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Vi
jobbar för
ett renare
hav!

Det mest jämställda bolaget i landet
Poolparty på Ryaverket
Bättre slambehandling ger stora vinster
Uppströmsenheten spårar utsläpp

Förbättrad slamhantering ger vinster, läs mer på sida 13-14.

Smyginvigning med poolparty i Gryaabs nya bassänger, läs mer på sida 10.
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Hallå där!
NANNA (sida 18)
THERESE (sida 15)
”Det är viktigt för
mig att ha roligt på
jobbet, och det har
jag.”

”Jobbet är väldigt omväxlande
eftersom du arbetar med olika
personer på olika positioner.”
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LINE (sida 11)

”Det är något
särskilt med
atmosfären här,
vänlig men ändå
med lite go’ attityd.”

JOHAN E

(sida 23)
”Min uppgift
som ledare är att
skapa ett positivt
och engagerat
team.”

JOHAN H (sida 28)

”Eftersom alla anställda
rent fysiskt är placerade
på Ryaverket är det lätt att
ha kontakt med alla.”
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Gryaab jobbar för
ett renare hav och en bättre miljö
Det är vi på Gryaab som tar hand om
avloppsvattnet från Ale, Göteborg,
Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille. Genom ett tunnelsystem
leds avloppsvattnet till Ryaverket. Här
renar vi vattnet och tar bort en stor
del av de näringsämnen som bidrar
till övergödningen i havet och återför
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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
är du en mycket viktig person. Spolar
du bara ner kiss, bajs och toapapper
på toaletten så hjälper du både oss
och havet!

Gryaab · Gryaab jobbar för ett renare hav och en bättre miljö
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VD HAR ORDET

Ett rekordår för Gryaab
2015 var inget vanligt år för
Gryaab. Det har gått fantastiskt
bra och reningsresultaten är
betydligt bättre än förväntat. Vi
slår rekord på kvävereningen
och når det bästa resultatet
någonsin i vår 43-åriga historia.
Vi når dessutom rekordsiffror för
produktion av både biogas och
Revaqslam – samtidigt som vi
har behandlat mer vatten på
Ryaverket än något år tidigare,
147 miljoner kubikmeter vatten!
Hur har vi då lyckats med det här? Självklart har vi en jättefin anläggning som
har utvecklas under drygt 40 år – men
ännu mer handlar det kanske om att ha
rätt kultur och engagemang i organisationen. I en bra företagskultur finns en
stor vilja. En vilja att se det som är bra
hos sina kollegor och i sin organisation.
Att som medarbetare vilja göra en extra
insats för att någon annan ska kunna
få riktigt bra förutsättningar. På Gryaab
är vi beroende av varandra för att vi ska
kunna nå våra mål. 2015 har vi kommit
en bra bit på väg i att utveckla vår kultur.
Det här arbetet fortsätter eftersom alla
medarbetare ska kunna utvecklas, få
bekräftelse på sina insatser och känna
arbetsglädje.

Efter 15 års arbete har vi också avslutat
projektet tunnel Lerum. När tunneln
invigdes 2012 uppstod en tvist mellan
oss och entreprenören angående
byggnadskostnader som ledde till en
långvarig rättsprocess men i juli nådde
vi till slut en förlikning. Våra medarbetare
som har varit engagerade i detta har
gjort en stark insats! Mer läsning om
tunnel Lerum finns på sida 29.

i JÄMIX mätning. Vår HR-chef Lisa
berättar mer om det på sida 24.

Poolparty på jobbet
Utvecklingen av våra anläggningar fortsätter. 2015 investerade vi nästan 180
miljoner kronor i olika projekt som pågår
parallellt på Gryaab. Nästa år kommer
till exempel vår nya anläggning för utökad kväverening att vara klar – även
om vi redan i somras kunde inviga en av
de nya bassängerna med ett poolparty.
Vi var säkert 30 personer som glatt
plaskade runt i bassängen som, tack
och lov, hade fyllts på med dricksvatten.
Läs mer om projektet och se en bild
från smyginvigningen på sida 10.

Totalt samlade Gryaabs
medarbetare in över 17 000 kronor
till UNHCR. Det här är verkligen en
organisation med mycket
engagemang!

Samarbete och engagemang
Vi har också fortsatt att utveckla den
gemensamma arbetsmiljön – både den
fysiska och den psykosociala. Gryaab
ska vara en säker plats för medarbetare och besökare. Vi har satsat hårt
på att utvärdera våra anläggningsdelar
och arbetssätt utifrån arbetsmiljö- och
säkerhetssynpunkt. Ett genomtänkt
arbetssätt, god utrustning och bra samordning med leverantörer och entreprenörer är en viktig grund, men arbetsmiljö
handlar också om hur vi samarbetar
och kommunicerar med varandra. Jag
upplever att det har blivit en mer öppen
och konstruktiv dialog på Gryaab vilket
vi kommer att fortsätta utveckla och
uppmuntra framöver. En annan positiv
signal är de fantastiska resultat vi nådde

2015 var också ett turbulent år i vår
omvärld och många människor är fortfarande på flykt undan krig och kaos.
Vi som arbetar på Gryaab har under
året haft möjlighet att engagera oss
och vi hoppas att det på något sätt har

kunnat bidra till att hjälpa dem som flyr.
I september startade vi en insamling via
FN:s flyktingorgan UNHCR, som leder
arbetet för att skydda barn och familjer
som har tvingats fly sina hem på grund
av krig och förföljelse. Initialt sattes ett
mål på 8 000 kronor som vi nådde efter
bara två dagar. Då dubblades målet
till 16 000 kronor och även det kunde
passeras. Totalt samlade Gryaabs
medarbetare in över 17 000 kronor
till UNHCR. Det här är verkligen en
organisation med mycket engagemang!
Jag vill tacka alla medarbetare, leverantörer och andra aktörer för fantastiska
insatser under året. 2016 kommer att bli
ett spännande år med många projekt på
gång, samtidigt som vi ska lära oss styra
de nya anläggningarna som tas i drift.
Jag är helt säker på att Gryaab står väl
rustat för att möta de utmaningar som
kommer.

Anders Åström

Gryaabs vd Anders Åström
Foto: Emelie Asplund
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Reningsprocessen
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

Det är två centimeter mellan gallerstavarna i grovgallret. Här fastnar
papper och större skräp som en del
människor 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.
Sandfång

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

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

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.

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.
Biobädd

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

Illustration: Pontus Andersson

Efterdenitrifikation

En del av vattnet leds till efterdenitrifikation för kväverening.
De bakterier som gör om nitrat till
kvävgas växer i de här bassängerna
på små plastbitar, så kallade 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. Det renade avloppsvattnet
går ut vid Rya Nabbe, 850 meter
väster om Älvsborgsbron.

SLAMBEHANDLING
Förtjockning

Centrifug

Slammet innehåller från början cirka
98 procent vatten. Därför måste
det förtjockas. I bandgravitationsförtjockare transporteras slammet
på en silduk som släpper igenom
vattnet. På så sätt silas en stor del av
vattnet bort.

Slammet avvattnas i centrifuger så
att det till slut innehåller cirka 70
procent vatten och då liknar fuktig
jord. Nu återstår drygt hälften av
slammets ursprungliga, organiska
material.
Rötat slam

Biogasanläggning

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

Det färdigbehandlade slammet
innehåller näringsämnen och mull –
sådant som behövs för att grödor ska
växa. Det rötade slammet komposteras och används framför allt som
anläggningsjord. Mer än en tredjedel
används som gödsel.

Gryaab · Reningsprocessen
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VATTENBEHANDLING

Avloppsvattnet renas för
att minska övergödningen
Drift och reningsresultat

2015 hade Ryaverket den högsta
snittillrinningen någonsin, med ett
snittflöde på 4,67 m3 per sekund.
Det kom mer nederbörd än normalt
och allra mest kom i början och i
slutet av året. Även reningsresultaten
var de bästa sedan starten 1972,
trots den höga tillrinningen, och
Gryaab uppfyllde miljökraven för
rening av fosfor, kväve och BOD7
med god marginal. Till exempel var
snittutsläppet för totalfosfor knappt
0,2 mg per liter.

Processoptimering och bra sedimentering gjorde att mycket vatten
kunde behandlas biologiskt, vilket
är bra för kvävereningsresultatet.
Under vårens och höstens regnperioder användes direktfällningen
mycket. Det beror på att vid riktigt
höga flöden kan inte allt vatten renas
fullt ut i den biologiska och kemiska
delen av processen. För att reningsresultaten då inte ska påverkas
negativt behandlas det så kallade
förbiledda vattnet i direktfällningen
istället, innan det släpps ut i havet.

Ansträngningar ger resultat

Medarbetarnas ansträngningar för
att förbättra tillgängligheten på biobäddarna har bidragit till att utsläppet
av totalkväve kunde hållas under
8 mg per liter, trots att ombyggnationer och avställningar på verket
har begränsat reningskapaciteten.
För att motverka den dåliga nitrifikationskapaciteten, som har
noterats flera gångar under somrarna,
tillämpades samma strategi som
2014. Biobäddarna dränktes regelbundet och antalet centrifuger

Gryaabs skivfilteranläggning tar bort de riktigt små partiklarna innan vattnet släpps ut i havet.
Foto: Emelie Asplund
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Gryaab renar
avloppsvattnet från

737 162
personer

FAKTA
i drift varierades för att skapa
belastningstoppar på bäddarna
vilket gav framgångsrika resultat.
Nitrifikationskapaciteten har även
förbättrats genom att de första
zonerna i efterdenitrifikationen har
byggts om till nitrifikationszoner.
När det är kallt ute har det ibland
varit svårt att hålla utsläppet av syreförbrukande ämnen på önskad nivå.
Utsläppet mäts i BOD7 (biokemisk
syreförbrukning). Ett fullskaleförsök genomfördes under januari
och februari genom att förfällning

Visste du att 737 162 personer
har sitt avlopp anslutet till
Ryaverket?

gjordes redan i försedimenteringsbassängerna, för att minska den
organiska belastningen på aktivslamsystemet. Resultatet blev ganska
bra, men försöket stördes av den
höga tillrinningen till verket. Ett
nytt försök kommer att göras under
februari 2016. Årsmedelvärdet för
BOD7 blev 7,7 mg per liter. Dessutom
har skivfiltren effektivt tagit bort
mycket av de riktigt små partiklarna
i det utgående vattnet, vilket är ett
viktigt bidrag till de låga utsläppen
av fosfor, kväve och BOD7.

Det är 11 545 fler än 2014. De anslutna
hushållen förbrukade 40 miljoner
kubikmeter vatten. Det motsvarar 149
liter per person och dygn. Industrier
och andra anslutna verksamheter
förbrukade 12,5 miljoner kubikmeter
vatten. Dessutom kom tillskottsvatten
i form av inläckage, dränering och
dagvatten, totalt 90,6 miljoner
kubikmeter vatten.

Gryaabs utsläppsvillkor
BOD7 – 10 mg per liter som
gränsvärde för året.

Inkommande flöde 2015
16

n Inkommande vatten
n Förbilett vatten

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.

14
12

m3/s

10

Kväve – 10 mg per liter som
riktvärde för året.

8
6
4
2

Värdena gäller totalfosfor, totalkväve
och BOD7 (biokemisk syreförbruk-
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ning) i det samlade avloppsvattnet. Ett
gränsvärde får aldrig överskridas. Om
ett riktvärde överskrids måste Gryaab
vidta åtgärder som gör att kravet kan
uppfyllas.

Inkommande flöde till Ryaverket samt förbilett flöde (dygnsmedelflöde). Förbilett vatten innebär
direktfällt samt enbart mekaniskt renat vatten.
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Organisk substans (BOD7), totalfosfor och totalkväve i utgående vatten 1984-2015.
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Att ta sig ett dopp på Ryaverket hör inte till vanligheterna.
Foto: Ellinor Günther, Gryaab

Smyginvigning med poolparty
i Gryaabs nya bassänger
Byggandet av Gryaabs efternitrifikationsbassänger fortsätter.
Själva bassängerna med tillhörande
kulvertar och stigschakt är i det närmaste klara och när anläggningen
väl tas i drift kommer den minska utsläppen av kväve till havet ytterligare.
El- och ställverksrum är inredda och
installationen av den mekaniska
processutrustningen pågår. Även
luckor för avstängning och reglering
av vattenflöden är monterade.

De befintliga efterdenitrifikationsbassängerna har fått luftare installerade
så att nitrifikation kan ske även här.
Det är dock bara en temporär lösning
tills de nya bassängerna är klara
och kan ta över nitrifikationsdelen
av kvävereningsprocessen i oktober
2016. Däremot kunde Gryaabs
medarbetare ha en liten smyginvigning redan sommaren 2015.
Bassängerna fylldes för första
gången med drickvatten och drygt
30 personer simmade runt tillsammans. Poolpartyt blev ett väldigt
lyckat evenemang som medarbetarna
sent kommer att glömma. Att ta
ett dopp på Ryaverket hör inte till
vanligheterna.
10
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Samtidigt som efternitrifikationsbassängerna växer fram har också
byggandet av Gryaabs nya driftcentral kommit in i ett nytt skede.
Huset reser sig i ett väldigt tempo
allt eftersom prefabriserade stommar, väggar och tak lyfts på plats
med hjälp av kranar. I driftcentralen
kommer det bland annat att finnas
ett nytt modernt laboratorium och
bättre utrymmen för driftens
personal. Inflyttningen är planerad
till hösten 2017.
Ont om plats

En av utmaningarna med bygget av
efternitrifikationsbassängerna och
driftcentralen är att det är väldigt
ont om plats. Det gör att byggarbetsplatsen är trång för alla entreprenader
som ska samsas på samma lilla yta.
2016 kommer till exempel 15 olika
entreprenader att pågå samtidigt.
Trots utmaningarna kommer detta
väldiga projekt att ros i hamn. En
av nycklarna för ett lyckat resultat
är bra projektledning och en väl
uppstyrd byggorganisation.

FAKTA
Därför bygger
Gryaab nya bassänger
Eftersom befolkningen ökar i Göteborg
med kranskommuner kommer också mer
avloppsvatten till Ryaverket. I avloppsvattnet finns kväve som behöver avskiljas
för att inte bidra till övergödning i havet.
Redan i dag har Gryaab svårt att klara
nuvarande kvävekrav. Köttkonsumtionen
har ökat kraftigt sedan 1980-talet och
det gör att mängden kväve (som finns i
proteinerna) från varje ansluten person
ökar. Befolkningsökningen och därmed
kväveökningen, tillsammans med att
kraven på kväverening kan komma att
skärpas, gjorde att Gryaab 2013 började
bygga nya bassänger för nitrifikation
med rörliga bärare.

Kvävet renas i två steg
Nitrifikation: I biobäddarna, och i framtiden även i de nya bassängerna med
rörliga bärare, sker det första steget av
kvävereningen. Ammonium omvandlas
här till nitrat.
Denitrifikation: I de oluftade zonerna
i aktivslambassängerna och i efterdenitrifikationsbassängerna sker det
andra steget. Här omvandlas nitrat till
ofarlig kvävgas och hamnar i luften.

