på Gryaab finns registrerade
i kemikaliesystemet EcoOnline.
Vart tredje år går medarbetarna en
utbildning om kemikalier.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Att vi mår bra, trivs och har ett
bra bemötande mot varandra på
jobbet är en förutsättning för att
vi ska kunna utvecklas och ha
ett gott samarbete. Därför värnar
Gryaab om den psykosociala
arbetsmiljön.
Psykosociala arbetsmiljöronder

Den psykosociala arbetsmiljön
utvärderas i samband med det årliga
medarbetarsamtalet samt genom
svar i medarbetarenkäten. Under
hösten har vi på olika sätt samlat in
underlag för att kunna genomföra
psykosociala arbetsmiljöronder. Vi

har vi fått resultat från enkätfrågor
om arbetsplatsen i den hälsoprofilsundersökning som genomförts och
vi har även fått resultaten från Göteborgs stads medarbetarenkät. Resultaten, tillsammans med input från
medarbetarsamtalen, är utgångspunkt för ronderna som kommer att
genomföras på gruppernas arbetsplatsträffar med start 2020. Handlingsplaner med aktiviteter inom de
områden som gruppen prioriterat tas
fram och följs upp under året.
Arbetsmiljöfrågor finns också med
som en stående punkt på alla arbetsplatsträffar.

Hälsoprofiler ger bättre koll på hur vi mår
För att vi ska må bättre på jobbet
erbjuder Gryaab alla medarbetare
en hälsoprofilsbedömning vart
tredje år och 2019 var det dags
igen.

Vid undersökningen ställs frågor om
hälsa och arbetsplats och provtagning görs.
Hälsoprofilen ger medarbetarna
möjlighet att reflektera över sin hälsa
och skapar underlag för medvetna
val kring hälsa, livsstil och arbete.
I resultatet från arbetsplatsundersökningen kan vi få fram förbättringsområden på avdelnings- och
företagsnivå.
Flera förbättringar

En tydlig förbättring kan ses inom
området kränkningar och trakasserier. De insatser som gjorts för att
höja kunskapen och medvetenheten
i form av workshopar, föreläsningar
och övningar har visat sig ge resultat
vilket är glädjande.

Förebygga risk för ohälsa

I rutinerna för organisatorisk och social arbetsmiljö behandlas områdena
organisation, ledarskap, kommunikation, delaktighet, arbetsbelastning, krav, resurser och ansvarsfördelning. Alla områden är viktiga för
att varje medarbetare ska må bra och
kunna utvecklas på jobbet. Om en
eller flera delar inte fungerar som
de ska, ökar också risken för stress.
Därför har Gryaab under 2019 genomfört en föreläsning för samtliga
medarbetare som fokuserade på
stress och balans (se sida 48).

Arbetsmiljögruppen
På Gryaab finns en arbetsmiljögrupp som består av huvudskyddsombud, två skyddsombud,
vd, HR-specialist och säkerhetsansvarig. Arbetsmiljögruppen
gör ett viktigt arbete för att
skapa en bra arbetsmiljö för alla
anställda och andra som vistas
på Gryaab.
Exempel på frågor som hanteras
av gruppen är riskanalyser,
granskning av tillbud och olyckor,
ny lagstiftning samt diskussion
och beslut om förebyggande
åtgärder. Inriktningsbeslut kan
fattas av arbetsmiljögruppen
som sedan införs i hela organisationen.

Resultatet har förbättrats inom flera
områden sedan mätningen 2016.
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Sjukfrånvaron
för kvinnor fortsätter
att minska jämfört
med de två
tidigare åren.

n 2017
n 2018
n 2019
Sjukfrånvaro
6

Sjukfrånvaro

5
4
Procent

Eftersom Gryaab bara har ett hundratal medarbetare kan utslaget variera en del mellan
åren, precis som diagrammet visar. Det kan
räcka med att en person är långtidssjukskriven. Totalt sett har sjukfrånvaron ökat något
från 2018 till 2019 från 2,8 procent till 3
procent. Ett glädjande besked för 2019 är att
sjukfrånvaron för kvinnor fortsätter att minska jämfört med de två tidigare åren.
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Mäta för att förbättra
Vartannat år genomför Gryaab en medarbetarenkät för att identifiera vad vi är bra på och
vad vi behöver utveckla för att skapa en ännu
bättre arbetsplats. Resultatet från enkäten
sammanställs i olika index:

n 2015
n 2017
n 2019
100
90
80

• Nöjd medarbetarindex (NMI) visar hur
medarbetarna upplever Gryaab som
arbetsplats i sin helhet.

• Kommunikationsindex (KOMI) visar hur
medarbetarna upplever att kommunikation och tillit fungerar inom Gryaab.
Under 2019 har en begränsad enkät genomförts vilket innebär att det endast finns resultat för HME. Indexet ligger på en jämn nivå
men har minskat något sedan förra mätningen och ligger nu på 77.
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Nöjd medarbetarindex (NMI), Hållbart medarbetarengagemang (HME) och Kommunikationsindex
(KOMI) följs upp vartannat år och olika åtgärder tas fram och genomförs utifrån resultaten.

