
Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.
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Du spolar, Gryaab renar. Har du någonsin tänkt på 
vad som händer när du spolar? Eller vart vattnet tar  
vägen när du duschar, tvättar eller diskar? Det är inget 
man vanligen tänker på – när det fungerar. 

Förr i tiden hämtade människor dricksvatten ur samma kanaler som det hamnade avfall och avföring i. Det 
gjorde att människor blev sjuka. För att komma till rätta med det började man i slutet av 1700-talet att leda 
in rent dricksvatten till Göteborg. Men det använda vattnet hamnade fortfarande i vattendragen. Vi fick 
vattentoaletter och vattnet spolades utan rening ut i Göta älv, Mölndalsån, Rådasjön och havet. För att nämna 
några ställen. Resultatet? Vatten dragen blev övergödda och förorenade. Fisken dog. 

På 1960-talet fick man nog. Flera kommuner gick ihop och bildade så småningom Gryaab. Man beslutade 
att befria de små vattendragen nästan helt från avloppsvatten genom att leda bort vattnet i ett stort tunnel-
system. Och man beslutade att bygga ett reningsverk som renar avloppsvattnet innan det släpps ut i havet. 
1972 invigdes Ryaverket. Resultatet märktes direkt. Göta älv mådde bättre, Mölndalsån mådde bättre, Råda-
sjön mådde bättre. 

Sedan dess har miljökraven hårdnat. Därför har Ryaverket byggts ut gång på gång för ännu bättre rening. 
Det är vårt bidrag till ett renare hav!

Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk.  
Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund.

Illustration: ©Anders Lyon







Renare vatten och ren energi. Gryaab ägs av sju  
kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, 
Mölndal och Partille. På Ryaverket renar vi avlopps
vattnet från våra ägarkommuner och här behandlar vi 
även restprodukten slam. Av slammet producerar vi 
bland annat biogas som sedan blir till fordonsgas. Den 
biogas Gryaab producerar under ett år räcker för en 
miljöbil att köra nästan 2 000 varv runt jorden! Fordons
gasen är Svanenmärkt.

Visste du att...

Förutom Ryaverket äger Gryaab även en anläggning 
vid Syrhåla. Där finns utrustning för avvattning av 
slam och möjlighet till deponering i bergrum. 
Gryaab äger även nästan 12 mil av det cirka 13 mil 
långa tunnelsystem som leder avloppsvattnet till 
Ryaverket.Från eftersedimenteringsbassängerna ser man Ryaverkets  

huvudbyggnad. Den har stått där sedan verket invigdes 1972.
Foto: Bert Leandersson



Det här händer när du har spolat. Allt vatten du  
använder hemma rinner ner i rör i huset och under  
gatan och hamnar sedan i Gryaabs tunnel system. Där 
hamnar även vatten från industrier, men det vattnet får 
inte innehålla mer föroreningar än det från hushållen. 
Tunnelsystemet är 13 mil långt och leder fram till  
Rya verket där vattnet renas.

Driftingenjör Mats Jonsson kontrollerar att dysorna till  
skivfiltren inte har täppts igen. Foto: Bert Leandersson





Grovgaller
Det är två centimeter mellan gallerstavarna i grovgallret. 
Här fastnar papper och större skräp som en del männis-
kor tyvärr spolar ner i toaletten. På reningsverket kallas 
det rens.

Järnsulfat 
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.  

Fingaller
I fingallren är det bara två millimeter mellan gallerstavarna. 
Här fastnar papper 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 därför på ytan där det kan 
skrapas bort. 

Biobädd
Här växer bakterier på ett svart plastmaterial (nitrifierande 
biobädd). Plastmaterialet är konstruerat för att få en 
mycket stor yta som bakterierna kan växa på. När vattnet 
strilar över bakterierna omvandlas ammoniumkväve till 
nitrat, så kallad nitrifikation. 

Aktivt slam
Aktivslambassängerna är uppdelade i luftade och oluftade 
zoner. I de oluftade zonerna sker den andra delen av 
kvävereningen, denitrifikationen, då nitratet omvandlas 
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.

Efterdenitrifikation
Här sker den andra delen av kvävereningen för en del 
av vattnet. De bakterier som gör om nitrat till kvävgas 
växer i de här bassängerna på små plastbitar, så kallade 
rörliga bärare.

Eftersedimentering
Här sjunker bakterier och utfälld fosfor till botten och 
bildar slam. Eftersom slammet innehåller bakterier som 
renar vattnet pumpas det mesta tillbaka till aktivslam-
bassängerna. Men bakterier växer och förökar sig och 
därför pumpas en liten del av slammet bort till slambe-
handlingen. 