Hallå där!
Line Norlin
RECEPTIONIST/
REGISTRATOR

Foto: Emelie Asplund

KORT OM LINE
Antal år på Gryaab: Nästan 1,5 år.
Ålder: 31 år.
Bor: I en icke-zombiesäker
lägenhet i Kortedala (den är på
markplan).
Familj: Mamma, ett gäng syskon
och två katter.
Intressen: Det beror lite på när
man frågar mig eftersom jag gärna
provar nya saker, men hästarna är
något som alltid funnits där. Jag
gillar också överlevnad, som prepping till exempel. Det handlar om
hur man förbereder sig för katastrofer, både reella och en eventuell
zombieapokalyps. Sen tycker jag
också att det är kul att dansa, så vi
kan väl säga lite av mycket!

Vad gör du på jobbet?
Folk ser mig mest i receptionen, eftersom det är min arbetsplats. Där svarar
jag i telefon, tar emot besök och tar
hand om all post – både den elektroniska och snigelposten. Jag bokar
också resor och konferenser, men
det är egentligen bara en liten del av
mitt jobb. Det mesta av mina arbetsuppgifter gör jag faktiskt i det dolda,
som registrator. Att vara registrator
innebär att jag ser till att alla våra viktiga
dokument sparas på rätt sätt, att de är
sökbara och enkla att hitta. Eftersom
vi är en offentlig verksamhet är det
lagkrav på att ha det så. Lågt räknat
kanske 60 procent av mitt arbete
handlar om registrering idag. Från
och med nästa år kommer det att bli
ännu mer eftersom det har kommit nya
riktlinjer om arkiv- och diariehandlingar.
Det blir en kul utmaning!
Vilka egenskaper gör dig till
en bra receptionist/registrator?
Framför allt är det nog att jag förstår
administrativa system snabbt, jag ser
lätt hur något kan förenklas och effektiviseras. Att jag lär mig fort kan också
göra att jag tröttnar fort, men då är den
här yrkesrollen väldigt bra eftersom
udda uppgifter med olika svårighetsgrad varvas med rutinarbete. Det är
viktigt att gilla variation och att vara bra
på att prioritera eftersom jag är ensam
i min roll. Jag är inte särskilt förtjust i
detaljer, utan istället har jag mer en
övergripande koll. Listor är till exempel
något jag gillar – det är tillfredsställande
att få stryka saker.

Vad är det bästa
med att jobba på Gryaab?
Det måste vara den härliga blandningen av folk och den generella
stämningen. Det är något särskilt med
atmosfären här, vänlig men ändå med
lite go’ attityd. Alla gör sitt jobb men
det finns tid för skratt och skoj ändå,
det behöver inte vara så himla allvarligt
hela tiden! Dessutom är det inte som
på många andra arbetsplatser där det
kan ligga någon slags prestige i att
samla plusflex. Här används flextimmarna
istället som det är tänkt, och ingen
behöver ha dåligt samvete för att man
har ett liv utanför jobbet.
Om du skulle byta jobb,
vad skulle du vilja arbeta med då?
Vad som helst? Det var en svår fråga
eftersom jag verkligen gillar det jag gör,
men då skulle jag vilja vara inspirationsföreläsare. Det är någonting jag själv
gärna lyssnar på, särskilt när det handlar om olika personlighetstyper och
varför vi reagerar som vi gör. Dessutom
är det är alltid roligt att inspirera andra!
Vad gör du helst när du är ledig?
Det är kanske en klassiker, men jag
gillar att äta god mat i gott sällskap
och kanske se en film. En favoriträtt
är dansk fläskstek med potatis och
mormorsås. Sen gillar jag ju verkligen
att dansa som sagt – allt från bugg till
breakdance.

Foto: Emelie Asplund
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I Gryaabs biogasanläggning ligger slammet i tre veckor och rötas. Då bildas klimatsmart biogas.
Foto: Emelie Asplund

SLAMBEHANDLING

Slam och andra restprodukter
används för att skapa ett
hållbart samhälle
Drift och resultat

2015 var ett riktigt kanonår för
Gryaabs biogasproduktion och 71,2
(70,2) GWh biogas producerades.
Leveransen av gas till Göteborg
Energi, där biogasen uppgraderas
till fordonsbränsel, har varit bra.
Dessutom har facklingen av biogas
minskat avsevärt. Det har varit vissa
störningar i produktionen för att
kunna hantera restpunkter efter
ombyggnaden av biogasanläggningen.
Produktionen av Revaqslam var den
största hittills i Gryaabs historia.
24 450 ton producerades och målet
på 15 000 ton uppfylldes med råge.
Under året har sammanlagt 10 500
ton Revaqslam från 2014 och 2015
gått till spridning på jordbruksmark,

och resten långtidslagras för vår- och
höstspridning 2016.
Fortsatta utmaningar

Pumpningen av förtjockat slam från
bandgravitationsförtjockarna till biogasanläggningen fortsätter att vara en
utmaning på grund av fettavlagringar
i ledningarna. I väntan på ett beslut
kring vilken slamhygieniseringsmetod som ska användas i framtiden
har Gryaab hittat en fungerande
provisorisk lösning. Det alternativa
driftsättet gör att förtjockningsgraden
har kunnat höjas, vilket leder till att
mindre värme går åt till att hålla rätt
temperatur i rötkamrarna.
Slamavvattningen har fungerat
ganska bra och en modernare

FAKTA
Biogasproduktion
Visste du att Gryaab under 2015 producerade 71,2 GWh biogas som sedan uppgraderades
till fordonsbränsle? Det räcker för att en miljöbil ska kunna köra nästan 2 700 varv runt jorden.
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2015 produ
c
Gryaab mer erade
biog
än något år as
tidigare

centrifug, med högre avvattningsgrad, har hyrts in för att ersätta en
av de äldre maskinerna. Projektet
för att utreda hur slamavvattningen
kan moderniseras pågick under hela
2015 och kommer att fortsätta 2016.
Totalt producerades 57 836 (56 609)
ton slam motsvarande 14 848
(14 526) ton TS (torrsubstans).

Bättre slambehandling ger stora vinster
Under 2015 ökade Gryaabs produktion av biogas från 70 GWh till 71
GWh. Det berodde på ett stort engagemang från driftens medarbetare.
En ny samarbetsform mellan olika
discipliner har dessutom skapat
en bättre arbetsmiljö och stora
kostnadsbesparingar för organisationen. Nu siktar driftens slamteam
mot nya mål.

Slam är en produkt som bildas när
avloppsvatten renas. Det består
till stor del av matrester, upplöst
toapapper och bajs som kommer till
reningsverket från de hushåll och
verksamheter som är anslutna. Från
början innehåller slammet väldigt
mycket vatten, men genom olika
typer av behandling separeras
vattnet från slammet.
– Man kan säga att reningen
går ut på att plocka bort så mycket
partiklar som möjligt ur vattnet, så
att det som släpps ut från Ryaverket
är så rent som möjligt. Därför går
det inte att rena vatten utan att
få slam, förklarar Kari Männistö,
driftingenjör.

Eftersom partiklarna i slammet
huvudsakligen består av organiskt
material är slammet mycket näringsrikt. Om för mycket organiskt
material tillsammans med kväve
och fosfor skulle släppas ut i havet
skulle det orsaka övergödning och
syrebrist. Förr sågs slammet som ett
nödvändigt ont, men idag ses det
som en närings- och energirik
resurs. Det omvandlas till biogas,
anläggningsjord och gödsel.
Mindre vatten i slammet
– lägre kostnader

En viktig uppgift är förtjockning,
alltså att separera vatten från
slammet. Kostnaden för att vidarebehandla slammet minskar nämligen
i takt med att mängden vatten i
slammet minskar. Mycket vatten i
slammet innebär en större volym.
– Enkelt förklarat går det åt mer
energi för att pumpa och värma upp
två kubikmeter slam än en kubikmeter slam, oavsett hur mycket fasta
partiklar som finns i det. Därför
är det bättre med fler partiklar i en
liten volym, berättar Kari.

Driftingenjör Kari Männistö och processingenjör Safa Hadi diskuterar
förbättringsmöjligheter vid pumpning av förtjockat slam.
Foto: Emelie Asplund

På Ryaverket mäts halten fasta
partiklar i slammet som torrsubstans
(TS-halt). I de första bassängerna,
där slammet sjunker till botten,
är TS-halten bara 3 procent vilket
innebär att 97 procent av slammet är
vatten. Nästa steg i slambehandlingen
är mekaniska gravitationsförtjockare
där slammet, utblandat med
polymer, åker fram på ett avvattningsband.
– Polymer är ett flockningsmedel
som hjälper oss att separera vattnet
från slammet. Bara på 15 sekunder kan
vi höja TS-halten från tre procent till
drygt sex. Det är en jättebra utdelning,
menar Safa Hadi, processingenjör.
Teamarbete skapar större förståelse

Under flera år har just slammet varit
i fokus för Gryaabs driftavdelning,
och under 2014 startades ett nytt
arbetssätt i ett så kallat slamteam,
där både Kari och Safa ingår. Det
är en grupp medarbetare från olika
delar av driftavdelningen som har
satts ihop för att mer strukturerat
arbeta med att förbättra slambehandlingen på Gryaab.
– Vi träffas på veckobasis då vi
har kortare avstämningar för att
planera de närmaste dagarna. Vi har
även längre månadsmöten där vi utifrån våra olika discipliner hittar bra
lösningar för hur vi ska effektivisera
arbetet. Att jobba på det här sättet
ger förhoppningsvis en ännu större
förståelse för våra olika roller och ger
också förutsättningar för att skapa
bättre lösningar, berättar Kari.
Flera förbättringar har genomförts
som ger stora vinster både ur ett
ekonomiskt och ett arbetsmiljömässigt
perspektiv. Ett exempel är transporten
av slam mellan förtjockningen och
biogasanläggningen. I rötkamrarna
rötas slammet och då minskar slammängden eftersom bakterier omvandlar
slammet till klimatsmart biogas.
Gryaab · Slambehandling
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– Det som krånglade var att det blev
stopp i ledningarna mellan förtjockarna och rötkamrarna. Slammet
innehåller mycket fett och det
skapade beläggningar på insidan av
rören, berättar Safa.
Bättre arbetsmiljö

Att överföringskapaciteten begränsades gjorde att det blev en flaskhals
för hela slambehandlingen. Tidigare
löstes problemet genom att man tog
in en extern firma som spolade ur
ledningarna med 90 grader varmt
vatten under högt tryck.
– Den metoden gjorde att överföringskapaciteten förbättrades, men
skapade istället en arbetsmiljö som
vi inte var nöjda med, säger Kari. Så
vi började kika på hur man gör på
andra anläggningar istället.
Efter att ha testat ett antal olika
metoder föll valet till slut på att
regelbundet rundpumpa slam från
de egna rötkamrarna i ledningarna.
Slammet som har legat i rötkamrarna under en tid är varmt och
har en rensande effekt eftersom
det innehåller mindre organiskt
material. Det innehåller bland annat
mindre fett som redan har omvandlats till biogas. Det här gör att

beläggningen värms upp och
successivt skavs bort.
– Eftersom systemet är helt slutet
blir arbetsmiljön väldig mycket
bättre jämfört med att spola med
hett vatten, förklarar Safa. Dessutom
använder vi en resurs som vi redan
har här på Ryaverket och det sparar
pengar.
Bättre styrning

När överföringsproblematiken var
löst fortsatte Kari, Safa och resten av
driften att leta förbättringspotential
i slamhanteringen. Större fokus
började läggas på att kontinuerligt
bevaka förtjockningen för att få så
hög TS-halt som möjligt. Kameror
installerades för att driftpersonalen i
realtid skulle kunna se hur slammet
ser ut i de mekaniska förtjockarna,
och nya typer av larm sattes också
in för att man snabbt skulle kunna
justera driften om slammet innehöll
för mycket vatten.
– Det här är en positiv förändring
eftersom medarbetarna får större
möjlighet att styra och ha kontroll
över processen, berättar Kari.
Förutom de ekonomiska och arbetsmiljömässiga vinsterna har förbättringarna också varit bidragande

till den ökade biogasproduktionen.
Eftersom slammet innehåller mindre
vatten får slammet mer tid på sig att
brytas ner i rötkamrarna.
Siktar mot ännu bättre resultat

Trots det gånga årets framgångar
blickar Kari och Safa redan framåt.
Det finns nya mål att nå och nya
strategier att förverkliga. Bland
annat ska tester med rötkamrarna
i seriedrift fortsätta. Det innebär
att allt slam från förtjockarna först
kommer att ledas till rötkammare 1
och därefter vidare in i rötkammare
2 – istället för att, som nu, antingen
hamna i den ena eller andra kammaren. Förhoppningen är att det ska
generera ännu mer biogas eftersom
man då dubblar rötkammarvolymen
som slammet uppehåller sig i. Då
ökar också sannolikheten för en
ökad nedbrytning av slammet.
– Redan 2015 lyckades vi få
otroligt bra TS-halter på slammet
och producerade dessutom mer
biogas än någonsin. Om vi lyckas
få till seriedriften och kan trimma
in våra förtjockningsmaskiner
ännu bättre ska vi nog kunna slå
vårt rekord redan 2016, avslutar Safa
och ler.

FAKTA
Slam
Slam är en blandning av upplöst toalettpapper, bajs, matrester, bakterier och
kemikalier. Exempel på kemikalier som
används på reningsverket är järnsulfat
för att fälla ut fosfor och polymerer för
att få partiklar att sjunka till botten eller
för att lättare avskilja vattnet ur slammet.
Det finns tre olika typer av slam på
reningsverket:
Primärslam – Innehåller partiklar som
avskiljs genom sedimentering, till exempel
bajs, toalettpapper och matrester.
Bioslam – Innehåller bakterier och
andra mikroorganismer från biologiska
reningsprocesser, exempelvis aktivt
slam.

Safa och Kari är nöjda med hur bra förtjockningen av slammet har blivit.
Foto: Emelie Asplund
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Kemslam – Innehåller flockar som
bildas när fällningskemikalier och
polymerer tillsätts avloppsvattnet.

Hallå där!
Therese Vanäs Länn
LABORATORIEINGENJÖR

Foto: Emelie Asplund

KORT OM THERESE
Antal år på Gryaab: 16 år. Det här
är det första jobbet jag fick efter
min utbildning på Chalmers och
jag trivs fortfarande lika bra.
Ålder: 40 år.
Bor: I Tuve i ett radhus.
Familj: Man och två barn. Linnéa
är 11 år och Pontus är 8 år.
Intressen: Som livet ser ut nu är
det mest barnens intressen som
styr. De håller på med innebandy,
brottning, fotboll och ridning, så
det blir en del skjutsande kan jag
säga. Att vara i sommarhuset i
Lysekil är något jag ser fram emot
under sommarsemestern.