Som ett led i att förebygga ohälsa bjöd Gryaab in läkaren och föreläsaren
Dan Hasson som har forskat på och skrivit en avhandling om stress.
Alla medarbetare var inbjudna till föreläsningen och vi fick lära oss om
hur stress påverkar kroppen. Vi fick också konkreta tips på hur vi kan
förebygga och hantera stressen.
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Föreläsning om stress
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78

Index

• Hållbart medarbetarengagemang (HME)
anger hur medarbetarna upplever styrningen och ledarskapet inom bolaget samt
deras egen motivation.
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Fortsatt fokus på arbetsmiljö och kultur
Att utveckla företagskulturen för
ökat engagemang och delaktighet
där vi visar respekt för varandra är
viktigt både för att behålla kompetenta och motiverade medarbetare
och för att attrahera nya.

Gryaab har en grupp som fokuserar
på det här arbetet. Under 2019 genomförde de flera mindre aktiviteter för
att främja kulturen, bland annat en
vitsippspromenad med kollegor i Rya
skog, incheckningsfrågor i mötesrum

Visste du att?

för en bra start på möten samt visualisering av aktiviteter i matsalen med
möjlighet att ge feedback.

alla Gryaabs chefer gått en utbildning i Adato, Göteborgs
stads IT-system, för att underlätta
och hantera rehabiliteringsärenden. I systemet får cheferna
all dokumentation för rehabiliteringsarbetet samlat och systemet
ger ett stöd genom bevakningar
av åtgärder som ska göras. Det
finns även mallar och guider.

För att Gryaabs medarbetare ska
ha fortsatt god kunskap om hur vi
använder oss av ett styrkefokuserat
arbetssätt och få kännedom om
Gryaabs värdegrund, kommer vi att
utbilda både nya och gamla medarbetare i värdegrunden under 2020.

öppen

Tillsammans
för ett renare hav
- Gryaabs värdegrund
De tre nyckelorden öppen, positiv och engagerad bildar
Gryaabs värdegrund. Vi som arbetar här har alla lika stort
ansvar för att arbeta så att den upprätthålls.

engagerad

positiv
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Jämlikt Gryaab
Gryaab har som ambition att genomsyras av respekt, jämställdhet, arbetsglädje och utveckling för en god arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med
att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.
Genom att ta in praktikanter som står långt från arbetsmarknaden skapar
vi förutsättningar för att fler ska komma i arbete.

Nytt intranät på lika villkor
I juni lanserades Gryaabs nya intranät.
Det nya intranätet är responsivt och
molnbaserat, vilket gör att alla medarbetare får tillgång till information på ett
jämlikt sätt, till skillnad från tidigare.
Nu går det att nås på kontoret, via
mobilen och även hemifrån. Ett intranät
för alla var ett av målen med projektet.
Övriga mål med intranätet är att bidra
till bättre intern kommunikation inom
bolaget och med Göteborgs stad, ge
efterfrågad service, stärka samarbetet
mellan medarbetarna och göra aktuell
kunskap lättillgänglig. För att veta om
målen nåtts kommer en mätning att
göras under 2020.

Utbildning för handledare
Under sommarmånaderna tar Gryaab varje år in sommarjobbare som
täcker upp när ordinarie personal har semester. Det är av största vikt
att de känner sig välkomna och att vi tar hand om dem på bästa sätt.
För att säkerställa detta bjöds samtliga medarbetare på avdelningar
som tar emot sommarjobbare in till en handledarutbildning. I utbildningen ingick, förutom en teoretisk genomgång av handledning,
kommunikation och bemötande, även diskussioner och övningar i hur
vi tillämpar Gryaabs värdegrund i handlingar och möten med varandra.

Gryaab
sommarjobbare

Inga osakliga löneskillnader
Gryaab gör en lönekartläggning varje år tillsammans med de fackliga organisationerna där vi analyserar
om det finns några löneskillnader mellan kvinnor och män i likvärdigt värderade befattningar. Lönekartläggningen för 2019 visade inte på några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
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Ulviyya på jobbsprång
– Jag trivs jättebra här och alla kolleger är väldigt snälla och
hjälpsamma, säger Ulviyya Najafova.

Ulviyya deltar i kungliga ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt
Jobbsprånget. Det är en praktik på fyra månader som riktar sig till
nyanlända ingenjörer och har som mål att korta tiden det tar för en
akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Praktiken
ger möjlighet att utveckla språket, skapa nya kontakter, få referenser och
validera kompetens.
Ulviyya praktiserade på Gryaabs laboratorium. Hon lärde sig mycket
och hade stor nytta av sin tidigare erfarenhet och högskoleingenjörsexamen.
Vi kommer även nästa år att ta emot en praktikant från Jobbsprånget,
om förutsättningar finns att ta hand om praktikanten på ett bra sätt.

Normkritisk rekryteringsprocess
Normkritik handlar om att synliggöra strukturer som leder till att
människor exkluderas. För att Gryaab ska rekrytera kompetensbaserat
har vi genomfört en utbildning i normkritisk kompetensbaserad
rekrytering för våra chefer, HR och fackliga ombud. För att ytterligare
öka kunskapen kommer cheferna att utbildas i kompetensbaserad
intervjuteknik under 2020.

Kunskapsdelning inom branschen
Nordiwa är en nordisk avloppskonferens som i år hölls i Helsingfors.
Många medarbetare på Gryaab var med på konferensen för att både
hämta hem kunskaper men också för att i allra högsta grad bidra med
erfarenheter. Fem medarbetare höll inte mindre än sju olika föredrag.

