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Sammanfattning 

Ryaverket är Gryaab AB:s anläggning för rening av avloppsvatten från Göteborgsregionens 

tätbebyggelse. Gryaabs verksamhet kan delas in i två huvuduppgifter:  

1. att via ett eget tunnelsystem leda avloppsvatten från tätortsbefolkningen till bolagets 

reningsverk, Ryaverket.  

2. att behandla avloppsvattnet när det har kommit till Ryaverket. Renat avloppsvatten leds via 

tunnel ut till Göta älvs mynning. 

För Ryaverket finns i huvudsak fyra gällande tillståndsbeslut. Ett beslut från 1976 av Vattendomstolen 

vid Vänersborgs Tingsrätt .om tillstånd enligt vattenlagen att släppa ut behandlat avloppsvatten vid 

Rya Nabbe i Göta älv, beslut av koncessionsnämnden för miljöskydd1994 som avser tillstånd för 

rening av avloppsvatten, Miljöprövningsdelegationens beslut 2006-04-18 om slutliga villkor för 

utsläpp av fosfor, kväve och BOD samt ett beslut 2010 av Miljöprövningsdelegationen om biologiska 

behandling av organiskt avfall.    

Ryaverket ligger sedan 1972 på Hisingen i Göteborg. Anläggningen ligger i nära anslutning till 

Älvsborgsbron och Göteborgs hamnområden på fastigheterna Rödjan 727:38 samt Sannegården 734:9 

i Göteborg. Verksamheten omges framför allt av industriverksamheter men gränsar även till 

naturreservatet Rya skog.  

Då Ryaverket har byggts om och processerna effektiviserats under åren samt befintligt tillstånd inte 

baseras på miljöbalken har Länsstyrelsen i Västra Götalands län begärt att Gryaab omprövar sitt 

tillstånd. Detta villkorades i samband med prövningen om behandling av organiskt avfall.  

Ansökt verksamhet bedöms i stort utgå från befintlig anläggning och antalet anslutna personer samt 

inkommande flöden 2030 baserat på prognoser från de sju ägarkommunerna; Ale, Göteborg, Härryda, 

Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. 

För verksamheten vid Ryaverket kan det, beroende på kravställning av framtida utsläppsnivåer, 

komma att ske förändringar i utformningen. Utgångspunkten är dock att verksamheten ska kunna 

fortgå som idag, med justeringar i befintliga anläggningar. Även framtida nya tekniker kan medföra 

ändringar i utformningen som inte kan förutses i nuläget.   

Inom ramarna för denna tillståndsprövning kommer olika alternativa utformningar utredas för att 

kunna välja den teknik som bedöms tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt skälig för Gryaab/ 

ägarkommunerna.  

Ryaverkets mest betydande påverkan på miljön och människors hälsa utgörs av utsläpp till vatten samt 

förbrukning av energi och kemikalier. Inom ramarna för denna tillståndsansökan kommer ett flertal 

utredningar avseende bl.a. påverkan på recipienten, klimat, luft samt buller att utredas för att 

verksamheten ska påverka omgivningen i så liten skala som är möjligt. 

Med detta samråd önskar Gryaab få en dialog med berörda myndigheter, närboende, närliggande 

verksamheter, ideella organisationer samt allmänhet som kan antas bli berörda av den planerade 

verksamheten.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har begärt att Gryaab omprövar sitt miljötillstånd. Det beror på 

att Ryaverket under åren har byggts om och processerna har effektiviserats. Dessutom baseras inte det 

nuvarande tillståndet på miljöbalken, vilket är standard idag. Omprövningen villkorades i samband 

med en tidigare prövning om behandling av organiskt avfall.  

I nuläget finns huvudsakligen fyra gällande tillståndsbeslut för Ryaverket: 

 Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt meddelade 1976-07-06 slutlig dom i prövningen 

av Göteborgsregionens nya avloppssystem. I domen fastställdes slutliga villkor för utsläppen 

av avloppsvatten från Ryaverket samt utsläppsanordningarnas utformning vid Rya Nabbe. 

 

Prövningen inleddes 1967 när Göteborgs stad lämnade in en ansökan om utbyggnad av 

stadens avloppssystem. Vattendomstolen beslutade i flera deldomar om tillstånd till utbyggnad 

av avloppsnät, inklusive tunnlar, för att samla ihop utsläppen från Göteborg och angränsande 

kommuner till en utsläppspunkt vid Rya Nabbe. Ett reningsverk skulle uppföras i Rya skog 

och därifrån skulle vattnet ledas ut i recipienten via en tunnel som mynnade vid Rya Nabbe. I 

tillstånden ingick att allteftersom tunnlarna i Göteborg färdigställdes skulle de angränsande 

kommunerna ansluta sitt avloppsvatten via ett regionalt tunnelsystem som uppfördes 

samtidigt.  

 Koncessionsnämnden för miljöskydds tillstånd enligt miljöskyddslagen från 1994. 

 Miljödomstolens, Miljööverdomstolens samt Miljöprövningsdelegationens beslut från 2001, 

2003 samt 2006.. 

 Miljöprövningsdelegationens beslut 2010 om tillstånd till biologisk behandling av organiskt 

avfall. 

Till Gryaabs verksamhet hör även en anläggning vid Syrhåla. Där finns utrustning för avvattning av 

slam och möjlighet till deponering av slam i bergrum. Denna verksamhet lyder idag under ett 

gemensamt tillstånd med Ryaverket men avses inte att prövas om i denna prövning och kommer inte 

att beskrivas närmare i denna ansökan annat än då den kommer in som en följdverksamhet. 

1.2 Samrådsprocessen 

Inför den kommande ansökan avser Gryaab att samråda med berörda myndigheter, närboende, när-

liggande verksamheter, ideella organisationer samt allmänheten som kan antas bli berörda av den 

planerade verksamheten.  

Avloppsreningsverk ingår bland de verksamheter som enligt Förordningen om miljökonsekvens-

beskrivningar 3 § alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan. Men när det gäller en förändring i 

verksamheter är det länsstyrelsen, med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 till samma förordning, 

som beslutar om verksamheten kan antas ha  en betydande miljöpåverkan (BMP). Länsstyrelsen har 

vid ett inledande samråd aviserat att beslut blir att verksamheten anses ha en betydande miljöpåverkan. 