Foto: Emelie Asplund

Vad gör du på jobbet?
Jag hämtar prover som skickas iväg
på analys för utsläppskontroll så att
kontrollmyndigheterna ska se att vi
följer våra utsläppskrav. Jag hämtar och
analyserar också prover både på vatten
och på slam för driftkontroll, alltså för
att se hur det står till på verket. Det kan
vara till exempel totalfosfor eller kväve.
Alla resultat ska sedan matas in i vårt
labdatabassystem för att kunna följas
upp. En del resultat tas också direkt till
kontrollrumsingenjörerna. De behöver
bland annat resultat på våra slamanalyser för att kunna styra processen
så effektivt som möjligt. Vi jobbar också
med kvalitetsarbete. Just nu håller vi
på med mätosäkerhetsberäkningar för
att ha koll på att våra analysresultat är
korrekta. Noggrannhet är viktigt i mitt
jobb! På labbet har alla sin uppgift men
vi hjälps förstås åt mycket. Eftersom vi
har ett roterande schema vet alla hur
arbetsuppgifterna ser ut och det är lätt
att stötta, när någon behöver en extra
hand.
Vilka egenskaper gör dig
till en bra laboratorieingenjör?
Att vara noggrann är en nödvändig
egenskap för det här jobbet. Det är
viktigt att det blir rätt. Jag är stresstålig
och jag tror att jag är enkel att jobba
med. Det är inte svårt att be mig om
hjälp så jag skulle nog kalla mig hjälpsam. Jag är inte den som hörs och syns
hela tiden, men jag är mån om trivseln
på jobbet och därför är jag bland
annat engagerad i vår idrottsförening,

Rya IF. Där ordnar vi idrottsaktiviteter
men också fester och ett uppskattat
luciafirande.
Vad är det bästa
med att jobba på Gryaab?
Det är så klart mina arbetskamrater,
och då inte bara mina närmaste kollegor på labbet utan jag har bra kontakt
med de allra flesta på Gryaab. Det är
viktigt för mig att ha roligt på jobbet,
och det har jag. Att det händer så
mycket här gör också att det aldrig blir
tråkigt. Vi bygger om verket hela tiden
och det gör att mina arbetsuppgifter
utvecklas och förändras. Något hela
min grupp ser fram emot är när den nya
driftcentralen är klar och vi får ett modernt och mer anpassat laboratorium.
Om du skulle byta jobb,
vad skulle du vilja arbeta med då?
Om jag skulle skola om mig skulle jag
vilja bli receptarie på apotek. Det har
alltid varit något jag tänkt på. Jag antar
att det har med mitt kemiintresse att
göra.
Vad gör du helst när du är ledig?
När jag inte skjutsar barnen menar du?
Nä skämt åsido, lite annat hinner jag allt
med. Jag älskar att läsa och deckare är
det jag gillar allra bäst. Sen tycker jag
om att umgås med vänner. Dessutom
försöker jag också alltid åka med på
Rya IF:s årliga skidresa till Hemsedal.

Gryaab GRYAAB
· Hallå
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Vatten i försedimenteringsbassängerna på Ryaverket.
Foto: Emelie Asplund

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Viktigt vägväl
Gryaab arbetar för att rena avloppsvattnet så bra och resurseffektivt
som möjligt, trots höga flöden till
Ryaverket.

I ett samhälle där klimatet förändras
måste vi göra investeringar som är
bäst på lång sikt, men ändå fungerar
bra på kort sikt. I ett framtida hållbart samhälle har ägarkommunerna
i större omfattning ställt om till
en lokal hantering av sitt ytvatten.
Då behöver inte ökad nederbörd
ge högre flöden till Ryaverket. Om
ägarkommunerna inte kan genomföra åtgärderna i tid behövs investeringar i större reningskapacitet på
Ryaverket. En viktig utmaning för
Gryaab och ägarkommunerna under
det närmaste året är att välja väg.
Vägvalet har också betydelse för
omprövningen av Gryaabs miljö16
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tillstånd som ska vara färdigt senast
2018. Att utreda framtida scenarier
när det gäller utsläppsvillkor, flöden,
bassängvolymer, utsläppspunkter
och processteknik är viktigt för
tillståndsprocessen. Hur ägarkommunerna väljer att hantera sitt
dagvatten har mycket stor betydelse.
Om framtida villkor blir stränga är
flödet till Ryaverket kritiskt. Det
är också viktigt att utreda de olika
villkorens nytta för recipienten.
Slam – en resurs
med stor potential

Slammet har allt större potential
att bidra till att återföra näring i
kretsloppet när det används som
gödsel. Utmaningen för VA-kollektivet
är att hålla jämna steg med de
kvalitetsförbättringar som krävs.
Det gäller framför allt kvalitetssystemet Revaq, men även kommande

lagstiftning. Mångårigt uppströmsarbete och samhällsförbättringar har
minskat lokala punktkällor av föroreningar och de, ibland ganska små,
återstående kvalitetsförbättringarna
är svåra att åstadkomma. För silver,
exempelvis, är mängden som accepteras av Revaq ytterst liten. För att
inte halterna av koppar ska begränsa
slammets användbarhet i framtiden
skulle en stor del av kopparmaterialet
i dricksvattenledningar, och andra
ytor som är i kontakt med vatten,
behöva bytas ut. En annan viktig
utmaning för samhället är att hitta
kraftfulla styrmedel, så att även de
diffusa källorna till föroreningar
minskar tillräckligt mycket. Genom
en god lokal hantering av vatten i
samhället kommer mindre föroreningar till Ryaverket och flödena
minskar utan att den lokala vattenmiljön påverkas negativt.

Vattnet från Svarte Mosse
i Biskopsgården leds inte
längre till Ryaverket!

570 000 m3
vatten behöv
e
längre ta om r inte
väge
via Ryaverke n
t

Nu finns det rör, diken, dammar
och tunnlar hela vägen från Svarte
Mosse till Göta älv så att 570 000 m3
vatten per år inte längre behöver ta
omvägen via Ryaverket.

Flödesminskningen på Ryaverket
blir ungefär 50 liter per sekund.
Det är lika mycket som spillvatten
från ytterligare 20 000 personer.
De nya flödesvägarna gör det också
möjligt att leda mer dagvatten till
Göta älv när det byggs eller ändras
i området. Göteborgs stad har i sin
åtgärdsplan identifierat ytterligare
sex grönområden som kan kopplas
bort från det kombinerade
avloppssystemet.
Hållbar dagvattenhantering.
Foto: Ann Mattsson, Gryaab

Läkemedelsrester i avloppsvatten
– en aktuell utmaning
Professor Joakim Larsson vid
Göteborgs universitet har hjälpt
Gryaab att utvärdera hur läkemedelsrester i avloppsvatten
påverkar fiskar som lever i havet
där det renade vattnet släpps ut.

Han har gjort en sammanställning
av tidigare forskning och kommit
fram till att vissa läkemedelsrester
påverkar fiskar på ungefär samma
sätt som läkemedlen påverkar
människor. Påverkan är sällan eller
aldrig positiv, och i en del fall till
och med skadlig, eftersom friska
fiskar inte har behov av läkemedel.

Fler undersökningar behövs

Hur fiskar i naturen verkligen
påverkas är dock svårare att svara på,
eftersom avloppsvattnet späds ut i
havet. Resultaten tyder dock på att
risken för allvarlig påverkan är låg.
Samtidigt är en del fiskar vid Göta
älvs mynning påverkade av något,
men det är oklart av vad. Sättet som
fiskarna är påverkade på antyder
att det handlar om polyaromatiska
kolväten, men läkemedelsrester kan
inte uteslutas. Därför kommer fler
undersökningar att genomföras i
förhoppning om att kunna bringa
klarhet i frågan.

Tånglake kan ha påverkats av
polyaromatiska kolväten, men läkemedelsrester har ännu inte kunnat uteslutas.
Foto: Patrik Kolmodin
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Hallå där!
Nanna Svensson
DRIFTTEKNIKER

Foto: Emelie Asplund

KORT OM NANNA
Antal år på Gryaab: Tre år.
Ålder: 28 år.
Bor: I en liten villa i Stenkullen,
Lerum.
Familj: Min man Rickard, vår dotter
Moa, drygt 2 år och ytterligare en
liten på väg. Plus vår katt, Niclas.
Intressen: Jag är intresserad av
miljö, djur och musik. Jag sjunger lite
i en kyrka och så spelar jag piano.
Det blir väl mest att jag lägger
ackord men egentligen skulle jag
gärna vilja lära mig att spela mer.

Vad gör du på jobbet?
Vi börjar ofta morgonen med att gå
ronder på anläggningen för att kolla så
att allt ser ut och låter som det ska. Vi
gör också förebyggande underhåll, till
exempel om det är något som behöver
smörjas eller bytas regelbundet. Det är
vi drifttekniker som ska se till att allting
funkar i den dagliga driften. Om någonting är fel får vi larm via våra telefoner
och då är det vår uppgift att ta oss dit,
undersöka och förhoppningsvis lösa
problemet. Det kan vara alltifrån att
vattenmängden i slammet måste
justeras, till att en pump har stannat.
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande,
vilket gör jobbet roligt och spännande.
Dessutom arbetar vi mycket tillsammans och det är bra eftersom vi kan
lära oss av varandra hela tiden.
Vilka egenskaper gör dig
till en bra drifttekniker?
Det kan vara lätt att glömma att fråga
hur någon mår, men jag tror att jag är
bra på att komma ihåg sånt. Det är väl
inte det som gör mig till en bra drifttekniker, men till en bra kollega. Att ha en
fin gemenskap är jätteviktigt! Däremot,
att jag är noggrann skulle jag säga är
en viktig egenskap när man jobbar som
drifttekniker. Mina kollegor skulle nog
säga att jag är lite ”by the book” eftersom jag gillar att följa instruktioner. Jag
gillar ordning och reda – helt enkelt.

Foto: Emelie Asplund

18

Gryaab · Hallå där! Nanna Svensson

Vad är det bästa
med att jobba på Gryaab?
Att man inte tröttnar! Jobbet är väldigt
omväxlande eftersom du arbetar med
olika personer på olika positioner. Det
gör att du måste tänka till och inte bara
kan köra på av gammal vana. Dessutom är kollegorna härliga och att vi alla
äter tillsammans i matsalen är väldigt
trevligt. Du kan sätta dig bredvid vem
som helst och prata hela lunchen. Jag
kan själv planera min arbetsdag och
det är väldigt bra. Flexen gör också att
arbetet känns mer fritt och underlättar
att få hemmapusslet att gå ihop.
Om du skulle byta jobb,
vad skulle du vilja arbeta med då?
Jordbrukare. Det är någonting som jag
verkligen skulle vilja göra – i alla fall på
hobbynivå. Eftersom jag gillar djur och
min man gillar att odla skulle vi nog ha
lite av varje. Jag skulle gärna ha grisar
och getter, för det tycker jag är fina
djur. Min mans föräldrar har en gård
som vi har tänkt ta över i framtiden.
Vad gör du helst när du är ledig?
När jag är ledig gillar jag att vara ute i
skogen mycket. Att röja träd eller att
promenera omkring och bara njuta. Jag
tycker det är roligt att baka också. Jag
har inget särskilt favoritrecept utan jag
testar gärna nya och lite annorlunda
saker. I helgen ska jag till exempel
baka en pepparkakspaj som jag aldrig
smakat innan. Sen är det alltid skönt
att bara få vara hemma, umgås med
familjen och skrota omkring.

Gryaabs medarbetare tillsammans med representanter från Lunds tekniska högskola.
Foto: Joana Nunes, Gryaab

Hållbart resande
skapade unika nätvärksmöjligheter
Den nordiska avloppskonferensen
hölls 2015 i Bergen, Norge. På eget
initiativ beslutade nio medarbetare
från Gryaab att de skulle ta tåget
dit – som ett miljövänligt alternativ
till flyget.

– Nu när vi åkte alla tillsammans
blev det en naturlig mötesplats,
berättar Susanne. Det är kul att
få möjligheten att nätverka på det
här sättet och det märks att det
engagerar många.

Susanne Tumlin, utvecklingsingenjör på Gryaab, twittrade även ut en
uppmaning till övriga VA-Sverige att
göra likadant. Det resulterade i att
representanter från Svenskt Vatten,
Stockholm Vatten, MittSverige
Vatten, H2OLAND och Sweco
snart var med på tåget. Dessutom
bokade representanter från Lunds
tekniska högskola om sina flygbiljetter till tåg, bara för att göra
gruppen sällskap.

Att åka nattåg – kvadrupelt bra

Även om nätverksmöjligheten lockade många, var huvudsyftet med att
ta tåget ett helt annat.
– För oss var det en självklarhet
att åka tåg med tanke på hur mycket
bättre det är för miljön, förklarar
Susanne. Bara vi från Gryaab
sparade, lågt räknat, drygt 2 000
kilo koldioxid jämfört med om vi
hade tagit flyget. Dessutom är det
kvadrupelt bra med nattåg eftersom

man hinner nätverka, jobba och sova
samtidigt som man transporterar sig.

2000
kilo koldioxid
sparade Gryaabs
medarbetare på
att åka tåg
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UPPSTRÖMSARBETE

Uppströmsenheten spårar
utsläpp – för ett renare hav
Uppströmsenheten på Gryaab ska
se till att det finns så lite oönskade
ämnen i avloppsvattnet som möjligt
när det kommer till Ryaverket. Det
beror på att miljöfarliga ämnen stör
reningsprocessen och förorenar
avloppsslammet.

upptagningsområde. Trots ihärdiga
insatser har källan inte hittats, men
å andra sidan har det inte heller
varit några förhöjda halter av krom i
avloppsvattnet under tiden provtagningen har pågått.
Olja på glid

En del av uppströmsenhetens arbete
går därför ut på att spåra olika
utsläpp och ta reda på varifrån de
kommer. 2015 var det ovanligt
många incidenter med utsläpp till
spill- eller dagvattennätet och medarbetarna har haft fullt upp med att
hitta källorna.
Nej tack till tungmetaller

Gryaab bevakar halten av metaller
i det vatten som kommer till
Ryaverket och vid flera tillfällen de
senaste åren har mätningarna visat
på förhöjda halter av krom. I tunnelsystemet har Gryaab fasta provtagningsstationer som täcker ungefär
98 procent av vattnet som leds från
ägarkommunerna till Ryaverket.
Trots det har man inte kunnat hitta
källan. Därför påbörjade uppströmsenheten en provtagningsinsats i ett
industriområde utanför provtagarnas

Olja är ett ämne som varken är bra
för reningsverket eller våra vattendrag. Under 2015 har två spårningar
gjorts i jakt på eldningsolja efter att
medarbetare på Gryaab rapporterat
att det luktat olja i olika avloppstunnlar. Efter två dagars spårande
hittades det första utsläppet i ett
industriområde öster om Partille
centrum. En trasig oljetank hade
läckt eldningsolja ner i en golvbrunn
kopplad till spillvattenledningen.
Uppskattningsvis hade 4-6 m3 olja
läckt ut innan källan hittades.
Den andra spårningen skedde i september och startade i en avloppstunnel på Hisingen. Man kunde
också konstatera att det fanns rejält
med olja i Kodammarnas pumpstation. Till slut hittades källan i
en fastighet på Gullbergsvassgatan
där en oljetank hade monterats ner.