Social hänsyn i
upphandlingar
Gryaab har använt modellen för social
hänsyn i alla tjänsteupphandlingar där
det varit möjligt. Under året var det
sex stycken. Inga personer långt från
arbetsmarknaden har anställts inom
ramen för social hänsyn i upphandling.
Nästa år omfattar modellen för
social hänsyn även
varuupphandlingar.

Mer lika med utbildning
En utbildning i likabehandling och kränkande särbehandling har
påbörjats och kommer att fortsätta under 2020.

Syftet med satsningen är att höja medarbetare och chefers kompetens
i ämnet. Utbildningen genomförs på arbetsplatsträffar och innehåller
både en genomgång av diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och olika
begrepp samt praktiska övningar.
En likabehandlingsplan är framtagen utifrån Gryaabs övergripande
mål. Den innehåller kartläggning och analys av arbetsförhållandena
utifrån diskrimineringsgrunderna, åtgärder för att motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter samt
uppföljning av dessa.
Under 2020 kommer vi att fortsätta att höja kompetensen i diskrimineringsfrågor hos cheferna.
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Vårt
ekonomiska
ansvar

Ekonomi och oegentligheter
n Biogas 6,2 %

n Spillvärme 2,1 %

n Organiskt avfall 1,1 %

n Aktiverat arbete 0,4 %

n Slutna system 1,5 %

n Övrigt 0,5 %

n Kapitalkostnader 32,8 %
n Personalkostnader 22,6 %
n Driftkostnader 44,5 %

n Avgifter från ägarkommuner 88,1 %

Intäkter (tkr)
n Avgifter från ägarkommuner

325 000

n Slutna system
n Organiskt avfall
n Biogas

5 469
3 970
23 011

n Spillvärme

7 808

n Aktiverat arbete

1 481

n Övrigt

1 968

Kostnader (tkr)
n Driftkostnader
n Personalkostnader
n Kapitalkostnader

165 317
84 039
121 967

Ekonomi
Gryaab arbetar långsiktigt och
kostnadseffektivt för att ägarkommunerna och dess invånare ska
få en låg avgiftsutveckling för vårt
arbete med avloppsvattenreningen.

För 2020 kommer våra ägarkommuner att betala 328 mkr i avgift
mot 325 mkr för 2019, vilket är en
höjning med 0,92 procent.
Gryaab strävar efter att hushålla
med begränsade resurser på bästa
sätt. För att kunna ha en hållbar
ekonomi krävs att vi har långsiktiga
planer, är resurseffektiva och att vi
återbrukar och återvinner. De största
kostnaderna försöker Gryaab prissäkra
för att öka förutsägbarheten.

Intäkter

Kostnader

Förutom avgifterna som Gryaab
får från ägarkommunerna finns
det andra intäkter i verksamheten.
Gryaab producerar bland annat
stora mängder biogas som blir till
klimatsmart fordonsbränsle. Även
mottaget fett från fettavskiljare och
organiskt material från slutna tankar
och trekammarbrunnar ger intäkter,
liksom den värme som utvinns ur
det utgående vattnet. Sammanlagt
ger de här posterna intäkter på 40,3
(2018: 39,0) mkr där den största
andelen kommer från försäljningen
av biogas. Målsättningen är att intäkterna från ovanstående verksamhet ska bidra med mer än tio procent
av nettoomsättningen, vilket det har
gjort under senare år.

Företagets kostnader för verksamheten består av driftkostnader, personalkostnader och kapitalkostnader.
Totalt uppgick de samlade kostnaderna till 249,4 (2018: 235,3) mkr,
där driftkostnaderna svarar för den
största andelen med 44,5 procent.
Kostnadsutveckling

Gryaabs investeringar i nya anläggningsdelar under senare år har
påverkat kostnadsutvecklingen, dels
genom ökade avskrivningar och
finansieringskostnader och dels för att
det går åt mer energi och kemikalier
för att bedriva en utökad verksamhet.
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ägarna. Budget för kommande verksamhetsår är baserad på verksamhetsplanen och vd ansvarar för arbetet
tillsammans med avdelningschefer
och gruppchefer. Styrelsen fastställer
årligen både verksamhetsplan och
budget.

Långsiktig strategi

Varje år upprättar Gryaab verksamhetsplan och budget. I verksamhetsplanen redovisas både en ekonomisk
långtidsplan och finansieringsbehov
för de närmaste åren. I verksamhetsplanen redovisas bland annat en
bedömning av bolagets utveckling,
driftkostnader, finansiella kostnader,
planerade investeringar och avskrivningar samt framtida avgifter till

Varje år uppdaterar vi även den ekonomiska långtidsplanen på fem år för
att ge styrelse och ägare information
om framtida kostnadsutveckling.

Avgifter (mkr)

Gryaabs långtidsbudget sträcker sig
tio år framåt och omfattar strategiska
frågor om miljökrav samt belastningsökningar beroende på ökande befolkning i kombination med eventuellt
fortsatt höga flöden.

Avgifter
till anslutna
kommuner kommer
att öka medan nettokostnader inledningsvis
minskar.