Gryaab har därför redan nu tagit initiativ till ett utökat samråd med myndigheter, organisationer och 

allmänheten - utan att avvakta beslutet. Samrådsprocessen fastställs i samråd med länsstyrelsen. 
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2 Administrativa uppgifter 

Anläggning: Gryaab AB Ryaverket 

Fastighetsbeteckning: Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9 

Anläggningsnummer: 1480-1131 

Verksamhetskod: 90.10  

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 

personekvivalenter (pe) eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 pe. 

90.160 

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om 

den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. 

40.10 

Mellanlagring av mer än 10 ton avfall. 

39.40 

Förbrukning av mer än 25 ton organiska lösningsmedel. 

Tillståndsbeslut: * Vattendomstolen i Vänersborgs Tingsrätt 1976-07-06. Tillstånd enligt 

Vattenlagen att släppa ut behandlat avloppsvatten vid Rya Nabbe i Göta 

älv.  

* Koncessionsnämnden för miljöskydd 1994-11-23 och  

1996-12-20. 

* Miljööverdomstolen samt Miljöprövningsdelegationen, 2003-02-18 och 

2006-04-18, slutliga villkor efter prövotid. 

* Miljöprövningsdelegationen 2010-06-22. Tillstånd enligt miljöbalken 

till biologisk behandling av organiskt avfall. Tidsbegränsat till och med 

den 31 december 2018. Ändrat 2011-08-17. 

 

Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Verksamhetsutövare: Gryaab AB  

Besöksadress:  Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg 

Telefon:  031-64 74 00 

Kontaktperson: Jan Mattsson 

E-post:  jan.mattsson@gryaab.se 

Telefon:  031-64 74 32 

Adress:  Box 8984, 402 74 Göteborg 
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3 Verksamhetsbeskrivning 

Ryaverket är Gryaab AB:s anläggning för rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i Göteborgs-

regionen. Avloppsvatten kommer från bolagets sju ägarkommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, 

Lerum, Mölndal och Partille.  

Gryaabs verksamhet kan delas in i två huvuduppgifter.  

 Att via ett eget tunnelsystem leda avloppsvatten från tätortsbefolkningen till Ryaverket. 

Tunnelsystemet beskrivs nedan i avsnitt 3.1. 

 Att behandla avloppsvattnet när det har kommit till Ryaverket. Behandlingen sker med avseende 

på nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Gryaab avskiljer också partiklar och föremål 

samt sedimenterbart material som tas ut till slambehandling. Behandlat avloppsvatten leds via en 

tunnel ut till Göta älvs mynning vid Rya Nabbe där det släpps ut. Detta beskrivs närmare i  

avsnitt 3.2 och i avsnitt 3.3 beskrivs slamhanteringen. 

3.1 Tunnelsystem 

Gryaab har cirka tolv kilometer 

ledningar samt cirka 118 kilometer 

bergtunnlar som samlar upp avlopps-

vatten från de anslutna kommunernas 

ledningsnät. Respektive ägarkommun 

ansvarar för avloppsledningarna fram 

till tunnelanslutningen. I tunnelsystemet 

rinner avloppsvattnet med självfall, 

lutningen är en millimeter per meter. 

Tunnelsystemet är till största delen 

insprängt i berg och består av två 

huvudgrenar: en nordlig och en sydlig 

gren, se Figur 1. Den gren som kommer 

norrifrån betjänar Angered och 

Hisingen i Göteborgs samt Kungälv och 

Ale. Den södra grenen betjänar Lerum, 

Partille, Härryda, Mölndal och de delar 

av Göteborg som ligger söder och öster 

om Göta älv. De båda tunneldelarna 

sammanbinds till en gemensam tunnel 

strax innan anslutningen till Ryaverket. 

Inkommande tunnel mynnar 20 meter 

under marknivå vid Ryaverkets 

centralbyggnad. 

På sex ställen under Nordre/Göta älv samt under Mölndalsån, Stora ån vid Askim och Kvillebäcken 

finns förbindelseledningar som ansluter till tunnlarna på respektive sida. Det finns också en tre 

kilometer lång ledning i en torr tunnel mellan Göddered och Rösbo på Hisingen, samt en 300 meter 

lång ledning i en torr tunnel vid Röda Sten. 

 

 

Figur 1 Översiktskarta tunnelsystem inkl. provtagningsstationer. 
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3.1.1 Ventilation 

Ventilationen i tunnelsystemet sker huvudsakligen genom självdrag via öppningar i den övre delen av 

portarna vid tunnelnedfarterna. Vid några platser är ventilationen förstärkt med mekaniska fläktar som 

suger ut luften som sedan släpps ut via en skorsten eller via ett kompostfilter. Fläktar finns vid 

tunnelnedfarterna Bräcke, Flöjelbergsgatan, Björndammen i Partille, Stora Viken i Ale och vid 

Sandspåret i Hjällbo. Fläkten vid Bräcke ventilerar också svallschaktet och gallerrummet vid 

Ryaverket. Skorstenar finns vid Bräcke, Flöjelbergsgatan och Björndammen. 

Ventilationen till svallschaktet och gallerrummet på Ryaverket som är anslutna till Bräckefläkten 

kommer att byggas om under 2017. 

3.1.2 Kompostfilter 

Det finns tre stycken kompostfilter anslutna till tunnelsystemet. Filtren är byggda för att begränsa 

dålig lukt från tunnelfläktarna som är placerade i anslutning till tunnelnedfarterna. Kompostfiltret 

består av en bädd av bark som är drygt en meter tjockt. Med hjälp av en fläkt pressas luften från 

tunnelsystemet genom kompostfiltret. Kompostfilter finns vid tunnelportarna i Björndammen Partille, 

Stora Viken i Ale och vid Sandspåret Hjällbo. 