Dessvärre hade inte nivålarmet, som
var kopplat till direktbeställning
av olja, tagits bort samtidigt. Det
resulterade i att oljeleverantören
hade fyllt på 2-3 m3 olja rakt in i ett
rum, utan tank, som ledde till att
oljan rann rakt ner i en golvbrunn.
En del av oljan kunde saneras bort
i Kodammarnas pumpstation men
en del nådde ändå Ryaverket.
Göteborgs miljöförvaltning har
åtalsanmält fastighetsägaren.

2015 var det ovanligt
många incidenter med utsläpp till
spill- eller dagvattennätet.

Tallolja är en biologisk olja som är
lättnedbrytbar, men även den kan
orsaka problem i naturen och på
reningsverket. Så när en tankbil
lastad med 27 ton tallolja välte på
Oskarsledens uppfart mot Älvsborgsbron en fredag i oktober var ett
saneringsföretag snabbt på plats.
Efter helgen kunde uppströmsenheten
dock konstatera att det fortfarande
fanns avsevärda mängder olja kvar
i dagvattenledningar och troligen

Miljöingenjörerna Cecilia Press och
Fredrik Davidsson förbereder placering
av passiva provtagare i jakten på krom.
Foto: Julia Fridlund, Gryaab
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Uppströmsenheten ser
till att det finns så lite
oönskade ämnen i
avloppsvattnet som möjligt
när det kommer till
Ryaverket.

Den passiva provtagaren som Fredrik och Cecilia förbereder, består av jonbytarmassa som binder in tungmetaller. På så sätt kan de hitta källan till utsläppet.
Foto: Julia Fridlund, Gryaab

även i spillvattenledningar. Därför
gjordes ytterligare en sanering och
19 ton olja kunde sugas upp ur dagvattensystemet.
Deg gav extrakneg

Järnbrottsdammen är en sedimenteringsdamm som renar dagvatten
från Högsbo industriområde. I
slutet av september hade dammen
blivit förorenad av fett och deg och
en spårning startades. Tillsammans med Miljöförvaltningen och
förvaltningen Kretslopp och vatten
spårade uppströmsenheten utsläppet till Pågens bageri i närheten. På
grund av en skadad ledning läckte
bageriets förorenade processvatten

in i dagvattensystemet. Tyvärr hade
Järnbrottsdammen hunnit bli så pass
förorenad att den behöver saneras.
Under tiden kommer vattnet från
dammen att anslutas till spillvattennätet för att skydda recipienterna,
Stora Ån och Välenviken, som är
naturreservat.
Vassare spårningar

Det är både ett tidsödande och
resurskrävande arbete att spåra
utsläpp och ofta hittas ingen källa
innan utsläppet avtar. För att bli
ännu vassare på detta område har
uppströmsenheten satt som mål att
vara lyckosamma i minst hälften av
alla spårningar som genomförs 2016.

FAKTA
Det här är uppströmsarbete
Åtgärder som görs för att förhindra
oönskade utsläpp i avloppet kallas
för uppströmsarbete och har utförts i
Göteborg sedan början av 1960-talet
för att se till att personal, ledningsnät
och recipient (bäckar, åar och havet)
inte skadas av utsläpp från industrier.
Fram till början av 1970 fanns endast
ett litet reningsverk vid Näset som
renade vatten från 10 000 personer.
Det innebar att resten av Göteborgarnas avloppsvatten släpptes rakt ut
i närmaste sjö eller vattendrag. När
vattnet började renas på Ryaverket
1972 började uppströmsarbetet
också fokusera på reningsprocesser
och slam. Sedan slutet av 1970-talet
ansvarar Gryaab för uppströmsfrågor i
samtliga ägarkommuner.
Gryaab · Uppströmsarbete
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Tillsammans skapar
vi en attraktiv arbetsplats
Gryaabs medarbetare ska ges
förutsättningar att känna till
verksamhetens mål och vision,
förstå sin roll och betydelsen av
det egna arbetet. Det är också
viktigt att kunna påverka sin
egen arbetssituation och att ha
de befogenheter som krävs. Alla
medarbetare ska ha förutsättningar
för en stimulerande och god
arbetsmiljö. Att utveckla sin
kompetens är en viktig del för
att uppnå det här.

För att öka tryggheten på arbetsplatsen
satsade Gryaab på kompetensutveckling 2015. Hela personalen har
gått utbildningar inom arbetsmiljö
och hjärt- och lungräddning. För att
ytterligare stärka kompetensen inom
krishantering har dessutom fördjupningsutbildningar genomförts med
bland annat första hjälpen-gruppen
och krisstödsgruppen.

återkoppling i sitt arbete, men det
dagliga stödet med små uppskattande kommentarer är precis lika
viktigt. Det skapas en god stämning
och atmosfär på arbetsplatsen om
vi tillåter oss att vara positiva och
generösa mot varandra. För att bli
bättre på det här har bland annat
ledarna introducerats i metodiken
kring styrkebaserade frågeställningar
och hur det kan utveckla en kultur
där relationer stärks och skapar möjligheter att kunna se hela företagets
intresse framför egna intressen.
Kommunikation är en viktig förutsättning för att skapa delaktighet.
Under våren har alla ledare och
projektledare gått en utbildning i
kommunikativt ledarskap där de
bland annat fick träna på att formulera och anpassa budskap och kanal
efter målgruppernas olika behov.
Det fokuserades även på vikten av
att skapa dialog.

Kultur och kommunikation

Alla har behov av att bli sedda,
uppmärksammade och bekräftade.
Målinriktade medarbetarsamtal
är en väg att ge medarbetaren

Tydligare mål

Det kan vara svårt att som medarbetare se vikten av sin roll och sina
insatser för att företaget ska nå de

Allas insats är viktig för Gryaabs framgång.
Foto: Emelie Asplund
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övergripande målen. Om målen är
tydliga för alla är det också lättare
att göra avgränsningar och prioriteringar i det egna arbetet. I arbetet
med målen för 2016 har varje grupp
större utrymme att själva värdera och
prioritera vad som är viktigt. Det gör
det lättare att se kopplingen mellan
de egna målen och de övergripande
företagsmålen och det blir tydligare
att allas insats är viktig för Gryaabs
framgång.
Tillsammans för ett renare hav

2016 får varje grupp och avdelning
välja ett mål och på ett kreativt sätt
visualisera hur det uppfylls under
året. Tillsammans bildar målen
en utställning med syftet att öka
engagemanget och skapa en positiv
känsla kring målarbetet. Dessutom
får alla grupper en chans att visa för
resten av organisationen vad de gör
för att bidra till Gryaabs övergripande
mål. Det leder till en ökad förståelse
för alla grupper och avdelningars
lika värde för verksamheten.

FAKTA
Gryaabs organisation
På Gryaab finns sex avdelningar. De
två största avdelningarna är drift och
teknisk försörjning. De andra fyra är
ekonomi, administration och inköp,
HR och kommunikation, projekt och
planering samt utveckling, kvalitet och
miljö. Ryaverket är automatiserat och
bara bemannat på vardagar under
normal arbetstid. Övrig tid övervakas
processerna och anläggningen genom
ett beredskapssystem. Gryaab hade
vid årsskiftet 2015/2016 94 tillsvidareanställda. Under året har Gryaab också
haft tillfälligt anställda vikarier samt
praktikanter och studenter som gjort
examensarbeten och projektarbeten.
Antalet årsarbetare var 104.

Hallå där!
Johan Eidenby
GRUPPCHEF EL

Foto: Emelie Asplund

KORT OM JOHAN
Antal år på Gryaab: 17 år. Jag
började som elektriker men har
varit gruppchef för fem personer
i 13 år.
Ålder: Fyller 50 år i april.
Bor: I ett hus i Bohus.
Familj: Min fru sedan 25 år och
våra två döttrar Amanda, 24 år
och Felicia, 22 år.
Intressen: Hus och familj. I somras
köpte vi ett fritidshus i Dalsland.
Vi fastnade för landskapet och så
ligger det på lagom avstånd. Sen
har vi två hundar som är ett stort
intresse, det är nästan som att
skaffa barn igen med lämning och
hämtning på hunddagis. Jag har
också en motorcykel som köptes
under 40-årskrisen och jag kör
så mycket jag kan under sommarhalvåret.

Foto: Emelie Asplund

Vad gör du på jobbet?
Min grupp har hand om underhållet
av alla elanläggningar på verket. Jag
bevakar också marknaden för att hitta
de mest energieffektiva lösningarna
på elsidan. Min uppgift som ledare är
att skapa ett positivt och engagerat
team. I gruppen hjälps vi åt och det
finns ingen prestige. Det är viktigt
att min grupp förstår, och känner, att
deras roll är viktig för att vi ska kunna
driva anläggningen. Fungerar inte elen,
fungerar ingenting. Vi har regelbundna
möten för att planera våra arbetsveckor
och ser hur vi kan stötta varandra när
belastningen är hög. I och med att det
finns ett stort förtroende mellan mig
och medarbetarna jobbar vi med frihet
under ansvar. Vi litar på varandra och
eftersom vi är ett starkt team fungerar
det väldigt bra.
Vilka egenskaper
gör dig till en bra ledare?
I relationen till mina medarbetare tror
jag att jag är bra på att vara lyhörd,
inkännande och prioriterar att skapa
dialog. Jag är ganska försiktig och
tillbakadragen som person och är noga
med att ha väl grundade tankar innan
jag uttalar mig. Att jag och mina medarbetare är öppna mot varandra, och
att det finns ett förtroende i gruppen,
gör att vi också har ett bra samarbete
med resten av organisationen. Vårt
bemötande gentemot andra gör att vi
är lätta att arbeta med. Vi ställer gärna
upp om det behövs stöttning även
utanför vårt område. Något jag vill
jobba mer med i gruppen är att vi
ska bli ännu bättre på att ge varandra

bekräftande feedback. Att ge och få
uppskattning för sitt jobb, gör att man
får energi att fortsätta göra bra insatser.
Vad är det bästa
med att jobba på Gryaab?
Jag tycker att det är roligt att gå till
jobbet varje dag! Det är en väldigt
bra arbetsplats eftersom jag har stor
möjlighet att planera mitt arbete själv.
Resten av organisationen litar på vår
kompetens och det gör att jag kan
påverka hur vi ska utveckla anläggningen
inom elområdet. Jag har ett omväxlande
jobb och ingen dag är den andra lik.
Om du skulle byta jobb,
vad skulle du vilja arbeta med då?
Jag skulle vilja vara arkitekt. När jag
skulle börja plugga valde jag mellan det
och elektriker. Även om det blev el har
jag alltid haft kvar intresset för arkitektur. Jag är estetiskt lagd och planerar
gärna i huvudet hur saker skulle kunna
byggas och se ut. Ibland skissar jag
också när jag ska ta mig för något nytt
projekt där hemma.
Vad gör du helst när du är ledig?
Jag grejar gärna med något i huset. Jag
är ju hantverkare i grunden och tycker
om att snickra eller göra elarbeten. Det
finns alltid något att fixa! Jag umgås
gärna med vänner och familj och sen
är hundarna förstås något jag också
lägger tid på.

Gryaab
GRYAAB
Gryaab
· Hallå
· ÅRSREDOVISNING
· där!
Vattenbehandling
Johan Eidenby
2015
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HR-chef Lisa Bergman ser möjligheter för Gryaab att bli ännu bättre på att ta socialt ansvar.
Foto: Emelie Asplund

Gryaab – det mest
jämställda bolaget i landet
I april 2015 blev Gryaab utsett till
det mest jämställda av alla medverkande bolag i Nyckeltalsinstitutets
kartläggning för 2014. Dessutom
hamnar Gryaab på en total andra
plats bland de 203 medverkande
organisationerna.

JÄMIX jämställdhetsindex är en
sammanställning av nio mätbara
nyckeltal som ger ett mått på hur
långt jämställdheten nått i en
organisation. De organisationer som
undersökts kommer från hela landet
och är en blandning av privata
företag, industrier, kommuner,
offentliga förvaltningar och bolag.
– Det känns otroligt roligt att det
arbete vi gör har en sådan positiv
effekt, säger Lisa Bergman, HR-chef
på Gryaab. Vi har jobbat metodiskt
och långsiktigt med lönevärdering,
där ledningen är insatt i lönebildningsprocessen. Vi har successivt
arbetat bort osakliga löneskillnader.
Andra faktorer som bidragit till
Gryaabs goda resultat är låg sjukfrånvaro, lika karriärmöjligheter för
män och kvinnor och att andelen
heltidstjänster fördelar sig lika
mellan könen.
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– Vi är också noggranna vid extern
och intern rekrytering, där vår
kunskap om diskrimineringslagen,
likabehandling och vikten av mångfald betyder mycket, förklarar Lisa.
Både chefer och medarbetare ställer
naturligt frågan om det finns någon
från det underrepresenterade könet
med kompetens för tjänsten.

kommer att ställa krav på social
hänsyn från leverantörer i samband
med upphandling av tjänster och
entreprenader. Till exempel kan
företagen välja att ta emot arbetsmarknadsinriktade praktikanter,
eller studiepraktikanter, från grupper
i samhället som har det svårt att
komma in på arbetsmarknaden.

God och kontinuerlig samverkan
med fackliga företrädare, som har
intresse och engagerar sig i jämställdhetsfrågor, är också en av
Gryaabs nycklar till ett lyckat jämställdhetsarbete. Att ägare, styrelse,
ledning och medarbetare visar att
jämställdhetsfrågor är viktiga genom
inriktningsdokument, värdegrund,
målinriktade medarbetarsamtal och
kompetensutveckling är en annan
viktig faktor.
– Vi kommer fortsätta att jobba
med kompetensutveckling och att ha
en tydlig rollfördelning i jämställdhetsfrågor så att alla vet vem som gör
vad i arbetet för en mer jämställd
organisation, fortsätter Lisa.

Nyanlända ingenjörer erbjuds praktik

Krav på social hänsyn

Under 2016 drar ytterligare två
satsningar för likabehandling igång.
Den första innebär att Gryaab

Den andra satsningen görs tillsammans med Västra Götalandsregionen
där målet är att matcha nyanlända,
som har en ingenjörsutbildning
inom vatten och avloppshantering,
med kommuner och bolag. Initialt
handlar det om en tre till sex
månader lång praktik, men förhoppningen är att det ska kunna leda till
anställning inom kommuner där det
råder brist på viss arbetskraft.
– Projekt Regionalt snabbspår för
VA-ingenjörer är ett klockrent initiativ
av VGR och vi är glada att kunna
vara delaktiga, berättar Lisa. Tre
av våra ingenjörer kommer att vara
handledare under praktikperioden
och de har dessutom suttit med som
stöd i matchningsprocessen. Det
finns ett stort engagemang internt
vilket är härligt att se, och vi hoppas
att fler bolag hakar på projektet.