Avgift och nettokostnad till anslutna kommuner 2016–2024
370

Långtidsplanen för 2020-2024 omfattar planerade investeringsprojekt
och förstudie av en kompletterande
anläggning.

Nettokostnad (mkr)
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Avgifter till anslutna kommuner kommer att
öka med 53 mkr från 2016 till 2024. Nettokostnader minskar mellan 2020 och 2022
med 19 mkr för att sedan öka i takt med
nyinvesteringar som startas då. Mellanskillnaden är avsedd för framtida investeringar.
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Bollebygd ny delägare

Netto- /driftkostnad per ansluten person omräknat till 2019-års prisnivå
500

Nettokostnad
per person (kr)

2019 blev Bollebygd ny delägare och
2023 förväntas det första avloppsvattnet från Bollebygd nå Ryaverket.
Då kommer också kommunen börja
betala avgifter. Fler kommuner har
visat intresse att ansluta sig till
Gryaab. Vi för diskussioner med
Lilla Edet och undersöker hur
kommunerna i regionen ser på egen
utbyggnad alternativt att i framtiden
ansöka om delägarskap i Gryaab.

Driftkostnad
per person (kr)
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Antalet anslutna 2019 var 790 005 personer,
en ökning med 11 215 personer eller 1,5
procent. Vid ökning av befolkningen kan kostnaderna spridas ut på fler individer och därmed
hålla nere kostnaderna per ansluten person.

Långsiktig planering för ekologisk
och ekonomisk hållbarhet
Gryaab och ägarna jobbar tillsammans för att kunna göra de
rätta åtgärderna när det gäller
hur mycket vatten som skickas
till Gryaab och hur mycket vatten
som tas om hand lokalt.

För Gryaabs långsiktiga kostnader
och avgifterna till ägarkommunerna
är mängden vatten som kommer till
oss avgörande.
Brett samarbete vid långsiktig
framtidsplanering

För att kartlägga förutsättningarna
för Gryaab 2050 till 2070 startade
Gryaabs tekniska och ekonomiska
delegation ett samverkansprojekt
med ägarkommunerna. Gryaab,
ägarkommunerna och experter samverkade i olika konstellationer under
tre år. Projektgruppens bedömning
är att det är en stor utmaning att
kombinera strängare utsläppsvillkor
med höga flöden och samtidigt ha
en låg förbrukning av energi och
kemikalier och låg klimatpåverkan.
En rekommendation är att samverka
för att uppnå en hållbar nivå av
tillskottsvatten. Vid bedömningen
av åtgärder behöver man se på de

totala utsläppen från reningsverk
och ledningsnät till vattenmiljön.
Projektet ser också vikten av att
bygga tekniskt genomtänkta och
innovativa reningsanläggningar.
De strategiska tankarna som tagits
fram i projektet kommer att vara
underlag vid flera viktiga vägval
framöver. Det gäller eventuella
nyanslutningar av kommuner, hur
nya utsläppsvillkor ska uppnås och
hur vi bäst kan samarbeta med ägarkommunerna för att uppnå en bättre
vattenmiljö.
Samverkan som incitament

För att få en långsiktigt hållbar
avloppsvattenrening fick Gryaab
2017 ett uppdrag från ägarrådet om
att förbättra incitamenten för ägarkommunerna att minska mängden
ovidkommande vatten och partiklar
som skulle belasta Ryaverket.
En arbetsgrupp utvärderade de olika
vattenströmmarna till reningsverket
och tog fram förslag till relevanta
incitament. Gruppen identifierade
förutom tillskottsvatten även att
slamströmmar ger en ökad belastning som påverkar reningen nega-

tivt. Det mest uppenbara incitamentet, att förändra avgiftsprinciperna
för ägarkommunerna, undersöktes.
Arbetsgruppen ansåg att en avgiftsstruktur där en stor del av avgiften
läggs på de högsta flödena inte ger
incitament för ägarna att bygga bort
tillskottsvatten.
Gruppen arbetade istället vidare
med ett förslag som innebär ökad
samverkan mellan ägarna för att
bättre förstå och ta hänsyn till hur
besluten som fattas påverkar den
samlade miljönyttan och ekonomin
för vattensystemet i regionen och för
avloppsystemet specifikt.

Mer samverkan
på alla plan
behövs för att uppnå
en hållbar nivå av
tillskottsvatten.
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Future City Flow för vatten i staden
2015-04-10 11:38 CEST

Future City Flow har
beviljats medel från
Vinnova

Gryaab var en av initiativtagarna
till forskningsprojektet Future
City Flow, som nu har fått pengar
från Vinnova för en tredje fas.

klimatinvesteringar och investeringar för en grön stad genomföras
till en hållbar kostnad.

både VA-systemen och i de andra
delarna av staden som har påverkan
på hur avloppssystemet fungerar.