3.1.3 Flödesmätning 

Flödet från respektive kommun mäts vid mätstationer som finns utplacerade i huvudtunnlarna vid 

kommungränserna. Mätningen sker i Parshallrännor med automatiskt registrerande nivåmätare. För 

Göteborg beräknas flödet som skillnaden mellan inkommande flöde till Ryaverket och det 

sammanlagda flödet från övriga kommuner. Det uppmätta flödet anger respektive kommuns totala 

flöde. För Gryaabs debitering av ägarkommunerna används dels det totala flödet och dels såld 

vattenmängd till respektive abonnent inom kommunerna.  

3.1.4 Provtagningsstationer 

Gryaab har fem automatiska provtagningsstationer strategiskt utplacerade i tunnelsystemet, se Figur 1. 

Provtagarna är självdiskande karuseller med 24 stycken tolvtimmarsprover, det vill säga att i varje 

provtagningsstation finns prov från de senaste tolv dygnen. Provtagningen görs för att kunna spåra 

oönskade ämnen som kommer till Ryaverket. I inkommande avloppsvatten sker en kontinuerlig 

övervakning av pH-värde och konduktivitet. Även tungmetallerna kadmium, bly, kvicksilver, nickel, 

krom, koppar, zink och silver analyseras i flödesproportionella tre- eller fyrdygnsprover. COD och 

BOD7 mäts i veckosamlingsprov. Om någon av dessa parametrar avviker från den normala variationen 

samlas proven från provtagnings-stationerna in och analyseras. Har det skett ett utsläpp underlättas 

därmed spårningen uppströms, eftersom det utifrån resultaten vid provtagningsstationerna kan avgöras 

i vilken tunnelgren utsläppet skett. 
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3.1.5 Slamtömningsstationer 

Avloppsvatten och -slam som sugs upp från 

trekammarbrunnar, slutna tankar och 

minireningsverk töms vid slamtömningsstationer 

som finns utefter tunnelnätet i regionen, se  

Figur 2. Avsikten med stationerna är att slam-

tömningsbilarna inte ska behöva köra hela vägen 

till Ryaverket för att tömma sin last. Operatörerna 

som tömmer vid stationerna rapporterar in tömda 

mängder till Gryaab som sedan debiterar per 

kubikmeter enligt en fastställd taxa. Under 2015-

2016 har Gryaab byggt om samtliga slam-

tömningsstationer. Ombyggnationen omfattade 

installation av mätare i varje station för att kunna 

registrera vem som har tömt och hur mycket.  

Under 2017 kommer det att uppföras en 

slamtömningsstation i Lerums kommun. 

 

 

3.2 Avloppsvattenbehandling 

I Ryaverket sker idag rening av avloppsvatten genom; mekanisk och biologisk samt kemisk rening. 

Processchema i Figur 3 beskriver reningsprocesserna.  

3.2.1 Mekanisk rening  

Anläggningsdelar  

Den mekaniska reningen omfattar följande anläggningsdelar: 

 Grovgaller och renstvätt 

 Inloppspumpar 

 Sandfång 

 Fingaller och renstvätt 

 Fettavskiljare 

 Försedimentering  

Processbeskrivning 

Tunnelsystemet mynnar 20 meter under marknivån vid Ryaverkets centralbyggnad. Avloppsvattnet 

passerar först genom grovgaller (spaltvidd 20-25 mm) innan det pumpas till marknivå. Gallren tar bort 

det fasta och grövre materialet och de är utrustade med automatisk rensningsanordning inklusive 

tvättning och pressning av rens. Renset går till Renovas förbränningsanläggning vid Sävenäs. 

Från grovgallerrummet pumpas allt avloppsvatten upp till marknivån och leds i en kanal till ett luftat 

sandfång. Därefter passerar avloppsvattnet fingaller (spaltvidd 2 mm). Finrenset tvättas, pressas och 

lagras i containrar och går sedan till förbränning vid Renovas anläggning vid Sävenäs. Tvättvattnet 

passerar fettavskiljning innan det går till försedimentering. Avskilt fett tillförs rötkamrarna. Efter 

fingaller leds avloppsvattnet till sedimenteringsbassängerna. I försedimenteringsbassängerna avskiljs 

fasta partiklar från vattnet som primärslam. Det avskilda slammet pumpas till slambehandlingen.  

Figur 2 Översiktskarta tunnelsystem inkl. slamtömningsstationer. 
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Figur 3 Processchema över Ryaverket.  
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3.2.2 Biologisk och kemisk rening  

Anläggningsdelar  

Den biologiska reningen omfattar följande anläggningsdelar: 

 Aktivslambassänger med fördenitrifikation, kemisk fällning och biologisk rening  

 Eftersedimentering  

 Biobäddar med nitrifikation 

 MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) med efterdenitrifikation (ED) 

 Skivfilter  

Processbeskrivning 

Den biologiska reningen består av olika delprocesser med syresättning (aerob) respektive omrörare 

utan syresättning (anoxisk och deox). Syresättning (luftning) är nödvändig för att erhålla nitrifikation 

(ammoniumkväve omvandlas till nitrat) och för att reducera organiskt material (BOD7). I den anoxiska 

processen sker denitrifikation, vilket innebär att nitrat omvandlas till kvävgas.  

Den kemiska fällningen sker simultant med de biologiska processerna i aktivslamanläggningen. 

Fällningskemikalien järnsulfat tillsätts i inloppet till aktivslamanläggningen. 

Aktivslamanläggning med simultan kemisk fällning 

De första 40-60 procent av aktivslamanläggningens bassängvolymer är en anox (oluftad) zon där för-

denitrifikation sker och den andra delen av aktivslambassängerna luftas för att åstadkomma biologisk 

nedbrytning av organiskt material. 

Vid denitrifikationen i aktivslamanläggningen utnyttjas det inkommande avloppsvattnets organiska 

innehåll. För att möjliggöra detta krävs en recirkulation av nitrat från biobädden (se processchema). 

Innan avloppsvattnet från biobäddarna leds till aktivslambassängerna, blandas det ihop med returslam 

och syrehalten minskas. Detta sker i så kallade deoxbassänger före inblandningen av försedimenterat 

avloppsvatten. Syftet med deoxsteget är att sänka syrenivån innan avloppsvattnet leds till anoxzonen. 