Engagerade
medborgare
under Gryaabs
instagramvecka
Sista veckan i augusti var det
Gryaabs tur att gästa GreenhackGBG:s instagramkonto och
responsen från medborgarna
var stor.

GreenhackGBG är en satsning som
Göteborgs stad gör för att inspirera
och uppmuntra medborgarna att
ställa om till en mer hållbar livsstil.
Tanken är även att skapa ett forum
där medborgarna kan dela tips och
diskutera miljöfrågor med varandra.
Kemikaliefrågan engagerar

Gryaabs vecka handlade om kemikalier
och dess påverkan på reningsverket
och havet. Uppbackad av organisationens kommunikatörer var miljöingenjör Fredrik Davidsson i fokus.
– Det var en rolig vecka med bra
diskussioner och spännande frågor.
Kul att så många följare var genuint
intresserade av vad vi gör här på
jobbet, säger Fredrik.

#förettrenarehav
#greenhackgbg
#gryaab

Liten insats gör stor skillnad

Även Ellinor Günther, kommunikationsansvarig på Gryaab, var nöjd
med veckan.
– Det här är ett jättebra initiativ
från Göteborgs stad. Greenhack har
blivit en kanal med hög trovärdighet
och många engagerade följare. Vårt
mål under veckan var att inspirera,
engagera och skapa dialog kring
det Gryaab gör och det vi behöver
allmänhetens hjälp med. Det känns
så klart extra positivt när följarna
återkopplar och kommer med egna
tips och idéer om hur man kan leva
avloppsvänligt.
Fredrik håller med och utvecklar:
– Precis! Vi ville visa vad medborgarna själva kan göra för att
hjälpa oss i arbetet för ett renare hav.
Bara en så enkel sak som att lämna
in överblivna kemikalier till en miljöstation, istället för att spola ner det i
avloppet, gör stor skillnad.

Under veckan gav Gryaab många enkla tips på hur medborgarna
kan göra skillnad. Ta en titt på sista sidan om du vill veta mer!
Gryaab · Personal
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Gryaabs skyddsombud – en viktig
roll i utveckling
På Gryaab finns sex personer som
förutom sina ordinarie arbetsuppgifter också är skyddsombud. De
är utvalda av medarbetarna som
representanter för att se till att
arbetsmiljön är god och trygg. När
man hör ordet arbetsmiljö är det lätt
att tänka på säkerhet och risker på
den fysiska arbetsplatsen. Men för
skyddsombuden Milijana Popovic
och Rolf Jakobsson är de psykosociala aspekterna extra viktiga.

De flesta medarbetare på Gryaab
har bra koll på att ett skyddsombud
alltid är involverat i alla stora projekt.
När någonting byggs nytt eller
renoveras ger skyddsombudet råd till
projektledaren om hur arbetsmiljön
kan förbättras och risker minimeras
för medarbetarna.
– Nu när är vi bygger om saltsyrahanteringen har jag sett till att det i
framtiden kommer att finnas tydliga
avspärrningar och gult blinkande
ljus när lastbilar kommer och lossar

saltsyran. Det gör att det blir en
säkrare arbetsplats, berättar Rolf
som utöver sin roll som skyddsombud jobbar som drifttekniker.

– Vi vill att medarbetarna
ska känna sig trygga att komma
till oss oavsett om det handlar om att
ens arbetsbelastning är för hög, att
man har blivit utsatt för kränkande
särbehandling eller om man är
orolig för en kollegas
situation.

Dessutom går skyddsombuden ronder
två gånger i halvåret på Gryaabs
olika anläggningsdelar tillsammans
med chefer och medarbetare.
Milijana, skyddsombud och
CAD-konstruktör, förklarar:
– Skyddsronderna är en förebyggande åtgärd. Vi tittar på arbetsmiljön och vilka eventuella risker

som finns i den. Saker som vi
bedömer måste åtgärdas förs in i ett
protokoll som vi sedan tar med vid
nästa skyddsrond för att kontrollera
att allt har blivit fixat. På så sätt kan
vi undvika många farliga situationer
redan innan de har uppstått.
Skyddsombuden värnar
om personalens hälsa

En stor del av skyddsombudens roll
är att värna om den psykosociala
arbetsmiljön och medarbetarnas
hälsa. Det är något som både Rolf
och Milijana tycker är extra viktigt,
men de tror att få medarbetare
verkligen vet vad skyddsombuden
kan göra för dem. Till att börja med
har skyddsombuden tystnadsplikt.
Det innebär att om en medarbetare
behöver prata med någon kan
personen vända sig till skyddsombuden och vara säker på att det
stannar hos dem.
– Vi vill att medarbetarna ska
känna sig trygga att komma till oss

Lars-Erik Stefansson, Sven-Arne Tapper, Mikael Andersson, Andreas Berg, Milijana Popovic och Rolf Jakobsson är skyddsombud på Gryaab. Foto: Emelie Asplund
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oavsett om det handlar om att ens
arbetsbelastning är för hög, att man
har blivit utsatt för kränkande särbehandling eller om man är orolig för
en kollegas situation, säger Milijana.
Skyddsombuden kan också lyfta
frågor en medarbetare inte själv
orkar eller vågar diskutera med sin
chef.
– Men det får vi självklart inte
göra utan medarbetarens tillstånd,
försäkrar Rolf. Vi kan också få
uppbackning av HR eller av facken.
Lars-Erik Stefansson är till exempel både skyddsombud och facklig
representant och han har jättemycket
erfarenhet vi kan luta oss mot i
många olika frågor.
För att det ska bli enklare att utbyta
erfarenheter och stötta varandra har
skyddsombuden precis börjat träffas
en gång i månaden.
– Det var Rolf och Andreas Bergs
idé. Eftersom vi kommer från olika
delar av organisationen är det inte
alltid vi får tid att träffas annars. Då
är de här mötena jättebra, berättar
Milijana.
Introduktion för nyanställda

Månadsmötena har också blivit en
möjlighet att påverka. Eftersom
Milijana även sitter med i arbetsmiljögruppen, har det blivit en naturlig
länk. I arbetsmiljögruppen kan hon
lyfta frågor som skyddsombuden
diskuterat eller tycker är extra viktiga.
En förändring de redan har genomfört är att alla nyanställda numera
får en introduktion av skyddsombuden där de får lära sig vilken roll
skyddsombuden har i organisation,
och vad de kan hjälpa den enskilda
medarbetaren med.
– Just en sådan introduktion var
något jag själv saknade när jag började här, berättar Rolf. Vi hoppas att
det ska leda till att fler kommer till
oss. Oavsett om det gäller någonting
man behöver ha hjälp med eller om
man bara vill prata med någon – då
finns vi här.

Gryaabs medarbetare hörs
och syns i hela Europa
Gryaab jobbar inte bara med den
dagliga driften av reningsverket,
utan mycket tid läggs på att
planera inför framtidens avloppsvattenhantering. Vilka är utmaningarna idag, imorgon och om
tjugo år, och hur kan vi lösa dem?

Ann Mattsson, adjungerad professor på Chalmers och chef för
utveckling, kvalitet och miljö på
Gryaab, fick hedersuppdraget att
vara en key note-speaker på den
nordiska avloppsvattenkonferensen i Bergen, Norge. Där lyfte
hon problematiken med höga
flöden till reningsverk och vilka
förändringar som kan göras för
att förbättra utgångsläget. Hennes
föreläsning var så omtyckt att hon,
av de andra konferensdeltagarna,
blev utsedd till bästa föreläsare.
Även Doug Lumley, Gryaabs
driftchef, höll ett uppskattat
föredrag om tillrinningsmodellen
RAOM som Gryaab varit med
och utvecklat under 25 år.

Många nya vattenhjältar tack
vare studiebesök på Gryaab
Stora ombyggnader pågår på Ryaverket
men tack vare engagemang från alla
medarbetare kunde studiebesöksverksamheten fortgå (nästan) som vanligt.
Sammanlagt besökte 3 304 personer
Gryaab och 2 058 av dem var elever
och lärare från årskurs 4-6. Genom att
besöka Ryaverket aktiveras elevernas
alla sinnen – de får själva känna lukten,
höra ljudet från pumparna och se skräpet
i gallrena och vattnet i bassängerna. Det
gör det lättare för eleverna att komma
ihåg vilka tre saker det är som ska spolas
ner i toan, och vad man ska göra med
kemikalier, mediciner och skräp. Har du
koll? Om inte, titta på broschyrens sista
sida och bli en vattenhjälte du också!

Ann Mattsson förklarar problematiken med
höga flöden till reningsverk.
Foto: C-IN Josef Rabara photo

Modellen tar hänsyn till flera
olika faktorer för att bättre spegla
hur nederbörd påverkar flöden till
reningsverken. Dessutom pratade
ytterligare föreläsare om Gryaab,
tack vare de aktiva samarbeten
verksamheten har med universitet
och högskolor.
Populära posters

Gryaab hade också flera bidrag
med till The International Water
Associations prestigefyllda konferens för stora avloppsreningsverk i
Prag. Medarbetarna deltog bland
annat i en stor posterutställning,
ett populärt inslag på konferensen.

3304

kom på studiebesök
2015

Julia Fridlund håller ett studiebesök.
Foto: Emelie Asplund
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Hallå där!
Johan Hedelin
IT-TEKNIKER

Foto: Emelie Asplund

KORT OM JOHAN
Antal år på Gryaab: Första
omgången jobbade jag här i 11 år.
Jag slutade 2011 men kom tillbaka
igen 2015. Gryaab är en arbetsplats man trivs på!
Ålder: 34 år.
Bor: I ett radhus på Hisingen i
Tolered.
Familj: Sambo och två barn. Elton
är 3,5 år och Amelia är 1,5 år.
Intressen: Träning och teknik.
Något som nyss kommit in i bilden
är renovering i och med att vi
nyligen blev radhusägare. Teknikintresset syns även i hemmet med
hemmabioanläggning, datorer och
lagringsserver. Att umgås med
familjen hamnar ändå förstås högst
upp på listan.

Vad gör du på jobbet?
Jag hjälper er! Alltså, jag ser till att alla
anställda har en fungerande arbetssituation och en bra upplevelse när det
gäller våra datorer och system. Jag
ansvarar för det planerade underhållet
för alla 210 persondatorer på Gryaab,
till exempel säkerhets- och programuppdateringar. Sen är det förstås mycket
akut hjälp till alla användare också.
Det kan vara skrivare som krånglar,
program som saknas eller hjälp med
att komma åt nätverk. Tillsammans
med mina kollegor arbetar jag också
med själva infrastrukturen. Vi ser till att
datorer och servrar byts ut för att alltid
ge användarna en bra arbetssituation.
En hel del jobb läggs också på saker
som de anställda kanske inte märker
lika mycket, till exempel effektiv lagring
och förbättrat nätverk. När verket
byggs om, vilket det gör nästan hela
tiden, finns vi också med. Vi planerar
för bra mötesrum och arbetsstationer
ur tekniksynpunkt.
Vilka egenskaper gör dig
till en bra it-tekniker?
Att jag brinner för det jag arbetar med!
Teknikintresset finns i grunden och att
felsöka och lösa ett problem ger en
positiv känsla, både för att jag löser ett
problem men framför allt för att det gör
användaren nöjd. Jag är serviceinriktad
och öppen. Det hade varit svårt att ha
mitt jobb om jag inte varit social och
positiv. Sen är det också kul att jag, i
min roll, får möjlighet att arbeta med
alla i organisationen.

Foto: Emelie Asplund
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Vad är det bästa
med att jobba på Gryaab?
Att jag slutat på Gryaab och sen sökt
mig tillbaka säger ganska mycket tror
jag. Här har jag stimulerande arbetsuppgifter. Det finns tid och möjlighet att
jobba med utveckling och tankar kring
framtidens infrastruktur – det handlar
inte bara att släcka akuta bränder.
Det ger en bra variation. Jag tycker
att personalen är trevlig och öppen.
Eftersom alla anställda rent fysiskt är
placerade på Ryaverket är det lätt att
ha kontakt med alla. Det ges också bra
möjligheter att kombinera familjeliv och
arbetsliv, ett stort plus när man har två
små där hemma. Att vi har förmåner,
som träningstimma och ett eget gym,
är också en bonus.
Om du skulle byta jobb,
vad skulle du vilja arbeta med då?
Nu är det kanske all renovering som
sätter sina spår men jag skulle nog vilja
vara snickare. Att få jobba praktiskt och
med kroppen tilltalar mig. Och tänk
vilken nytta det skulle vara privat, renoveringen skulle gå snabbt och smidigt.
Vad gör du helst när du är ledig?
Jag umgås helst med familjen. Sen har
ju renoveringen blivit något som tar en
del tid. Just nu är det dotterns rum som
ska få sig en uppfräschning. Träningen
har alltid varit ett stort intresse men
nu får det inte lika mycket plats som
tidigare. En bra vecka får jag till tre
korta pass men oftast landar det nog
på två pass.

Göteborgarna imponerade
under världstoalettdagen
19 november är FN:s dag för att
uppmärksamma de sanitära förhållanden många människor runt om i
världen lever under. Exempelvis är
det just nu 2,6 miljarder människor
som inte har tillgång till en toalett.

Här i Sverige, där vi har tillgång
till toaletter, är det istället miljön
som mår dåligt om vi spolar fel.
På världstoalettdagen stod därför
Gryaabs kommunikatörer, tillsammans med Kretslopp och vatten, vid
Kungsportsplatsen i centrala Göteborg
och delade ut papperskorgar och
klistermärken till förbipasserande.
Tanken var att väcka uppmärksamhet och få allmänheten att tänka till
innan de fulspolar.

– Det är många som berättar att
de redan har en papperskorg i badrummet hemma och att de absolut
inte skulle kunna tänka sig att
kasta tops, snus eller tamponger i
toaletten, berättar Julia Fridlund,
kommunikatör på Gryaab. Det är
roligt att höra!
Från att veta till att göra

100 papperskorgar hittade nya hem
under dagen, och Göteborgarna
imponerade på Gryaabs medarbetare
med sin kunskap om avloppsvett.
– Nu hoppas vi bara att kunskapen
också leder till ett förändrat beteende,
fortsätter Julia. Ju mindre mängd
skräp till reningsverket desto bättre.

Det spolar roll! Släng skräpet i en papperskorg
istället för i toaletten. Varje dag kommer 2 000
kilo skräp till Ryaverket. Onödigt va?
Foto: Julia Fridlund, Gryaab

Rättstvisten mellan
Gryaab och BeMo
slutar i förlikning
Foto: Mats Strandberg, Gryaab

När notan för avloppstunneln mellan
Lerum och Partille skulle betalas
uppstod en tvist. Entreprenören
stämde Gryaab på mångmiljonbelopp.