Skivfilter
I Gryaabs skivfilteranläggning finns 32 skivfilter (med 
plats för 40). De filtrerar bort mycket små partiklar 
(större än 15 my = 0,015 mm) som fortfarande finns 
kvar i vattnet. Partiklarna innehåller bland annat fosfor. 

Göta älv 
I Göta älvs mynning, 850 meter väster om Älvsborgsbron, 
släpps det renade vattnet ut. Det mesta av förorening-
arna är borta och vi kan njuta av ett rent hav.

Vattenbehandling



Slambehandling
Förtjockning
Slammet innehåller från början cirka 99 procent vatten. 
Därför behöver det förtjockas. I bandgravitationsför-
tjockare silas en stor del av vattnet bort.

Biogasanläggning
Slammet rötas i syrefri miljö i 37 grader under cirka  
20 dagar. När bakterierna bryter ner slammet bildas 
biogas som säljs till Göteborg Energi och används som 
fordonsbränsle. 

Centrifug
Slammet avvattnas i centrifuger för att få bort ytterligare 
vatten.

Rötat slam
Det färdigbehandlade slammet liknar fuktig jord och 
innehåller stora halter närings- och mullbildande ämnen. 
Det rötade slammet komposteras och används framför 
allt som anläggningsjord. En del används som gödsel. 

I biogasanläggningen rötas slammet. Då bildas biogas som sedan 
blir till miljövänligt fordonsbränsle. Foto: Bert Leandersson
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Gryaabs uppdrag: Att jobba för ett renare hav. Gryaab 
renar avloppsvatten. Det gör vi för att havet, som det 
renade vattnet släpps ut i, ska påverkas så lite som 
möjligt. Genom att ta bort näringsämnen som finns i  
avloppsvattnet bidrar vi till att havet inte övergöds. De 
restprodukter som skapas när vattnet behandlas försö
ker vi använda på ett bra sätt. Vi producerar till exempel 
biogas, som sedan blir miljövänligt fordonsbränsle. 
Gryaab ägs och finansieras av oss alla tillsammans, via 



vaavgiften. Vi är måna om att det vi gör inte ska kosta 
mer än nödvändigt. För att det vatten som släpps ut i 
havet ska vara så rent som möjligt jobbar Gryaab också 
för att det vatten som kommer in till reningsverket ska 
vara så bra som möjligt. Vi vill inte ha hit några farliga 
ämnen. För att uppnå våra mål samarbetar vi med andra 
och hjälper forskare i deras arbete. Gryaab jobbar helt 
enkelt för ett renare hav! 

Laboratorieingenjör Lucica Enache tar ett prov i en aktivslambassäng. Foto: Bert Leandersson



Det här renar vi! Vi har krav på oss 
att rena avloppsvattnet från organiskt 
material och från näringsämnena kväve 
och fosfor. Kväve kommer framför allt 
från kiss och fosfor framför allt från 
bajs. Om de här ämnena hamnar i för 
stora mängder i havet kan de orsaka 
övergödning och syrebrist.

Det här är Gryaabs utsläppsvillkor:

BOD7* 10 mg per liter som gränsvärde och årsmedelvärde
Fosfor  0,4 mg per liter som gränsvärde och årsmedelvärde. 0,3 mg 

per liter som riktvärde och årsmedelvärde och som medel-
värde under perioderna mars-maj och juni-augusti.

Kväve 10 mg per liter som riktvärde och årsmedelvärde

Värdena gäller totalfosfor, totalkväve och BOD7 i det samlade 
avlopps vattnet. Ett gränsvärde får aldrig överskridas. Om ett 
riktvärde överskrids måste Gryaab vidta åtgärder som gör att kravet 
kan uppfyllas.
* Vi mäter det organiska materialet i BOD7.



Drifttekniker Jessica Carlund rengör ett skibord. Foto: Bert Leandersson



Gryaab AB  Box 8984, 402 74 Göteborg. Besöksadress: Norra Fågelrovägen 3. Tel växel 031-64 74 00, info@gryaab.se, www.gryaab.se

Tre enkla tips för ett renare hav:

•  Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toan. Tamponger, 
bomullstussar, pappershanddukar och annat skräp kan orsaka 
stopp och översvämningar.

•  Dosera rätt! I hela Göteborgs regionen har vi mjukt vatten. Det 
innebär att vi ska använda den minsta mängd tvättmedel som står 
på tvättmedelspaketet. Och se till att tvättmedlet är miljömärkt!

•  Lämna överblivna kemikalier och andra farliga ämnen till en 
miljöstation eller en återvinningscentral.

Tack för hjälpen!

Vill du veta mer om Gryaabs verksamhet och hur  
du kan hjälpa oss i vårt arbete för ett renare hav?  
Besök vår hemsida www.gryaab.se