Motivet är att förhindra att det tillgängliga kolet som finns i försedimenterat avloppsvatten oxiderar 

med syre istället för nitrat (denitrifikation) innan denitrifikationsprocessen.  

I den luftade delen bryter bakterier och andar mikroorganismer ned lättnedbrytbart organiskt material i 

avloppsvattnet. Bakterierna finns i det aktiva slammet som recirkuleras från eftersedimenteringen. 

Sedimentering och skivfilter 

Efter att vattnet passerat aktivslambassängerna leds det vidare till eftersedimenteringsbassängerna där 

det aktiva slammet sedimenteras och avskiljs från avloppsvattnet. Huvuddelen av det aktiva slammet 

pumpas tillbaks till aktivslambassängerna. En del tas dock ut som så kallat överskottsslam. Slammet 

pumpas normalt till slamfickan vid inloppet av försedimenteringsbassängerna och blandas med 

primärslammet. Vid höga flöden kan överskottsslammet pumpas direkt till slambehandlingen. 

Efter eftersedimenteringsbassängerna recirkuleras en del av avloppsvattnet till biobäddarna för 

nitrifikation och en del leds direkt till skivfilteranläggningen. Avloppsvattnet från biobäddarna leds 

sedan tillbaka till aktivslamprocessen eller till efterdenitrifikation.  

Avloppsvattnet från eftersedimentering och efterdenitrifikation leds till skivfilteranläggningen för 

slutlig avskiljning av suspenderade ämnen. Vid hög massbelastning kan en del av vattnet ledas förbi 

skivfiltren. Filterslammet pumpas tillbaka till inkommande kanal eller till aktivslamprocessen med 

hjälp av tre filterslampumpar. 
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Vid höga flöden är det nödvändigt att minska recirkulationen till aktivslambassängerna för att inte 

överbelasta sedimenteringsbassängerna och möjliggöra att en så stor andel som möjligt av 

inkommande avloppsvatten genomgår fullständig behandling i de biologiska och kemiska 

reningsstegen.  

Biobäddar 

Biobäddarna är fyllda med specialtillverkat korrugerat plastmaterial som ger hög kontaktyta på vilket 

bakterier kan växa. Vatten som kommer i retur från eftersedimenteringsbassängerna pumpas upp till 

en nivå över biobäddarnas yta varifrån det kan rinna med självfall ut till en spridare. Spridarna fördelar 

vattnet jämnt över biobäddarnas yta. Vattnet strilar sedan ner genom biobäddarna samtidigt som luft 

stiger upp underifrån via självdrag. I biobäddarna oxiderar ammonium till nitrat och en nitrifikation 

sker. 

ED (MBBR med efterdenitrifikation) 

Avloppsvattnet från biobäddarna leds antingen till aktivslambassängerna eller ED. Processen i ED 

bygger på biofilmsprincipen med en aktiv biofilm som växer på små, specialdesignade plastbärare som 

hålls svävande i en reaktor. Bärarna är avsedda att ge en stor, skyddad yta för biofilmen och optimala 

förhållanden för bakteriekulturen. Bakterierna omvandlar nitrat till kvävgas (denitrifikation). Så 

småningom mognar biofilmen och lossnar från bärarmediet och bildar naturliga flockar som avskiljs i 

skivfiltren. 

För att uppnå tillfredställande denitrifikation tillsätts extern kolkälla i ED. För optimal tillväxt av 

biofilmen  tillsätts fosforsyra som näring vid behov. 

Processbeskrivning för kemisk rening 

Järn(II)sulfat används på Ryaverket för kemisk fällning av fosfor i det biologiska reningssteget. 

Järnsulfat löses upp i vatten och doseras till det försedimenterade vattnet. Den utfällda fosforn binder 

till aktivslamflockarna. Bra flockbildning är viktig för reningsprocessen och genom tillsats av små 

mängder av en polymer kan denna process tidvis förbättras.  

3.2.3 Direktfällning och förbiledning 

Vid inkommande avloppsflöden större än cirka 8 m3/s kan ett delflöde av avloppsvattnet ledas förbi 

ordinarie biologisk och kemisk behandling. Upp till sex försedimenteringsbassänger kan delas av och 

användas för kemisk rening, så kallad direktfällning. Med direktfällning menas att kemisk fällning av 

avloppsvattnet sker som enda steg efter den mekaniska reningen. Dosering av fällningskemikalie, 

polyaluminiumklorid (PAC) sker i inloppet till de försedimenteringsbassänger som används till 

direktfällning. Polymer tillsätts också för bättre flockbildning.  

Vid inkommande flöden överstigande cirka 12 m3/s kan det totala förbiledda flödet även bestå av 

enbart mekaniskt renat avloppsvatten, det vill säga vatten som enbart genomgått grovgallring, 

fingallring och försedimentering utan kemisk fällning. 

3.2.4 Utsläppspunkten 

Avloppsvattnet som genomgått hela den biologisk kemiska processen och det vatten som förbileds 

denna process och direktfälls sammanförs i utloppstunneln och innan provtagningen på utgående 

vatten. Vattnet leds först via en 825 meter lång bergtunnel (tvärsnittsarea cirka 10 m2) och sedan två 

195 meter långa utloppsledningar som är två meter i diameter. Utloppsledningarna ligger på botten av 

Göta älv och mynnar ut på älvens norra sida. Djupet vid utsläppspunkten är cirka fyra meter. 

Koordinaterna för utsläppspunkten är x 6402813, y 1266376. 

Rya Nabbe ligger cirka 850 meter väster om Älvsborgsbron. 
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3.2.5 Flödesmätning och provtagning 

Inkommande flöde mäts med hjälp av en elektromagnetisk flödesmätare på varje inloppspumps 

tryckledning. 

Avloppsvatten som förbileds biologisk och kemisk behandling mäts med hjälp av en Parshallränna 

utrustad med en radarnivåmätare. 

Flödesproportionella provtagare finns för provtagning på inkommande avloppsvatten och utgående 

behandlat vatten. I utgående vatten analyseras vid varje tillfälle samtliga delströmmar. 