Den åtta kilometer långa avloppstunneln började byggas 2007. Fyra
år senare var tunneln färdig och
anslöt Lerums kommun till Gryaabs
befintliga bergtunnelsystem i
Partille. Den österrikiska entreprenören BeMo stämde då Gryaab
eftersom de menade att bergets

kvalitet var sämre än beskrivningen i
avtalet, vilket hade försvårat arbetet
och orsakat extra kostnader. Gryaab
å sin sida tillbakavisade påståendena
och vd, Anders Åström, förtydligar:
– Tvisten har aldrig handlat om
tunnelns kvalitet, den är det inget
fel på. Tvisten uppstod först efter att
tunneln var färdig. Entreprenören
krävde mer pengar vilket vi inte
tycker att de har någon grund för.

helt enkelt betalar sina egna rättegångskostnader. För Gryaabs del
innebär det att tunnelbygget höll sig
inom ramen för den ursprungliga
budgeten. Anders Åström tycker att
det är bra att rättsprocessen nu är
över.
– Det har varit en lång process,
och en förlikning gör att rättegången
inte behövde pågå sex månader till.
Det hade kostat enormt mycket
pengar för alla inblandade.

De båda parterna nådde till slut en
förlikning som innebar att bolagen
Gryaab · Notiser
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Hur mycket
kostar det att rena
ditt avloppsvatten?
2015 omsatte Gryaab 340,6 mkr, en
ökning från förra året med 4,6 mkr.
Alla ägarkommuner betalar en avgift
för Gryaabs tjänster och 2015 ökade
kostnaden med 3,5 mkr till 300 mkr.

Avgifterna till Gryaab hamnar i
kommunernas övriga kostnader för
vatten och avlopp. Det betyder att
för varje kubikmeter vatten som
invånarna i kommunerna förbrukar,
går en del till att bekosta Gryaabs
verksamhet. 2015 förbrukade ägarkommunerna tillsammans 40 miljoner

kubikmeter vatten. Den kostnad
som brukarna betalar för Gryaabs
tjänster blir 2015 5,8 kronor per
1 000 liter eller 0,6 öre per liter.
Genomsnittsförbrukningen av
vatten är 149 liter per person och
dag. För att Gryaab renar det vattnet
betalar man ungefär 1 krona om
dagen. På Ryaverket behandlades
under året 147 miljoner kubikmeter
vatten.
Intäkter

Förutom avgifterna som Gryaab får
från ägarkommunerna finns det andra intäkter i verksamheten. Gryaab
producerar bland annat mycket stora
mängder biogas som blir till klimatsmart fordonsbränsle. Fett från
fettavskiljare och organiskt material
från slutna tankar och trekammarbrunnar ger också intäkter. Den
värme som utvinns ur det utgående
vattnet, och hamnar i Göteborgs
fjärrvärmesystem, ger också intäkter.
Sammanlagt ger de här posterna
intäkter på 40,6 mkr där den största
andelen kommer från försäljningen
av biogas.
Kostnader

Gryaabs biogasanläggning.
Foto: Emelie Asplund

30

Gryaab · Ekonomi

De största kostnaderna för verksamheten är driftkostnader, personalkostnader och kapitalkostnader.
Totalt uppgick de till drygt 224 mkr
för 2015.

Intäkter (tkr)
n Slutna system
n Organiskt avfall
n Gas
n Värmpump
n Eget arbete
n Övrigt

5 241
3 427
17 962
8 791
4 401
748

Kostnader (tkr)
n Personalkostnader
n Driftkostnader
n Kapitalkostnader

75 296
149 075
115 977

Det renade avloppsvattnet leds ut till Göta älv via Pål Svenssons konstverk Vattensnäckan.
Foto: Emelie Asplund

Driftkostnader

För driften handlar det om olika
saker som köps in och som behövs
för att sköta verksamheten. För
att rena avloppsvattnet krävs olika
kemikalier. De största kostnaderna
är för metanol, som tillsätts för att
göra kvävereningen mer effektiv, och
polymerer som bland annat används
för att avvattna slam. Totalt kostade
kemikalierna 18,9 mkr.
När avloppsvatten renas bildas
ett slam och Gryaab producerade
57 836 ton 2015. Slammet är en
näringsrik resurs som bland annat
används som gödsel på åkermark.
Kostanden för att hantera och
distribuera slammet uppgick till
26,5 mkr.
Gryaab är en energiintensiv verksamhet och under året användes
41 GWh elenergi. Det motsvarar
normalförbrukningen för ungefär
1 600 villor. Gryaab använder bara
el från vindkraft. Elen används
bland annat för att pumpa upp

vatten från tunnlarna, transportera
vatten mellan de olika reningsstegen
och för att blåsa in luft i olika bassänger. För att värma upp lokalerna
använder Gryaab fjärrvärme, men
framför allt används fjärrvärmen för
att värma upp slammet i rötkamrarna. Totalt köpte Gryaab elenergi för
36,4 mkr 2015.
En stor kostnadspost är material och
arbete för underhåll av anläggningen. 2015 kostade underhållet drygt
17 mkr. Underhållskostnaderna
kommer sannolikt att öka i takt med
att anläggningen blir äldre.
Personalkostnader

Trots att Ryaverket är helautomatiserat
krävs mycket personal och 2015
motsvarade det 104 heltidsarbetande.
94 personer var tillsvidareanställda
och resten var feriearbetare, vikarier
och visstidsanställda. Kostnaden för
personal uppgick totalt till 75,3 mkr.
I den kostnaden ingår förutom lön
också kostnader för sociala avgifter,
pensioner, utbildning och friskvård.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är räntor och avskrivningar på de investeringar som
gjorts över tid och som finansierats
via lån. Kostnaden för att bygga en
anläggning som Ryaverket uppgår
till flera miljarder kronor. Men när
anläggningsdelarna åldras skrivs
värdet ner. Då uppstår en kostnad
för verksamheten och 2015 var kostnaderna för avskrivningar 87,4 mkr.
Denna kostnad kommer att öka
de närmaste åren då anläggningen
byggs ut.
När anläggningen byggs ut finansieras det via lån i Göteborg stads
koncernbank. Eftersom lånevolymen
uppgår till ungefär 1 300 mkr
påverkar förändringar i räntenivån
Gryaabs totala kostnader väldigt
mycket. Gryaab har därför säkrat
räntenivån på delar av volymen över
tid med olika finansiella instrument. 2015 var den genomsnittliga
räntenivå 2,3 procent som innebär
räntekostnader på 28,6 mkr.
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Gryaab i siffror
Anslutna personer
Övrig anslutning personekvivalenter,
baserat på BOD7 (70g p/d)
Total anslutning personekvivalenter,
baserat på BOD7

2015

2014

737 162

725 617

69 413

50 469

806 575

776 086

147,3
4,67
2,5
15,0

138,1
4,38
2,4
15,0

2015
2014
(a)			
Tillförd mängd BOD7, ton
20 608
19 829
Tillförd mängd BOD7, g/p d
76,6
74,9
Tillförd mängd BOD7, g/pe d
70
70

(b)			
		

Totalt pumpat in till Ryaverket, Mm3
Medeltillrinning, m3/s
Lägsta dygnsflöde (23/8), m3/s
Högsta dygnsflöde (30/11), m3/s
Vatten som recirkuleras till inloppet, Mm3

Tillförd mängd CODcr, ton
Tillförd mängd CODcr, g/p d
Tillförd mängd CODcr, g/pe d

43 564
162
148

41 350
156
146

(c)			
0,2
0,3
Tillförd mängd suspenderad substans, ton 25 726
24 342
Beräknad mängd inläckande vatten
Tillförd mängd suspenderad substans, g/p d
96
92
i tunnlarna, Mm3
3,9
3,9
Tillförd mängd suspenderad substans, g/pe d
87
86
Total tillrinning från anslutna kommuner, Mm3 143,0
133,6
varav spillvatten från hushåll, Mm3
40,0
40,0
(d)			
varav övrigt spillvatten, Mm3
12,4
11,9
Tillförd mängd fosfor, ton
442
417
varav dag- och dräneringsvatten, Mm3 90,6
81,7
1,64
1,57
			Tillförd mängd fosfor, g/p d
Tillförd mängd fosfor, g/pe d
1,50
1,47
% mekaniskt renat vatten
0,6
0,8
% direktfällt och mekaniskt renat vatten

3,1

4,2

			(e)			

Nederbörd, mm

949

842

Tabell A. Anslutning och tillrinning till Ryaverket

Kommun
Ale
Göteborg
Härryda
Kungälv
Lerum
Mölndal
Partille

Procent
Tillrinning
av total
m3 /år tillrinning
3 982 367
2,8
112 918 120
79,0
4 160 099
2,9
3 444 655
2,4
4 896 576
3,4
9 801 736
6,9
3 766 461
2,6

Tillförd mängd kväve, ton
Tillförd mängd kväve, g/p d
Tillförd mängd kväve, g/pe d

3 378
12,6
11,5

Tabell C. Tillförd mängd BOD7 (a), COD (b), suspenderad substans (c),
fosfor (d), kväve (e). Gram per person och dygn (g/p d) = tillförd mängd/
antal fysiska personer, gram per personekvivalent och dygn (g/pe d) =
tillförd mängd/antal pe baserat på BOD7

Tabell B. Tillrinning till Ryaverket från anslutna kommuner 2015.

2015 producerade
Gryaab rekordmycket
Revaqcertifierat slam. Det
kommer att återföras i
kretsloppet som gödsel.
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3 281
12,4
11,6

2015
2014
(a)			Järnsulfat
BOD7-reningen, %
94
94
Polyaluminiumklorid
BOD7-utsläpp, mg/l
7,7
8,3
Natriumhypoklorit (12 %)
BOD7-utsläpp, ton
1 150
1 175
Polymer (vattenbehandling)
Polymer (slambehandling)
(b)			Extern kolkälla
CODcr-reningen, %
86
86
Saltsyra
CODcr-utsläpp, mg/l
41
42
Fosforsyra
CODcr-utsläpp, ton
5 916
5 807
Totalkostnad kemikalier, mkr

2015
3 726
832
66,5
51,3
165
2 298
29,1
14,5
18,4

2014
3 026
897
32,9
41,2
171
2 533
5,8
15,0
19,0

Tabell E. Kemikalieinköp i ton vid Ryaverket och Syrhåla. Förbrukning kan

(c)			variera beroende på lagerhållning.
Fosforreningen, %
94
93
Fosforutsläpp, mg/l
0,19
0,20
Fosforutsläpp, ton
26,9
27,3
Total elförbrukning, GWh

2015
40,6
13,9
10,1
3,8
244 056

2014
38,3
14,4
10,7
3,7
224 769

2015
1 041
13 783
79 221
71,2

2014
1 007
16 037
82 086
70,2

Total fjärrvärmeförbrukning, GWh
(d)			Fjärrvärmeförbrukning – process, GWh
Kvävereningen, %
65
65
Fjärrvärmeförbrukning – fastighet, GWh
Kväveutsläpp, mg/l
7,9
8,1
Dricksvattenförbrukning, m3
Kväveutsläpp, ton
1 169
1 141
Tabell F. Energi- och vattenförbrukning vid Ryaverket och Syrhåla.
Tabell D. Reningsresultat för BOD7 (a), COD (b), fosfor (c), kväve (d).

Mängd gallerrens, ton
Externt organiskt avfall, ton
Externt slam tunnelstationer, m3
Biogasproduktion, GWh

Tabell G. Mängd avskiljt rens, mottaget externt organiskt avfall och slam
samt biogasproduktion.

Till markbyggnad
Till kompostering/jordtillverkning
Till bergrummet i Syrhåla
Producerat Revaqslam
Revaqslam till jordbruk
Revaqslam i lager för hygienisering
Till försöksverksamhet
Lager på Ryaverket

2015
0
33 550
0
24 450
10 500
19 462
0
1 276

Totalt

57 836

Tabell H. Borttransporterad slammängd i ton. Mängden
avvattnat slam och disponering kan skilja något på grund
av varierande mängder i lager.
Foto Emelie Asplund
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Förvaltningsberättelse
Styrelse och verkställande direktör
för Gryaab AB lämnar härmed
följande redogörelse för verksamheten 2015.
Ägarförhållanden

Gryaab är ett regionalt aktiebolag
som ägs av kommunerna Ale,
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum,
Mölndal och Partille. Göteborgs
stad är den största ägaren med cirka
71 procent. För exakta uppgifter om
ägarförhållandena, se not 18.
Information om verksamheten

Gryaab ansvarar för att avleda och
behandla avloppsvatten från de
anslutna kommunerna. 737 162
(725 617) personer är anslutna
till Ryaverket. Dessutom är olika
verksamheter anslutna, till exempel
industrier, skolor och sjukhus. Avledningen av kommunernas avloppsvatten sker via självfall i bergtunnlar
som Gryaab äger och förvaltar. Avloppsvattnet renas på Ryaverket där
också slam avskiljs och behandlas.
Det renade vattnet släpps ut i Göta
älvs mynning till havet.
I verksamheten ingår dessutom en
slambehandlingsanläggning vid
Syrhåla och en komposteringsanläggning vid Vikan. I Syrhåla är det
möjligt att avvattna och lagra slam
i bergrum om den normala distributionen av slam skulle avbrytas. Vid
Vikan är det möjligt att kompostera
och/eller mellanlagra slam.
Efter att avloppsvattnet har renats på
Ryaverket leds en del av vattnet till
34
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Göteborg Energis värmepumpsanläggning där värmen i vattnet
utvinns. Därefter återförs vattnet till
Gryaab innan det leds ut till Göta
älv via Gryaabs utloppstunnel.
Gryaab producerar också stora
mängder biogas. Den levereras till
Göteborg Energi som uppgraderar
den till fordonsgas.
Verksamheten finansieras genom
avgifter från ägarkommunerna och
intäkter från externa kunder. Avgifterna fastställs varje år av Gryaabs
styrelse.
Gryaab måste följa ett antal miljökrav och villkor eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt
miljöbalken. De viktigaste miljövillkoren gäller utsläpp av näringsämnena kväve och fosfor samt
organiskt material. Miljövillkoren
har fastställts som både riktvärden
och gränsvärden och länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet för verksamheten.
Viktiga händelser 2015

Trots stora byggnationer i anläggningen uppfyllde Gryaab samtliga
miljökrav med mycket god marginal.
Halten i utgående vatten var för
helåret:
Kväve: 7,9 mot riktvärde 10 (mg/l)
Fosfor: 0,19 mot riktvärde 0,3 (mg/l)
BOD7: 7,7 mot gränsvärde 10 (mg/l)
Gryaab behandlade 147,3 miljoner
kubikmeter vatten på Ryaverket och
producerade 24 450 ton slam som är
godkänt för jordbruksanvändning
enligt Revaqcertifieringen. Delar

av slammet har spridits på åkermark under året och det resterande
slammet är planerat att spridas våren
2016. Det övriga slammet komposterades.
Tvisten om tunnel Lerum som
startade 2012 är äntligen avslutad.
Parterna nådde en förlikning som
innebar att var och en står för sina
egna juridiska kostnader, och ingen
annan ekonomisk reglering kommer
att ske mellan parterna.
Resultat och ekonomisk ställning

Gryaabs resultat uppgick till 223 tkr
(1,6 mkr) före bokslutsdispositioner
och skatt, jämfört med budgeterat
resultat 264 tkr. Verksamhetens
totala nettokostnader ökade med 4,9
mkr till 299,8 (294,9) mkr. Gryaabs
driftkostnader ökade med 6,1 mkr
till 224,4 (218,3) mkr. Avgifterna
uppgick till 300,0 (296,5) mkr.
Övriga intäkter ökade med 0,9 mkr
och uppgick till 40,2 (39,3) mkr.
Årets aktiveringar av projekt och
inventarieinköp uppgår till 25,1
(64,1) mkr. Pågående nyanläggningar
omfattar främst utökad kväverening,
nya driftlokaler samt mindre projekt
och uppgår till 131,7 (91,1) mkr.