Den andra modulen ska hjälpa oss
Projektet utvecklar ett beslutsstödsom ansvarar för avloppssystemet
system i två moduler för vatten i
att använda det på bästa sätt. Vid
staden. Den ena modulen ska hjälpa
höga flöden kan lokal bräddning
Kostnad slam/kemikalie, kr ton TS
beslutsfattare och tjänstemän att
minskas liksom störningarna och
2 500
Urbaniseringen utmanar vårt sättutsläppen
att hantera
vatten. Översvämningar och
fatta hållbara beslut. Med kunskap
från reningsverken som
utsläpp
av avloppsvatten
miljö.
om
hur bräddning
av spillvattenär en fara
sker för
när invånare
det regnar och
mycket.
Pro-En hållbar stad
600
550
kontrollerar
flödena.
2
000
och utsläpp från reningsverket
jektet ger förutsättningar att göra
påverkas av en enskild åtgärd kan
så bra investeringar som möjligt i

Med projektet Future City Flow har Sweden Water Research blivit beviljade
1 500

Balans för minskad miljöpåverkan

Vi arbetar för att hitta en balans mellan kemikaliedoseringen
och transportkostnaden för slam för att minska vår miljöpåverkan. Vi fokuserar nu på den totala kostnad som delas upp i
transport och kemikalier. Torrare slam gör att det behövs färre
transporter vilket ger mindre utsläpp. Tabellen visar resultatet
för tre månader 2019.
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Kostnadsbesparing med nytt prognosverktyg
Under hösten har vi börjat använda ett egenutvecklat prognosverktyg för att snabbt kunna avgöra om ett parti slam
kommer att klara Revaqs gränsvärden (läs mer om Revaq
på sida 28). Det gör att vi har möjlighet att styra så att de
partier som vi tror kommer att bli underkända transporteras
direkt till jordtillverkning. Då slipper vi flytta slammet från
lagringsplatsen för godkända partier och undviker onödiga
kostnader och utsläpp.

Investeringsfond för nyinvesteringar
För att klara framtida reningskrav på ett kostnadseffektivt
sätt krävs nyinvesteringar och Gryaab planerar att starta olika projekt under de kommande sju åren som beräknas kosta
800 mkr. Därför kommer Gryaab att upprätta en investeringsfond för framtida nyinvesteringar enligt en fastställd
investeringsplan som sträcker sig upp till tio år. Det innebär
att överskott används för att finansiera Gryaabs projekt,
vilket minskar behovet av ökning av taxor och avgifter.
Mellan 2021–2024 förväntas Gryaab gå med överskott. Det
kommer avsättas till fonden. Från 2024 kommer kostnaderna
att öka i takt med större investeringar som startas då.

Ny bank för lättare likvidhantering

Visste du att?
Gryaab levererar tre hållbara produkter
till det cirkulära samhället; slam, biogas
och spillvärme. Gryaab vill begränsa sin
klimatpåverkan genom ökad produktion av biogas och genom att ha säker
produktion och leverans av biogas och
spillvärme till Göteborg Energi. Utebliven produktion och leverans leder till
uteblivna intäkter.

Gryaabs ekonomisystem utvecklas och integreras kontinuerligt med
Göteborgs stads gemensamma system. I början av året bytte Gryaab
bank, vilket medförde färre lån och inga swappar. Istället höjdes
checkkrediten, vilket underlättar vår likvidhantering.

Varulager
Förut har Gryaab haft flera små lager och nu pågår ett arbete för att
upprätta ett varulager som ska användas i produktionen. Målet är
att alla reservdelar och förbrukningsmaterial ska vara registrerade i
underhållsystem för att kunna göra en lagervärdering.
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Oegentligheter och ekonomiska risker
Gryaab arbetar ständigt med riskanalyser och förbättring av intern
kontroll för att förhindra oegentligheter och korruption.

Den interna kontrollen ska säkerställa skydd mot felaktigheter.
Bland annat informeras alltid våra
nyanställda om Gryaabs policy,
uppförandekod samt om whistleblower-funktionen. Om det inträffar
en oegentlighet finns en åtgärdsplan
som beskriver de åtgärder som ska
genomföras. Den nya styrelsen har

under året gått en utbildning om
oegentligheter och antikorruption.
Inga oegentligheter

Under året har inga fall av oegentligheter konstaterats och inga misstankar om korruption förekommit,
bland anställda eller affärspartners.
Det pågår heller inga rättsprocesser
angående korruption.
Ekonomisk riskhantering

En hållbar ekonomisk utveckling är
beroende av god riskhantering. Varje

år utvärderas rutiner och kontroller
för detta och olika processer som
ingår i den. För varje område finns
en process som hjälper oss att utföra
våra uppgifter, nå målen och uppfylla
verksamhetskraven.
Rutiner mot felaktigheter

Rutiner för styrning, bevakning och
uppföljning är utformade för att
förhindra felaktigheter. Det finns sex
processer inom finansiella risker (se
modell nedan).

Finansiella
risker

Investeringsprocess/
anläggningstillgångar

Inköp/
Leverantörer

Övriga manuella
betalningar

Lön/
Personal

Bokslutsprocessen

Intäktsprocessen

Modell: finansiella risker
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Gryaabs
åtaganden
för 2020

Under 2020 kommer Gryaab att, utöver ordinarie verksamhet, särskilt fokusera på
följande områden för att förbättra oss inom våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vårt ekologiska ansvar
KLIMAT OCH ENERGI
Fler mätningar av lustgas från den biologiska kvävereningen ska utföras.
Slutföra studien av hur olika luftningstrategier i rejektreningen påverkar energieffektiviteten.
Påbörja arbetet med att utreda behovet av omrörning i
rötkamrarna.
Kvoten mellan extern kolkälla och borttagen mängd
kväve ska minska i förhållande till föregående år.