3.2.6 Energiåtervinning, värmepump och kylvatten 

En delström av det behandlade vattnet pumpas till Göteborg Energis värmepumpanläggning Rya 

Värmepump. Där utvinns värme ur avloppsvattnet för tillförsel till fjärrvärmenätet. En delström kan 

även användas som kylvatten i Göteborg Energis GobiGas anläggning. Efter att Göteborg Energi 

använt vattnet leds det tillbaka till Ryaverket och ner i utloppstunneln. 

3.3 Slamhantering 

Slam avskiljs som primärslam i försedimenteringsbassängerna, vid direktfällning i försedimenterings-

bassängerna, som överskottsslam från eftersedimenteringen (leds antingen tillbaka till slamfickan i 

försedimenteringen eller direkt till slambehandling). Organiskt avfall från MO (Mottagning Organiskt 

avfall) pumpas direkt till rötkamrarna. Slambehandling sker sedan i tre steg innan slammet går vidare 

för jordbruksanvändning eller komposteras för jordtillverkning: 

 Förtjockning med polymer 

 Mesofil rötning (37oC)  

 Slamavvattning i centrifuger  

3.3.1 Förtjockning 

Första steget i slambehandlingen är en förtjockning av slammet. Förtjockning av primärslam och 

överskottsslam sker efter dosering av polymer, i fyra band gravitationsförtjockare som förtjockar 

slammet till 4-8 procent torrsubstans (TS). En tillhörande anläggning för blandning av polymer finns 

också. Rejektvatten från förtjockarna leds till kanalen efter försedimenteringen. Från 

förtjockningssilon pumpar tre pumpar det förtjockade slammet till rötkamrarna. 

3.3.2 Rötning med biogasanläggning 

Biogasanläggningen består av två stora rötkammare med konstant slamnivå, en mindre rötkammare 

där slamnivån kan variera samt utrustning för energiåtervinning/uppvärmning och gashantering. 

Gasvolymen i anläggningen är 5 500 m3. 

Det förtjockade slammet värms upp till 37°C (mesofil) med hjälp av en värmeväxlare innan det 

pumpas in i rötkamrarna. Varmvattnet i värmeväxlaren är kylvatten från kompressorerna till aktiv-

slamanläggningen och från fjärrvärmenätet. I rötkammaranläggningen omvandlas cirka hälften av 

slammets organiska innehåll till biogas. Det är en bakteriell process som sker i anaerob (syrefri) miljö 

under cirka 15 dygn. Den bildade biogasen består till 60-65 procent av metangas och 35-40 procent är 

koldioxid. Det mesta av slammets obehagliga lukt försvinner vid rötningsprocessen.  

Det är möjligt att behandla slammet i seriedrift, det vill säga att slammet leds först genom den ena och 

sedan den andra av de två rötkamrarna eller också behandlas slammet separat i vardera rötkammare. 

Slammet i rötkamrarna hålls omblandat med omrörare och cirkulationspumpar. 
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Den tredje rötkammaren används som utjämningsmagasin och efterrötning innan slammet pumpas 

vidare antingen till avvattningsutrustning vid Ryaverket eller till Syrhåla.  

Biogasen från rötkamrarna går via gasledningar till en gasklocka för tryckhållning. Efter gasklockan 

filtreras gasen innan den levereras vidare till Göteborg Energi. Från Ryaverket leds gasen till Göteborg 

Energis anläggning i Arendal där den uppgraderas till fordonsgas som sedan levereras ut på gasnätet. 

Vid kapacitets- eller driftproblem vid Ryaverket eller på Göteborg Energis anläggning facklas bio-

gasen. Det innebär att den biogas som inte kan utnyttjas bränns i två gasfacklor, som är placerade 

utanför rötkammaranläggningen.  

Vid bortfall av energi eller andra störningar kan gasen släppas ut via säkerhetsventiler på toppen av 

rötkamrarna. 

3.3.3 Slamavvattning centrifuger  

Efter rötningen tillsätts polymer (konditionering) och därefter sker avvattning med centrifuger till en 

TS-halt på cirka 25-26 procent. Det finns fyra centrifuger, varav två har en kapacitet på 50 m3/h och 

två har en kapacitet på 30 m3/h. 

Rejektvattnet från centrifugerna kan tillföras direkt till biobäddarna för nitrifikation, eller blandas med 

dekantat från förtjockning och ledas i retur till kanalen efter försedimenteringen. 

3.3.4 Slamplatta 

Efter slamavvattning förs slammet till ett transportband och vidare ut till slamplattan. Plattan är upp-

delad i tre sektioner. Syftet med sektioneringen är att separera enskilda Revaq1 partier. I varje fack 

samlas slam från en veckas produktion innan det hämtas av entreprenörer. Enligt reglerna i Revaq ska 

slam produceras i distinkta partier som ska hållas åtskilda. Under produktionen tas prover som sedan 

analyseras för kontroll av att Revaqs kvalitetskrav uppfylls. Är partiet godkänt sker hygienisering 

genom långtidslagring i sex månader.  

3.3.5 Slamhantering 

Allt slam omhändertas av upphandlad entreprenör. Entreprenören ska i första hand distribuera Revaq 

certifierat slam till jordbruksanvändning. Övrigt slam som inte är Revaq certifierat, samt det slam som 

inte kan avsättas för jordbruksanvändning, användas för tillverkning av olika jordprodukter. Detta 

slam behandlas alltid genom kompostering innan tillverkningen (blandning med olika struktur-

material).  

3.4 Mottagning av organiskt avfall 

På Ryaverket finns möjlighet att ta emot externt organiskt material, för att samröta det med avlopps-

slammet. Det organiska avfallet består av fett från fettavskiljare installerade hos storkök, restauranger, 

personalmatsalar med mera. Även organiskt material som uppkommer på grund av produktion, spill 

och produktionsstörningar från livsmedelsindustri, restauranger och storkök tas emot, förutsatt att det 

inte klassas som animaliska biprodukter (ABP–material). Gryaab har tillstånd för mottagning och 

behandling av 70 000 ton externt lättnedbrytbart organiskt avfall och odlade grödor. 