Foto: Emelie Asplund

Gryaabs avskrivningar uppgår till
87,4 (85,5) mkr, en ökning med
1,9 mkr. Anläggningarnas samlade
anskaffningsvärde uppgår till 2 192
(2 512) mkr. Det bokförda värdet
uppgår till 1 421 (1 261) mkr.
Anläggningarnas försäkringsvärde
har efter extern värdering fastställts
till 4 598 mkr.

finansiella derivat. Dessa fasas ut
allteftersom de förfaller och lånevolymen säkras centralt genom
koncernbanken.

Nyanskaffningsvärdet för anläggningarna har uppskattats till tio
miljarder.

Gryaabs avgifter från ägarkommunerna har uppgått till 300,0 (296,5)
mkr. Avgiften fördelas så att 80
procent, eller 240 mkr, belastar
kommunerna proportionellt mot
debiterad vattenförbrukning med avledning till Gryaab och 20 procent,
eller 60 mkr, fördelas proportionellt
mot respektive kommuns andel av
den totala avledningen av spillvatten
till Ryaverket.

Den totala lånevolymen har ökat
med 109 mkr till 1 289 (1 180) mkr.
Balansomslutningen har ökat till
1 438 (1 417) mkr.
Gryaab följer av styrelsen beslutade
finansiella anvisningar som definierar
mål, riktlinjer och principer för
bolagets långsiktiga finansiering
och skuldförvaltning. Gryaabs
finansiering sker huvudsakligen
genom Göteborgs stads koncernbank. Sedan tidigare har delar av
Gryaabs lån räntesäkrats genom

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Antal anställda

2015
335 797
28 779
1 438 471
14 034
4,7 %
104

2015 har de finansiella kostnaderna uppgått till 28,6 (30,7) mkr.
Medelräntan under året var 2,3 (2,6)
procent.

Bolagets obeskattade reserver har
ökat något och uppgår till 69,3
(69,0) mkr. Översiktliga riskanalyser
har genomförts för att fastställa hur
stora Gryaabs reserver behöver vara.

2014
330 986
32 128
1 417 085
14 256
4,8 %
101

2013
303 473
15 859
1 384 370
13 715
4,6 %
96

2012
293 157
15 279
1 420 482
8 618
5,3 %
94

Analysen visar att Gryaab bör ha
reserver på 50-100 mkr för att kunna
hantera de affärsmässiga risker som
är förknippade med verksamheten.
Soliditeten har minskat och uppgår
till 4,7 (4,8) procent. För 2015 hade
verksamheten budgeterats med ett
nollresultat.
Med tanke på de stora investeringar
som bolaget har genomfört under de
senaste åren, och de ökade driftkostnader som kommer med de nya
anläggningarna, verkar en fortsatt
höjning av Gryaabs debitering till
ägarkommunerna vara nödvändig
inom de närmaste åren. Det har
kommunicerats till ägarkommunerna
via Gryaabs ekonomiska långtidsplan i samband med budgetarbetet.		
				

Flerårsöversikt

2011
274 416
16 388
1 434 006
8 618
6,0 %
88
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Medarbetare och organisation

Framtida utveckling

Antalet tillsvidareanställda är 94
personer, en ökning med en person.
Däremot har flera rekryteringar
gjorts för att ersätta personal som
pensionerats eller lämnat verksamheten av andra skäl. I övrigt
fortsätter organisationen att utvecklas och ett förbättrat samspel mellan
olika avdelningar och funktioner har
varit, och kommer fortsätta att vara,
ett prioriterat område.

Gryaabs framtida utveckling
beskrivs och analyseras varje år när
verksamhetsplan och budget för
följande verksamhetsår tas fram.
I verksamhetsplanen ingår bland
annat en ekonomisk långtidsplan för
de närmaste fem åren. Den visar att
Gryaabs utveckling, verksamhet och
kostnader till största del påverkas av
miljökraven som fastställts för verksamheten och de ökade reningskrav
som sannolikt kommer i framtiden.
Långtidsplanen är även en del av
Gryaabs budget och revideras varje
år i samband med budgetarbetet.

Arbetsmiljö och säkerhet

Gryaab har höga ambitioner inom
arbetsmiljö och säkerhet. Anläggningarna håller en mycket hög
standard och kommer fortsätta att
utvecklas inom arbetsmiljö- och
säkerhetsområdet. 2015 har särskilt
fokus lagts på att utvidga verksamhetens riskbedömning, när det gäller
processtekniska risker, med hjälp av
fördjupade riskanalyser. Dessutom
har arbetsmiljö och säkerhet varit
ett prioriterat område i pågående
investeringsprojekt.
Ryaverket är inte längre klassat som
sevesoanläggning eftersom nya regler
gör att anläggningen underskrider
sevesoförordningens tröskelvärde för
metanol.

nödvändiga att genomföra, bland
annat förbättrad kväverening, och
investeringsvolymen för de närmaste
fem åren har uppskattats till 530
mkr.

Gryaabs avgifter till ägarkommunerna har ökat under lång tid. Det
beror dels på befolkningsökningen i
regionen och dels på att myndigheternas krav kontinuerligt skärps.

Gryaabs arbete med slamdisponering
följer styrelsens beslutade inriktning,
vilket innebär att Gryaabs slam i första hand ska återföras i kretsloppet
som gödning. Gryaab har certifierat
verksamheten i enlighet med Svenskt
Vattens nationella certifieringssystem Revaq. Den långsiktiga målsättningen är att Gryaab ska återföra
allt slam och ett delmål är att återföra hälften av slammet senast 2018.
Den framtida slamdisponeringen är
en fråga som har stor betydelse för
kostnadsutvecklingen inom bolaget,
eftersom det är en av de större kostnaderna i driftbudgeten.

Avgiften kommer även fortsatt att
öka de närmaste åren som en följd
av pågående och planerade investeringar. I den femåriga ekonomiska
långtidsplanen uppskattar Gryaab
att avgiften till ägarkommunerna
kommer att öka till knappt 340
mkr 2018, för att sedan minska till
330 mkr 2020. I planen ingår flera
investeringsprojekt som bedöms

I Göteborgsregionen finns höga
ambitioner om tillväxt och en
aktuell fråga är om Gryaab kommer att klara belastningsökningen
i framtiden. Det har även kommit
förfrågningar från andra kommuner om att eventuellt få ansluta sig,
vilket måste hanteras. En analys
visar att Gryaab sannolikt kommer
att klara framtida belastningsök-

Foto: Emelie Asplund
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ningar, men att det kommer krävas
ytterligare investeringar vilket ger
högre driftkostnader. Dessutom är en
förutsättning, utöver investeringarna,
att arbetet med att begränsa flödet
till Ryaverket fortsätter enligt plan.
Gryaab bedömer att fosforkraven
för utsläpp i Västerhavet troligtvis
inte kommer att skärpas framöver.
Däremot bedömer verksamheten att
det är lämpligt att planera för ökade
krav på kväverening.
Kvalitet

Arbetet med Gryaabs ledningssystem har pågått planenligt under
året. Certifieringarna enligt
Revaq och ISO 14001 kvarstår
och ledningssystemet har reviderats
av interna och externa revisorer.
Uppföljning av intern kontroll och
styrning har genomförts i fem delar:
strategiska risker, operativa risker,
ekonomiska risker, oegentlighetsrisker och tekniska utvecklingsrisker.
Uppföljningen har även redovisats
för Gryaabs styrelse. Avvikelser
hanteras i ledningsgruppen och vid
ledningens genomgång. I juni 2015
genomfördes en extern revision av
Gryaabs säkerhetsledningssystem
enligt bestämmelserna i sevesolagstiftningen. Revisionen resulterade i
sju avvikelser och åtta förbättringsförlag.
Miljö

Gryaabs verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Avloppsreningsverket har verksamhetskod
90.10 enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251). Utöver det
har Gryaab tillstånd att ta emot vissa
mängder externt organiskt avfall,
vilket har verksamhetskod 90.160.
Slamförvaringen i bergrummet i
Syrhåla har verksamhetskod 90.300.
Hur Gryaab uppfyller miljövillkoren redovisas i miljörapporterna
för Ryaverket och Syrhåla, samt en
årsrapport för tunnel Lerum. Alla
miljövillkor uppfylldes 2015.

Gryaabs eftersedimenteringsbassänger framför skivfilteranläggningen.
Foto: Emelie Asplund

Gryaab står inför en omprövning av
miljötillstånden och förberedelser
har pågått hela året. I december
2015 hölls ett inledande möte med
Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen i Göteborg. I november 2014
lämnades en anmälan om anpassnings- och avvecklingsplan för
bergrummet i Syrhåla in enligt 38§
i förordningen om deponering av
avfall. Något ställningstagande har
ännu inte kommit från Länsstyrelsen angående denna plan.
2015 har tre anmälningar enligt
miljöbalken lämnats in till Länsstyrelsen. Både anmälningen om
ny saltsyrahantering för skivfiltren
och anmälningen för ändrad
slamavvattning godkändes. I den
tredje anmälan, som gäller arbete i
förorenad mark för flyktvägen vid
Röda sten, ställde Länsstyrelsen krav
på mätningar i mark- och länsvatten
samt högsta tillåtna halter i återförda
massor och länsvatten till Göta älv.
Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsprojekt
drivs i nära samarbete med universitet, högskolor och andra institutioner. Gryaab samarbetar till exempel
med Chalmers tekniska högskola,
Göteborgs universitet, Linköpings
universitet och Lunds tekniska
högskola. Samarbetet med Chalmers
kring Gryaabs processer är väl
etablerat och har gett väldigt goda
resultat. Det nuvarande treårsavtalet
gäller till och med halvårsskiftet
2017. Gryaabs ersättning till Chalmers
och Lunds tekniska högskola uppgår
till 0,6 mkr per år.

2015 har betydande forsknings- och
utvecklingsinsatser fokuserats på
utvecklingen av reningsmetoder för
läkemedel, hantering av höga flöden
samt möjligheter för slamhantering
och disponering. Möjligheten att
förbättra Gryaabs miljöprestanda
har utforskats, bland annat gällande
utsläpp av växthusgaser och tillförsel
av oönskade ämnen till ledningsnätet. En betydande del av arbetet
bedrivs inom forskningsklustret
VA-teknik Södra, som stöds av
Svenskt Vatten, men även i samarbete med andra forskningskluster och
aktörer. Resultat från dessa projekt
har redovisats i olika internationella
och nationella sammanhang.
Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står
följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Kronor

5 055 898
-222 650
4 833 248

Styrelsen och verkställande direktören
förslår att:
I ny räkning överförs
Kronor

4 833 248
4 833 248

Beträffande företagets resultat och
ställning i övrigt, se efterföljande
resultat- och balansräkningar,
kassflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.
Alla belopp uttrycks i tusentals
svenska kronor om inte annat anges.
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RESULTATRÄKNINGAR
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2015

2014

1			
2, 3

335 797

330 986

Aktiverat arbete för egen räkning		

4 401

4 795

Övriga rörelseintäkter		

371

166

Summa intäkter		

340 569

335 947

Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter		

-59 380

-56 549

Övriga externa kostnader

4, 6

-89 691

-88 564

5

-75 296

-73 246
-85 459

Personalkostnader
Avskrivningar

1, 7

-87 421

Övriga rörelsekostnader		

-2

Summa kostnader		

-311 790

-303 818

				
Rörelseresultat		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		

28 779

32 129

11

119

8

-28 567

-30 666

Finansiella poster netto		

-28 556

-30 547

Resultat efter finansiella poster		

223

1 582

Bokslutsdispositioner

-250

-651

Skatt på årets resultat

-195

-391

Årets resultat		

-222

540

Räntekostnader och liknande resultatposter

				

38

Gryaab · Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNINGAR
Tillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar

7, 10, 11, 12, 13

1 421 398

1 352 073

14

2 530

3 402

Summa anläggningstillgångar		

1 423 928

1 355 475

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar				
Kundfordringar		

2 237

6 453

Fordringar koncernföretag

15

2 236

15 540

Skattefordringar

16

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

418

414

8 721

601

17

831

38 601

Kassa och bank		

100

1

Summa omsättningstillgångar		

14 543

61 610

				
Summa tillgångar		

1 438 471

1 417 085

Eget kapital och skulder				
Eget kapital

18

		

Grundkapital

19

9 200

9 200

Fria reserver		

5 056

4 516

Årets resultat		

-222

540

Summa eget kapital		

14 034

14 256

Obeskattade reserver				
Avskrivningar över plan

20

69 292

69 042

Summa obeskattade reserver		

69 292

69 042

Avsättningar

10, 21			

Avsättningar för pensioner		

1 403

2 385

Avsättning för skatter		

1 113

1 113

Övriga avsättningar		

1 500

1 500

Summa avsättningar		

4 016

4 998

Långfristiga skulder				
Skulder till koncernföretag

22

600 000

1 130 000

Summa långfristiga skulder		

600 000

1 130 000

Kortfristiga skulder				
Skulder till koncernföretag		

699 225

65 246

Leverantörsskulder		

35 842

113 242

Övriga kortfristiga skulder		

1 238

2 137

23

14 824

18 164

Summa kortfristiga skulder		

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

751 129

198 789

				
Summa skulder och eget kapital		

1 438 471

1 417 085

				
Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
		

2015

2014

Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		

223

1 582

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 		

86 900

82 932

Betald skatt		

-4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

87 119

137
84 651			

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning/minskning av rörelsefordringar -/+		

47 448

-45 055

Ökning/minskning av rörelseskulder 		

-86 293

-5 865

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

48 274

33 731			

Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -		

-156 823

Försäljning av inventarier +		

15

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-156 808

-74 978
1 241
-73 737			

Finansieringsverksamheten				
Upptagna lån		

-

40 000

Amortering av skuld		

-50 000

-

Förändring av checkräkningskredit		

158 633

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

108 633

40 000

Årets kassaflöde		

99

-6

Likvida medel vid årets början		

1

7

Likvida medel vid årets slut		

100

1

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med
tillämpning av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultaträkning
Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att
erhållas. Intäkter redovisas i takt med att arbete och tjänst utförs.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där Gryaab är leasingtagare redovisas som operationell
leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Byggnadsdelar
Markanläggningar
Tunnlar
Ledningar
Biogasanläggning
Syrhåla
Reningsverk
Övriga maskiner och inventarier

20 - 100 år			
20 - 27 år			
100 år			
10 - 33 år			
7 - 33 år			
10 - 33 år			
5 - 33 år			
3 - 20 år			

Inkomstskatter				

Låneutgifter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller
för balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade på balansdagen.