RESURSHUSHÅLLNING
50 procent av slammet ska
användas som gödsel.
Se till att nytt biogasavtal
finns.
Utreda påverkan av nya styrmedel för biogasproduktion.

UPPSTRÖMSARBETE

?

SLAMBEHANDLING

!

Genomföra tester med förbehandling av
slam i fullskala, för att kunna bryta ner det
ytterligare och öka gasproduktionen.
Fokusera på att hitta alternativ till att lösa
upp polymerpulver med dricksvatten.
Öka kapaciteten och redundansen på
värmesystemet till rötkamrarna.

VATTENBEHANDLING
Påbörja ett projekt (från förstudien som genomfördes 2019) för att skapa redundans och kapacitet för
inloppspumpningen.
Påbörja en förstudie av ny kompletterande anläggning
för att kunna möta förväntad utveckling av regionen
och villkoren på lång sikt.
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Ta fram lättillgänglig information på vår webbplats
om vad som får och inte får
avledas till Ryaverket.
Göra en uppdaterad analys
av hur mycket som dagvatten bidrar med föroreningar till Ryaverket.
Följa upp deponiernas
arbete och utvärdera hur
föroreningsbelastningen
minskar.

Vårt sociala ansvar
JÄMLIKT GRYAAB

i
För att förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande särbehandling kommer en workshop
med övningar om diskriminering
genomföras för chefer.

Göra mätningar av
vad medarbetarna
tycker om vårt nya
intranät för att se om
vi nått de uppsatta
målen.

Utbilda cheferna i
normkritisk intervjuteknik för att säkerställa
förutsättningarna för
normkritisk rekrytering.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Ta ett socialt ansvar
genom krav på social
hänsyn i tjänste- och
varuupphandlingar
samt att erbjuda nyanlända praktik.

Utveckla det psykosociala
arbetsmiljöarbetet genom
att ta fram handlingsplaner i
samband med psykosociala
arbetsmiljöronder.

Göra sårbarhetsanalyser för att
säkra kompetensöverföring.

Befintlig personal och nyanställda ska utbildas i Gryaabs
värdegrund.
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Vårt ekonomiska ansvar
Arbeta långsiktigt, ansvarsfullt
och etiskt med bolagets resurser.

Gryaabs kostnadsutveckling ska
vara konkurrenskraftig i förhållande till liknade verksamheter.

Beakta livcykelsperspektivet vid förvaltning och utveckling av anläggningen.

Återbruka resurser i
den mån det är hållbarhetsmässigt försvarbart.

62

Gryaab · Gryaabs åtaganden

Planera och
starta utredningen om hur
vi ska bygga vår
kompletterande
anläggning på
ett ekonomiskt
försvarbart sätt.

Verka för en möjlighet att
öka det egna kapitalet i syfte
att förbereda för kommande
investeringar.

Styrelse
och ledning

Gryaabs
styrelse

Styrelseledamöter
Övre raden från vänster: Bengt Johansson (M) Härryda, ordinarie,
Peter Danielsson (D) Göteborg, ordinarie, Morgan Carlsson (SD)
Kungälv, suppleant, Mårten Tagaeus, styrelsens sekreterare, Jonas
Mårdbrink (M) Partille, suppleant, Anders Moberg (S) Göteborg,
suppleant, Björn Oxe (M) Göteborg, suppleant.
Nedre raden från vänster: Lars-Erik Stefansson, personalrepresentant
(Kommunal), Peter Rundström (V) Göteborg, andra vice ordförande,
Lars-Ove Hellman (S) Ale, suppleant, Claes Johansson (M) Göteborg, ordförande, Claudia Pedrini (S) Göteborg, första vice ordförande, Jenny Eriksson, personalrepresentant (Vision), Ralf Lorentzon
(S) Mölndal, ordinarie, Christopher Saart (SD) Lerum, ordinarie, Karin
van der Salm (vd Gryaab).
Frånvarande: Stefan Sjöblom, personalrepresentant (Vision), Mehdi
Basiri, personalrepresentant (Saco), Stefan Larsson (Folkets röst)
Bollebygd.
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Gryaabs
ledningsgrupp

Karin van der Salm
vd

Sven-Ove Pettersson
avdelningschef teknisk
försörjning

Anders Hansson
avdelningschef drift

Malin Olsson
avdelningschef projekt
och planering

Ann Mattsson
avdelningschef utveckling,
kvalitet och miljö

Christina Nilsson
avdelningschef stab

Ellinor Günther
kommunikationsansvarig

Douglas Lumley
Senior Advisor
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GRIindex

GRI-index
Upplysning

Sida

Kommentar och avsteg

Gryaab

Generella
102-1

Organisationens namn

-

102-2

Aktiviteter, märken, produkter och tjänster

5

102-3

Huvudkontorets lokalisering

-

Göteborg, Sverige

102-4

Verksamhetens lokalisering

-

Göteborg, Sverige

102-5

Ägarstruktur och juridisk form

6–7

102-6

Marknader som företaget verkar inom

5

102-7

Organisationens storlek

5, 45, 53

Enligt stadens beräkning på 1 600 årsarbetstimmar är
det 112 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda).