Avfallet ska vara pumpbart och får inte påverka slamkvaliteten negativt. Organiskt avfall levereras i 

slamsugarbilar. Varje leverans registreras elektroniskt och pumpas till två parallella linjer, varifrån det 

kan matas vidare till rötkamrarna.  

                                                      
1 Revaq - Revaq är ett ledningssystem som arbetar för ständig förbättring av slamkvalitet. 
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3.5 Revaq och uppströmsarbete 

Gryaab är sedan 2009 certifierad enligt Revaq, certifieringssystemet för ”Renare vatten – bättre 

kretslopp”. Revaq syftar till återföring av slam till jordbruket. Detta ska genomföras bl.a. genom krav 

på avloppsvattnets och slammets kvalitet men även krav på hur slammet produceras. Inom Revaq är 

uppströmsarbete viktigt för att nå målen. Uppströmsarbetet innebär arbete vid ”källan”, att se till att 

minimera den negativa påverkan på avloppsslammet från anslutna verksamheter och hushåll. 

Inom Revaq finns både långsiktiga och kortsiktiga mål beträffande innehållet av oönskade organiska 

ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten. Det långsiktiga målet är att innehållet av oönskade 

organiska ämnen och metaller i inkommande avloppsvatten inte ska överstiga det som finns i 

klosettvatten. 

För oönskade ämnena anger Revaq att de anslutna verksamheternas användning av kemikalier som 

leds till spillvattnet ska kartläggas. Utfasningsämnen ska tas bort eller hindras nå det kommunala 

spillvattennätet.  

Av 60 grundämnen, i Revaq kallat spårelement, sker årligen analys i slammet. För de s.k. prioriterade 

spårelementen som identifierats sker arbete med handlingsprogram, utredningar och åtgärder med 

tidplan för att kvaliteten i slammet ska motsvara målen och kraven inom Revaq. 

Övrigt uppströmsarbete som sker kontinuerligt är bland annat arbete med åtgärder hos de anslutna 

verksamheterna med processer eller i användning av kemikalier som medför minskad förorening i 

spillvatten och slam. Vidare genomförs granskningar och yttranden hos anslutna verksamhetsutövare 

angående tillståndsprövningar och anmälningsärenden. Gryaab genomför även vid behov spårnings-

arbeten vid utsläpp och diverse andra undersökningar.   

Större verksamheter som är anslutna till Ryaverket är bland annat Volvo personvagnar, Eka Chemicals 

i Bohus, Estrella, Sahlgrenska universitetssjukhusen, deponierna vid Tagene och Brudaremossen samt 

slam från vattenverken vid Alelyckan och Lackarebäck.  

3.6 Tillskottsvatten  

Mängden tillskottsvatten till Ryaverket är förhållandevis stor. Mängderna beräknas utifrån den 

flödesmätning som görs för varje ansluten kommun. Störst mängd tillskottsvatten kommer från 

Göteborgs stad. 

Göteborgs stads förvaltning Kretslopp och vatten har under 2010-2015 arbetat enligt uppställda mål i 

ÅPA2 för tillskottsvatten. Målet är att andelen tillskottsvatten ska vara mindre än 50 procent  av den 

totala volym som Göteborg avleder till Ryaverket på årsbasis.  

2010 var andelen tillskottsvatten från Göteborgs stad 56 procent, eller 56 Mm3 av den totala tillförseln 

av avloppsvatten. För att nå målet på 50 procent  tillskottsvatten  behöver volymen minskas med cirka 

12 Mm3 till 2030. Under 2010-2015 har andelen tillskottsvatten ökat till 58 procent. En analys av hur 

mycket tillskottsvattenmängden på Ryaverket ökar visar att ökningen ligger i spannet mellan  

0,5-1 Mm3/år. Analysen visar vidare att ökningen är oberoende av regn, ledningslängd och ansluten 

yta. Den kan alltså inte förklaras av den utbyggnation  och förtätning som staden genomgått, eller av 

att regnmängden skulle ha ökat. Analysen visar dessutom att ökningen fram till 2030 troligtvis ligger i 

storleksordningen 0,6-1,0 Mm3/år.  

  

                                                      
2 ÅPA – Åtgärdsplan avlopp för Göteborgs Stad 
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3.7 Utsläppskrav 

Utsläppsvillkoren för det behandlade avloppsvattnet, vilka är fastställda i gällande tillståndsbeslut  

för Ryaverket, redovisas i Tabell 1.  

Tabell 1 Utsläppsvillkor beräknat som medelvärden av flödesproportionella veckoprov. 

Parameter Typ Period Värde Enhet 

BOD7 Gränsvärde Årsmedel 10 mg/l 

Totalfosfor 

Riktvärde 

Riktvärde 

 

Gränsvärde  

Årsmedel 

mar-maj 

jun-aug 

Årsmedel 

0,3 

0,3 

0.3 

0,4 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

Totalkväve Riktvärde Årsmedel 10 mg/l 

 

Villkoren gäller för det samlade utgående avloppsvattnet, det vill säga fullständigt behandlat vatten 

(biologiskt/kemiskt/filtrerat), direktfällt vatten samt mekaniskt behandlat vatten. Mätningen sker i 

tunneln för utgående vatten där de två delströmmarna gått ihop. 

3.8 Pågående utbyggnader 

3.8.1 Utökad efternitrifikation 

För att ytterligare förstärka kvävereningen vid Ryaverket pågår nu en utbyggnad av ett tredje 

kvävereningssteg. Den nya anläggningen utgörs av en bassängenhet i anslutning till efter-

sedimenteringen. Enheten är uppdelad i 18 bassänger. Reningen kommer dels att utgöras av 

efternitrifikation och dels av rening av rejektvatten. Efternitrifikation sker i en MBBR- anläggning. 

Detta blir ett komplement till nuvarande efternitrifikation i biobäddarna. 

Anläggningen beräknas kunna tas i drift i november 2016. 

3.8.2 Rejektvattenbehandling 

Rejektvattnet från avvattningen av rötat slam innehåller höga halter kväve i form av ammonium. 