Avskrivningar

Aktuell skatt samt uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen om inte
skatten kan hänföras till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i
eget kapital.

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och
redovisas i posten räntekostnader och liknande resultatposter.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller
komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det
avskrivningsbara beloppet vilket i de flesta fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför
inte av.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt
kvarvarande del av den gamla komponenten. Den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
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Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.
Följande nyttjandetider tillämpas:				
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Balansräkning		

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar, som är förknippade med
tillgången, kommer att tillfalla bolaget och anskaffningsvärdet kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.			

Anskaffningsvärde		

NOT 5

I anskaffningsvärde ingår inköpspriset och utgifter som direkt kan hänföras till
inköpet. Som direkt hänförbara utgifter räknas utgifter för leverans, hantering,
installation och montering, aktiverat arbete för egen räkning och konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med offentliga bidrag som erhållits för
förvärv av anläggningstillgångar.
		

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än tolv månader efter balansdagen. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.		

Finansiella skulder – redovisning och värdering

Bolaget har valt att inte redovisa finansiella instrument till verkligt värde utan
tillämpar en metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde i enlighet med
kapitel 11 - finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärde i
BFNAR 2012:1 (K3).

Säkringsredovisning

Bolaget tillämpar säkringsredovisning i syfte att minska fluktuationen i
resultatet som en följd av säkring av ränterisker. Omvärdering sker inte av
den säkrade posten om det finns en motsatt värdeförändring på säkringsinstrumentet.
Bolaget har ränteswappar för att säkra kassaflöden som kan hänföras till lån
med rörlig ränta. Vid kassaflödessäkring redovisas erlagd respektive erhållen
ränta på säkringsinstrumentet i samma period som räntan på den säkrade
posten redovisas.

Avsättningar

Gryaab gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Uppskattningar och bedömningar

Gryaab gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Eventuella ändringar redovisas i den period
ändringen görs, om den endast påverkat den perioden. Påverkar ändringen
både den aktuella och framtida perioder, görs ändringen i samtliga perioder.
NOT 2

NETTOOMSÄTTNING

Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från från debiterade avgifter till
anslutna ägarkommuner. De uppgår till 300 000 (296 500) tkr.			

Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Löner och ersättningar
varav utbetald pension
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

FÖRSÄLJNING OCH INKÖP MELLAN KONCERNFÖRETAG

Bolaget har haft intäkter från Göteborgs stad och dess bolag uppgående till
265 129 (259 687) tkr. Av bolagets totala inköp kommer 12 426 (36 823) tkr
från Göteborgs stad och dess bolag.				
Kommun
Slutlig avgift
Andel %
Ale
7 267
2,4 %
Göteborg
231 825
77,3 %
Härryda
8 310
2,8 %
Lerum
9 435
3,1 %
Kungälv
9 985
3,3 %
Mölndal
21 821
7,3 %
Partille
11 357
3,8 %
300 000
100,0 %
NOT 4

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

Förtroendevalda revisorer
Revisionsuppdrag

2015
76

2014
135

Externa revisorer			
Revisionsuppdrag
271
157
Andra uppdrag
14
91
				

2015
48 846
178
23 523
5 957
72 369

2014
47 780
178
22 425
5 492
70 205

Löner och andra ersättningar fördelat mellan
styrelsemedlemmar och verkställande
direktör samt övriga anställda
2015
2014
Styrelse och vd
1 505
1 379
Övriga anställda
47 341
45 577
					
Avtal om avgångsvederlag fanns enligt Göteborgs stads normalavtal för
förvaltnings- och bolagschefer för Gryaabs före detta vd, som utnyttjade
avtalet och slutade under våren 2011. Bolaget har tidigare gjort en pensionsavsättning på 7,4 mkr för att täcka denna kostnad. Avsättningen har lösts upp
löpande och avslutades under 2015.				
Gryaabs nuvarande vd har i sitt anställningsavtal rätt till en premiebestämd
tjänstepension på 30 % av ordinarie lön och semesterersättning. Sker uppsägning från företagets sida utgår lön under uppsägningstiden (ömsesidigt
sex månader) samt ett avgångsvederlag på arton månadslöner.			
Företagsledningen består av sex personer, tre kvinnor och tre män.
Styrelsen har sju ledamöter och fem ersättare samt fyra fackliga
representanter.
Sjukfrånvaron var under året 2,5 (1,7) % varav sjukfrånvaro som varat mer än
60 dagar var 0,1 (0,0) %. Sjukfrånvaron för kvinnor var 3,4 (1,4) % och för
män 2,1 (1,8) %.				
			
Upplysning om sjukfrånvaro (%)
2015
2014
34 år och yngre
4,5
2,0
35 - 49 år
2,2
2,2
50 år och äldre
2,0
1,0
					
NOT 6

NOT 3

BOLAGETS PERSONAL

Antal anställda är 104 (101) personer, fördelat på 34 (33) kvinnor och
70 (68) män.				

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Framtida minimileasingavgifter som
ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

NOT 7

2015
553
430
742

2014
853
1 051
932

AVSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.		
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter
läggs till anskaffningsvärdet för den del tillgångens prestanda ökar, i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.			
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivning sker över tillgångens nyttjandeperiod
ner till beräknat restvärde.
Årets avskrivningar baseras på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 2015
Byggnader och mark
12 661
Maskiner och andra tekniska anläggningar
71 166
Inventarier, verktyg och installationer
3 594
Summa
87 421

2014
13 846
58 418
13 195
85 459
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NOT 8

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader koncernföretag
Räntekostnader övriga
Summa
NOT 9

2015
20 880
7 687
28 567

2014
24 285
6 381
30 666

2015
-195
-195

2014
-391
-391

Noter

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Uppskjuten skatt
Summa

NOT 10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR								
Byggnader,
mark och
markanläggningar

Maskiner och
andra tekniska
anläggningar

Inventarier,
verktyg och
installationer

Pågående
nyanläggning

Summa

Ingående anskaffningsvärde
498 043
1 966 463
47 254
91 084
2 602 844
Inköp
19 789
5 334
131 700
156 823
Försäljningar/utrangeringar
-13 054
-8 453
-21 507
Omklassificeringar
-46 027
46 027
Utgående ackumulerade
452 016
2 019 225
44 135
222 784
2 738 160
anskaffningsvärden
						
Ingående avskrivningar
-113 673
-1 098 921
-38 178
-1 250 772
Försäljningar/utrangeringar
13 054
8 451
21 505
Omklassificeringar
13 120
-13 100
-95
-75
Årets avskrivningar
-12 661
-71 166
-3 594
-87 421
Utgående ackumulerade
-113 214
-1 170 133
-33 416
-1 316 763
avskrivningar
						
Utgående bokfört värde
338 802
849 092
10 719
222 784
1 421 397

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK

NOT 15 FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG

Som skattefri reningsanläggning är bolagets fastigheter undantagna från
fastighetstaxering. Bolaget äger fastigheten Färjestaden 20:6 som är oljeförorenad och saknar byggrätt enligt detaljplan och har åsatts ett taxerings
värde under 1 000 kr samt fastigheterna Sjövalla 1:124 och 1:130 i Mölndals
kommun värderade till under 1 000 kr.

Avser kundfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter avseende
bolag och nämnder tillhörande Göteborgs stad 2 236 (15 540). 		

NOT 12 MARKANLÄGGNINGAR

Avser under året erlagd preliminärskatt minskat med årets kostnader för
särskild löneskatt och avkastningsskatt.

Anläggningarna är uppförda på mark ägd av Göteborgs stad.			

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Förutbetalda kostnader är 619 (37 459) och upplupna intäkter
212 (1 142). 			

Avser pågående projekt som inte färdigställts per bokslutsdagen. I anskaffningskostnaden ingår externa inköp och aktivering av eget arbete till
beräknad självkostnad. Projekten aktiveras löpande och omklassificeras vid
färdigställande under lämplig rubrik. Bolaget har från och med 2005 aktiverat
eget arbete i investeringsprojekt. Under året har 4 401 (4 795) tkr aktiverats.
Av totalt nedlagda utgifter om 222 784 (91 084) tkr avser 174 407 tkr kostnader för projektet för ny kväverening, EN2013. 32 197 tkr avser kostnader
för projektet ny driftcentral, Lokaler 2009 och 5 581 tkr avser projektet
Konstruktionssystem. Resterande avser ett antal mindre projekt.		
NOT 14 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Gryaab äger en andel i bostadsrättsföreningen Brf Björkdalen i Tanumstrand,
Grebbestad.
2015-12-31 2014-12-31
Uppskjuten skattefordran
195
Pensionsfordran
399
Andel bostadsrättförening
2 530
2 530
Förskottshyra bergrum
278
Summa
2 530
3 402
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NOT 16 SKATTEFORDRINGAR

Gryaab · Årsredovisning 2015

NOT 18 EGET KAPITAL
		
Aktiekapital
Ingående eget kapital
2015-01-01
9 100
Omföring av
2014 års resultat
Årets resultat
Utgående eget kapital
2015-12-31
9 100

Annat					
eget
Årets
kapital
resultat
Summa
4 616

540

14 256

540
-

-540
-222

-222

5 156

-222

14 034

NOT 19 ÄGARSTRUKTUR OCH ANTALET AKTIER
		2015-12-31
Ale kommun		
307
Göteborgs kommun		
6 500
Härryda kommun		
256
Kungälvs kommun		
498
Lerums kommun		
435
Mölndals kommun		
720
Partille kommun		
384
		
9 100		

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER

NOT 22 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG

		
Ingående		Utgående
		
balans
Förändring
balans
Ackumulerad avskrivning
69 042
250
69 292
utöver plan				

Förfallotidpunkt
Inom ett år från balansdagen
Mellan två till fem år från balansdagen
Summa

NOT 21 AVSÄTTNINGAR			

Bolaget har säkrat den långsiktiga finansieringen genom två långfristiga lån
på tillsammans 600 000 tkr och 530 000 tkr som är ett kortfristigt lån via
Göteborgs stad. Vidare har företaget en checkräkningskredit på 158 733 tkr.
Långivare är Göteborgs stad, limiten uppgår till 195 000 tkr. De kortfristiga
lånen redovisas som skulder till koncernföretag i balansräkningen.

				Mark		
Pensioner
Skatter
sanering
Ingående balans
2015-01-01
2 385
1 113
1 500
Årets avsättningar/
upplösning
-982
Utgående balans
2015-12-31
1 403
1 113
1 500
Avsättningarna utgörs av pensionsförpliktelser enligt tryggandelagen,
uppskjuten skatt vid övergång till komponentavskrivning av byggnader enligt
K3-regelverk. Marksanering avser avtalade kostnader för sanering av olja vid
förvärv av fastigheten Göteborg Färjestaden 20:6.

2015-12-31 2014-12-31
600 000 1 130 000
600 000 1 130 000

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntor
Upplupna energikostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

2015-12-31 2014-12-31
3 864
3 258
1 657
1 272
2 799
2 474
6 504
11 160
14 824
18 164

Göteborg den 11 februari 2016

Peter Rundström
Ordförande

Catrin Björkman

Claes Johansson

Sven Uhlin

Olle Adolfsson

Gun Kristiansson

Bengt Johansson

Anders Åström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 februari 2016
Ernst & Young

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gryaab AB, org.nr 556137-2177

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gryaab AB för
år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden en rättvisande bild av Gryaab AB:s finansiella
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstryker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
6 februari 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.
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Rapport om andra krav
enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Gryaab AB för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstryker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 11 februari 2016
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
för år 2015
Till årsstämman i Gryaab AB 					
Till kommunfullmäktige i ägarkommunerna för kännedom

org.nr 556137-2177

Lekmannarevisorerna har granskat Gryaab AB:s verksamhet under år 2015.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter,
bolagsordning samt ägardirektiv.
Vårt ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god
revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman
fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och verkställande direktör i
en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge rimlig grund för vår bedömning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 11 februari 2016

Bengt Bivall				Henrik Loveby
av årsstämman				av årsstämman
utsedd lekmannarevisor			
utsedd lekmannarevisor
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Foto: Emelie Asplund

Styrelsen
Bakre raden:

Revisor

Bengt Johansson (M) Härryda, ordinarie
Svante Bergh (M) Göteborg, suppleant
Sven Uhlin (M) Göteborg, ordinarie
Mehdi Basiri (Saco) arbetstagarledamot, suppleant
Nicklas Paxéus (Saco) arbetstagarledamot, ordinarie
Mårten Tagaeus, styrelsens sekreterare

Hans Gavin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer
Bengt Bivall (V) Göteborg, ordinarie
Henrik Loveby (M) Partille, ordinarie
Gun Cederborg (V) Göteborg, suppleant
Thomas Elfving (M) Ale, suppleant

Mellersta raden:
Anders Åström, verkställande direktör
Kent Aulin (MP) Kungälv, suppleant
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille, suppleant
Olle Adolfsson (S) Lerum, ordinaire
Peter Rundström (V) Göteborg, ordförande
Stefan Sjöblom (Vision) arbetstagarledamot, ordinarie

Främre raden:
Catrin Björkman (MP) Göteborg, första vice ordförande
Claes Johansson (M) Göteborg, andre vice ordförande
Gun Kristiansson (S) Mölndal, ordinarie
Kent Wängstedt (S) Göteborg, suppleant
Iryna Camp (Vision) arbetstagarledamot, suppleant

Frånvarande:
Dan Björk (M) Ale
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Tekniska och ekonomiska delegationen
Delegationerna består av tjänstemän från Gryaabs
ägarkommuner. Delegationerna träffas tre gånger
per år och diskuterar gemensamma frågor.

Din insats
är viktigt!

Hjälp Gryaab
jobba för ett renare hav
Spola bara ner kiss,
bajs och toalettpapper i toan

Städa och
tvätta med rent samvete

Tamponger, kondomer, bomullspinnar,
pappershanddukar och annat skräp kan
orsaka stopp och översvämningar.

Om du väljer miljömärkta produkter kan du
vara säker på att de inte innehåller ämnen
som skadar bakterierna på reningsverket.
Dessutom räcker det att använda lite,
eftersom vi har mjukt vatten i Göteborgsregionen. Bra för både plånboken och miljön!

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
och andra farliga ämnen till en miljöstation
eller en återvinningscentral. Reningsverken är
bra på att ta hand om det som finns i kiss och
bajs, inte aceton eller målarfärg.
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Gryaab AB Box 8984, 402 74 Göteborg, gryaab.se
Besöksadress Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg
Växel 031-64 74 00, info@gryaab.se