102-8

Information om anställda

45

Data hämtas från löneadministrationssystemet Personec. Det finns ingen signifikant variation om antal
anställda under året. Avsteg: uppdelning på region ej
relevant.

102-9

Leverantörskedja

14

102-10

Signifikanta förändringar i organisationen
och dess leverantörskedja

102-11

Förhållningssätt till försiktighetsprincipen

-

Inför beslut om åtgärder med negativ påverkan på miljön eller människors hälsa beaktar vi hänsynsreglerna i
miljöbalken där försiktighetsprincipen ingår.

102-12

Externa initiativ

15

ISO 14001 och Revaq.

102-13

Medlemskap

3

102-14

Uttalande från vd

9

102-16

Värderingar, principer, standarder och
uppförandenormer

49–51

102-18

Styrningsstruktur

6, 15

102-40

Lista över intressenter

16

102-41

Kollektivavtal

-

100 procent av Gryaabs medarbetare omfattas av
kollektivavtalen.

102-42

Identifiering och urval av intressenter

16

De aktörer som inte bedöms påverka oss i hög grad är
t ex energibolag, närliggande verksamheter, producenter av konsumentprodukter och återvinningsbolag.

102-43

Metod för intressentdialog

16

Uppdatering av intressentanalysen görs var tredje år
eller tätare vid behov.

102-44

Viktiga frågor som har lyfts av intressenterna

12-13, 16

102-45

Enheter inkluderade i årsredovisningen

-

Gryaab AB. Årsredovisningen finns på gryaab.se

102-46

Fastställande av rapportinnehåll och
avgränsning av frågor

12–14

De fyra redovisningsprinciperna enligt GRI har
tillämpats för att bestämma hållbarhetsredovisningens
omfattning och innehåll.

102-47

Lista med väsentliga frågor

13

102-48

Ändrad information

-

102-49

Förändringar i redovisningen

Inga signifikanta förändringar i leverantörskedjan.

Skyddsombud finns på arbetsplatsen.

Inga behov av att justera innehåll i föregående hållbarhetsrapport.
Inga förändringar har skett från föregående år

Upplysning

Sida

Kommentar och avsteg

102-50

Redovisningsperiod

-

1 januari – 31 december 2019

102-51

Datum för senaste redovisningen

-

11 mars 2019
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102-52

Redovisningscykel

102-53

Kontaktperson

-

102-54

Angiven redovisningsnivå enligt
GRI-standarden

-

102-55

GRI-index

67–69

102-56

Extern granskning

-

Kalenderår
Karl-Emil Videbris, kvalitets- och miljöansvarig,
tfn 031-64 74 00.
GRI standard Core option

Hållbarhetsredovisningen har inte genomgått någon
tredjepartsgranskning av kraven enligt GRI.

Styrning av hållbarhetsfrågor
103-1

Beskrivning av väsentliga frågor och dess
avgränsningar

12–14,
25-58

103-2

Metod för styrning av hållbarhetsfrågor

15, 25-58

103-3

Utvärdering av styrningen

15, 17

303-1

Vatten som resurs

5, 22-27,
32-34

303-2

Hantering av vattenutsläpp

15, 22-27

303-4

Utsläpp av vatten

22-26

Gryaab 1

Mängd producerat Revaqslam

28

Gryaab 2

Mängd slam till kompostering och jordtillverkning

28

301-1

Materialanvändning

35, 37

306-2

Avfallsmängder

36

Mängden blandat avfall har minskat 2019 på grund
av ökad sortering till återvinning. Data inhämtas från
avfallsentreprenörer.

302-3

Energiintensitet

43

Avser förbrukning av el, värme och kyla inom bolaget.
Baseras på 790 005 anslutna personer.

305-4

Intensitet av utsläpp av växthusgaser

38-39

Baseras på 790 005 anslutna personer.

403-1

Ledningssystem för arbetsmiljö

15, 45-48

Ledningssystemet för arbetsmiljö omfattar anställda
och syftar till att uppfylla lagkrav från Arbetsmiljöverket
och Gryaabs mål samt att minska riskerna. Det är inte
certifierat av extern part.

403-2

Riskidentifiering, -bedömning och
utredningar av olyckor

18, 45-50

Riskanalyser genomförs av chefer och berörd personal. Risker redovisas löpande i avvikelsesystemet.
Arbetsmiljöronder utförs regelbundet av chefer och
skyddsombud.

403-3

Tjänster för arbetsmiljön

47-48

Var 3:e år förnyar medarbetarna sin SSG. Varannan
månad erbjuds medarbetarna besök hos sjuksköterska
på plats. Tjänsterna utvärderas genom regelbunden
dialog med företagshälsovård och medarbetare.

403-4

Medarbetarnas delaktighet, hur de konsulteras och hur de får information angående
arbetsmiljö och hälsa

15, 18,
45-48

Vattenbehandling
Utöver utsläpp av renat avloppsvatten förbrukar vi även
dricksvatten. Under 2019 uppgick denna förbrukning till
265 352 m3. För att begränsa förbrukningen använder
vi avloppsvatten från reningsprocessen för att driva och
underhålla reningsutrustning. Dagvatten från Ryaverkets egna verksamhet avleds in i processen eller till Göta
älv.
Labbanalyser görs enligt gällande standard. Beräkningar och sammanställning sker enligt kontrollprogram
enligt tillsynsmyndighetens önskemål. Under 2019
släpptes 141 miljoner m3 till Göta Älv. Göta älv klassas
som annat vatten då den har högre halt än 1 mg/l TDS.
(10-100 mg/l susp i Göta älvs mittfåra). Kompletterande information finns under 303-1.