Rejektvattnet pumpas direkt från slamavvattningen till efternitrifikationsanläggningen, se avsnitt 3.8.1, 

där det behandlas i ett separat steg. Den teknik som kommer att användas är rening med hjälp av 

anammoxbakterier.  

Detta reningssteg beräknas kunna tas i drift januari 2017. 

3.8.3 Skruvpressar 

Rötad slam blir idag avvattnat med fyra centrifuger i parallelldrift. Centrifugerna är gamla och 

behöver ersättas med ny utrustning.  

Istället för att ersätta befintliga centrifuger med nya, kommer skruvpressar att installeras. De nya 

skruvpressarna förväntas ha samma prestanda som centrifugerna, samtidigt som drifttillgängligheten 

säkerställs och ökas. Även underhållskostnaderna förväntas minska samt att avvattningskapaciteten 

och arbetsmiljön förbättras. 

Skruvpressanläggningen kommer att bestå av fyra skruvpressar som avvattnar det rötade slammet från 

en torrhalt på 2-3 procent till 26 – 30 procent. Polymer tillsätts för att förbättra avvattningsgraden.  
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Den totala kapaciteten på de fyra maskinerna är 6 000 kg/h, vilket motsvarar ett flöde av slam på  

45 m3/h. Slammet transporteras vidare till slamplattan via befintligt transportband.  

Vattenfasen från skruvpressarna (rejektet) filtreras i fyra trumfilter. Rejektet behandlas enligt avsnitt 

3.8.2. En anläggning för syratvätt av skruvpress och trumfilter kommer också att installeras. 

Skruvpressarna beräknas kunna tas i drift i under 2017. 

3.9 Nuvarande och framtida belastning samt teknisk utveckling 

Tillståndsdimensioneringen på ett avloppsreningsverk sätts vanligtvis efter parametrarna BOD7, Ptot, 

Ntot och flöde.  

2015 var cirka 740 00 personer anslutna till Ryaverket. Räknas anslutna industrier och andra 

verksamheter om till personekvivalenter (pe)3 innebär det en övrig anslutning på cirka 70 000 pe.  

Den totala anslutningen motsvarar med detta cirka 810 000 pe. 

Utifrån samtliga ägarkommuners tillväxtprognoser bedöms den totala mängden spillvatten till 

Ryaverket motsvara cirka 920 000 personer 2030. Detta inkluderar att avloppsreningsverken i 

Älvängen och Rävlanda läggs ner och avloppsvattnet överförs till Ryaverket. 

I ansökan kommer att redovisas tekniska möjligheter till ytterligare rening av fosfor, BOD7 och kväve. 

Teknikval och framtida flödes- och föroreningsbelastningar kommer att visa vilka reningskrav som 

kan uppnås. 

Maximal genomsnittlig veckobelastning 

Maximal genomsnittlig veckobelastning (Max gvb) är ett mått på hur mycket avloppsvatten som kan 

genereras i upptagningsområdet och är ett beräkningssätt för att förutse hur stort behovet av avlopps-

rening kan komma att bli. En sådan sammanställning har gjorts avseende förhållandena 2015, se 

Tabell 2. Den är utförd enligt Naturvårdsverkets nya anvisningar. Enligt detta beräkningssätt kan en 

maximal genomsnittlig veckobelastning på 920 000 personekvivalenter uppnås inom 5 år.  

 
Tabell 2 Beräknad maximal genomsnittlig veckobelastning. 

Källa Antal 

personekvivalenter 

Arbetstid/Skoltid  

personekvivalenter 

Industri och slamtömning på nätet 70 000  

Inpendling från andra kommuner   70 000  

Utpendling från Gryaab kommunerna  -33 000 

Inpendling Gryaab kommuner 

(personer ej anslutna) 

 14 000 

Nyanlända + asylsökande 12 000  

Befolkningsökning 5 år framåt 50 000  

Anslutna personer 2015 737 000  

Summa 869 000 51 000 

Total Summa = max GVB 920 000  

Det är viktigt att notera att Gryaabs prognos på 920 000 anslutna personer 2030 och beräkningen av 

maximal genomsnittlig veckobelastning inte är direkt jämförbara. 

  

                                                      
3 Dividera tillförd mängd BOD7 med 70 gram BOD7 per person och dygn 
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4 Lokalisering och områdesbeskrivning 

Gryaabs reningsverk Ryaverket ligger sedan 1972 på Hisingen i Göteborg. Anläggningen ligger i nära 

anslutning till Älvsborgsbron och Göteborgs hamnområden, se Figur 4. Anläggningen omges av 

industriverksamheter. I direkt anslutning till Ryaverket finns Göteborg Energis värmepumpsanlägg-

ning, Rya värmepump. Den är sammankopplad med Ryaverket och drivs av värmeenergin från det  

utgående avloppsvattnet . Norr om anläggningen finns St1 raffinaderi och direkt söder om Ryaverket 

finns Göteborg Energis anläggning GoBiGas, Rya värmepanna samt Rya kraftvärmeverk. Till sydost 

finns Statoils oljelagring med cisterner som ligger i ett pärlband ner mot älven. 

Väster om Ryaverket finns Rya skog. Skogen ligger som en barriär mot de verksamhetsutövare som 

finns inom Energihamnen, Göteborgs Hamn.  

Närmaste bostäder finns i Färjenäs cirka 300 meter från verksamheten. Bostadsområdet Pölsebo ligger 

cirka 450 meter från anläggningen. Den närmsta bebyggelsen vid Eriksberg ligger cirka 400 meter 

bort. Bostadsområdena har större trafikleder (Älvsborgsbron) mellan sig och anläggningen. 

 

Figur 4 Närliggande verksamheter och bostadsområden.  

Energihamnen 

Ryaverket 

GoBiGas 

St1 raffinaderi 

Göteborg Energi 

Ryahamnen 

Pölsebo 

 

Färjenäs 

 

Göteborg Energi 
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4.1 Planförhållanden 

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ytterhamnarna4 från 2006 konstateras att Ryaverket ligger 

inom planområdet med utbyggnadsmöjlighet. Markanvändningen som redovisas i FÖP förändrar inte 

nuvarande förhållande för avloppshanteringen. Översiktsplanen för Göteborg antogs i februari 2009 

och markanvändningen kring Ryaverket är markerat som verksamhetsområde. 