Slambehandling

Resurshushållning

Klimat och energi

Arbetsmiljö och hälsa

68
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403-5

Utbildning för medarbetarna i arbetsmiljö
och hälsa

45-46,
48-51

403-6

Främjande av medarbetarnas hälsa

45-49

Utöver det som beskrivs i 403-3 har Gryaabs medarbetare tillgång till ett gym som drivs av Gryaabs
idrottsförening. Samtliga medarbetare har möjlighet att
motionera 1 timma per vecka på arbetstid och har ett
friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år.

403-7

Förebyggande och lindring av påverkan på
arbetsmiljö och hälsa som är
direkt kopplad till affärsrelationer

-

Alla anställda hos konsult- eller entreprenadföretag
som ska utföra arbeten som kräver arbetstillstånd genomgår en säkerhetsutbildning. Vart tredje år behöver
utbildningen göras om. Det gäller även alla anställda på
Gryaab.

403-9

Arbetsrelaterade skador

45-46

Beräkning av indexet på 7,8 baseras på Göteborgs
stads mätetal om årsarbetststid på 1 600 timmar per
person.

Gryaab 3

Nöjd medarbetarindex (NMI)

48

Mätning av NMI genomfördes inte under 2019.

Gryaab 4

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

48

Gryaab 5

Kommunikationsindex (KOMI)

48

Mätning av KOMI genomfördes inte under 2019.

404-2

Program för utbildning och kompetens

46-51

Utöver de obligatoriska säkerhetsutbildningarna
genomgår medarbetarna också individuella utbildningar
utifrån specifika behov samt övriga utbildningar som
Gryaab/Göteborgs stad initierar. Dessa registreras i
Gryaabs utbildningsregister LIME. Inga anställningar
har avslutats på Gryaabs initiativ.

405-2

Löneskillnader

50

I de olika personalkategorierna som Gryaab använder
sig av varierar kvinnors lön, som del av männens lön,
mellan 0,93 och 1,06. Det bedöms därmed inte finnas
några betydande löneskillnader mellan män och kvinnor
inom bolaget. Avsteg: då Gryaab endast bedriver
verksamhet i Göteborg, är fördelning på lokalisering ej
tillämpbart.

Utbildning inom mänskliga rättigheter

51

Avsteg: information inte tillgänglig om hur många
timmar som har avvarats för utbildning inom mänskliga
rättigheter.

Mänskliga rättigheter
412-2

Ekonomi och oegentligheter
Gryaab 6

Netto- och driftkostnad per ansluten person
Avgift och nettokostnad till anslutna kommuner

54
54

201-1

Direkt ekonomiskt värde

53-57

205-1

Risker för korruption

58

Hela verksamheten har analyserats ur ett korruptionsperspektiv.

205-2

Utbildning inom antikorruption

58

Den nya styrelsen har genomgått en utblidning om
risker för korruption.

205-3

Fall av korruption och vidtagna åtgärder

58

Följande GRI-standarder har använts i denna hållbarhetsrapport: 102 General disclosures (2016), 103 Management approach (2016),
201 Economic performance (2016), 205 Anti-corruption (2016), 301 Materials (2016), 302 Energy (2016), 303 Water and effluents
(2018), 305 Emissions (2016), 306 Effluents and waste (2016), 403 Occupational health and safety (2018), 404 Training and education (2016), 405 Diversity and equal opportunity (2016) och 412 Human rights assessment (2016).

Gryaab · GRI-index
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Grafisk form: Gryaab AB

Hjälp Gryaab jobba
för ett renare hav
Spola bara ner kiss, bajs
och toapapper i toaletten
Tamponger, kondomer, bomullspinnar, pappershanddukar och annat skräp hör hemma i papperskorgen. Varje dag kommer drygt 2 500 kilo skräp
till Ryaverket, onödigt eller hur?

Fett hör inte
hemma i avloppet
När det kallnar och stelnar kan det orsaka stopp i
rör och pumpar. I värsta fall blir det översvämning
hos dig eller din granne. Torka ur stekpannan
innan du diskar den. Om du har friterat, häll
den överblivna oljan i en förpackning och
släng den i de vanliga soporna.

Lämna in
överblivna kemikalier

Städa, diska
och tvätta med rent
samvete
Om du väljer miljömärkta produkter
kan du vara säker på att de inte
innehåller ämnen som skadar bakterierna som hjälper oss att rena vattnet
på Ryaverket. Dessutom räcker det
att använda lite, eftersom vi har mjukt
vatten i Göteborgsregionen. Bra för
både plånboken och miljön!

och andra farliga ämnen till en miljöstation. Miljöstationer finns på återvinningscentraler och på en del
bensinstationer. Reningsverken finns till för att
ta hand om kväve, fosfor och organiskt material,
inte aceton eller målarfärg.

Certifierad

CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö

Gryaab AB Box 8984, 402 74 Göteborg, gryaab.se Besöksadress Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg Växel 031-64 74 00, info@gryaab.se