Ryaverket är beläget på fastigheterna Rödjan 727:38 samt Sannegården 734:9, se Figur 5. Gryaab äger 

också fastigheten Färjestaden 20:6, men på denna fastighet bedrivs ingen avloppsrening.  

 

Figur 5 Gryaab bedriver verksamhet inom fastigheterna Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9. Anläggningens ungefärliga 

utbredning är markerad i kartan.  

4.2 Recipient 

4.2.1 Göta älv 

Göta älv stäcker sig från Vänern till havet genom en 93 kilometer lång dalgång. Medelvattenföringen i 

älven är 565 m3/s och det reglerade maxflödet är 1 030 m3/s. Vattnet i Göta älv har en mängd olika 

användningsområden, bland annat som vattentäkt, recipient och farled men älven används även för 

kraftproduktion, sportfiske och fiskodlingar. 

Göta älvs miljökvalitet sammanfattas av Göta älvs Vattenvårdsförbund i följande punkter5:  

 Göta älv är Sveriges vattenrikaste älv och, om hela avrinningssystemet inräknas, ett av de 

längsta vattendragen i landet. 

 Göta älv har använts som vattentäkt sedan slutet av 1800-talet. På 1950-talet ansågs älven hotad 

som vattentäkt, på grund av en alltför kraftig industriell och samhällelig expansion utmed älven. 

                                                      
4 Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Ytterhamnsområdet. Stadsbyggnadskontoret. Antagen. 20 april 2006. 
5 Fakta om Göta älv. 2015. Göta älvs vattenvårdsförbund 
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 Halterna av syreförbrukande ämnen är idag nere på samma låga nivå som i slutet av 1800-talet. 

 Avföringspåverkan är ett fortsatt hot mot Göta älv som råvattentäkt och påverkan är fortsatt 

hög. De krav på råvattenkvalitet som bör underskridas med god marginal överskrids nu under 

upprepade perioder varje år. 

 Göta älv är uppdelad på sex vattenförekomster, varav fem är klassade som kraftigt modifierade 

vatten enligt bedömningsgrunderna från Havs- och vattenmyndigheten. 

 Göta älvs ekologiska potential är klassad som otillfredsställande där hydrologin, regleringen av 

vattenflödet, är utslagsgivande. 

 Vattenkvaliteten i Vänern påverkar i högsta grad vattenkvaliteten i Göta älv. 

4.2.2 Rivöfjorden 

Den del av Göta älv som passerar genom Göteborg mynnar ut i Rivöfjorden. Denna del av älven 

passerar och påverkas av ett stort tätbebyggt område. Där finns till exempel fartygstrafik, Göteborgs 

hamn, Ryaverket, dagvattentillförsel och industrier med utsläpp i älven eller i Rivöfjorden. Göteborgs 

hamn är Nordens största hamn med mycket aktivitet och muddring av botten för att stora båtar ska 

kunna nå hamnen och passera upp genom älven till Vänern.  

Ett antal kemiska undersökningar är gjorda i området och det är inte bara kvicksilver som påverkar 

organismerna som lever i anslutning till detta utlopp och fjorden. Förutom kvicksilver överskrider 

även TBT6 och PBDE gränsvärden inom miljökvalitetsnormerna.  

I Göta älvs mynning bildas en så kallad saltkil, vilket innebär att det finns ett dominerande sötvatten-

utflöde i ytvattnet, liten tidvattenpåverkan samt ett stort bredd- till djupförhållande. Havsvattnet 

tränger upp som en kil längsmed bottnen och hindras från att blanda sig med det ovanliggande 

sötvattnet. Sötvattenutflödet ökar friktionen mot det underliggande vattnet, vågor bildas och saltvatten 

fångas upp i det övre sötvattenlagret. Detta leder till att ett blandat vatten uppkommer mellan söt och 

saltvattnet, vilket ger upphov till ett gränsskikt med avseende på salthalt (haloklin).  

Inom ramarna för prövningen av Ryaverket har följande utredningar initierats och kommer att ge 

förutsättningarna för hur recipienten påverkas av tillförseln från Ryaverket: 

 Spridningsberäkningar för modellering av utsläpp från Ryaverket  

 Utvärdering av Bohuskustens vattenvårdsförbunds hydrografiska mätningar 

 Bottenfaunaundersökningar samt makroalger  

 Läkemedelsrester i avloppsvatten samt dess effekter på fisk.  

Dessutom genomförs analyser av det behandlade avloppsvattnets kemiska sammansättning samt 

toxiska egenskaper (KIU, karakterisering av industriella avloppsvatten). 

                                                      
6 TBT – tributyltenn, PBDE - polybromeradedifenyletrar 
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4.3 Naturmiljö 

 

Figur 6 Skyddade naturmiljöer. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, WebbGis. 

4.3.1 Naturreservat 

Rya skog 

Rya skog är ett av Göteborgs stads naturreservat, se Figur 6 och Figur 7. Reservatet bildades 1928 och 

omfattar cirka 16 hektar. Skogen är unik på det sättet att här finns rester av en mycket gammal skog, 

kanske sedan förhistorisk tid. Det äldsta kända dokumentet där Rya skog förekommer är en teckning 

av utsikten från Göta älvs södra strand utförd 1678 av Erik Dahlberg. På den är skog markerad där 

Rya skog ligger idag. På en karta upprättad 1760 av lantmätare Carl Scharin finns skog och äng 

markerade i det område som nu kallas Rya skog. 

Vid bronsåldern, cirka 1500 år f kr, var skogen ett sumpigt område täckt av lövskog. I reservatets 

västra del finns rester av en befästningsvall från 1600-talet. Ett stycke därifrån finns en brunn från 

samma tid. Under 1700-talet tillhörde Rya skog överstebostället Stora Rödja som låg på Hisingen 

södra sida.  

Av äldre tiders markanvändning finns idag spår kvar i form av stora ekar som utvecklats i ett öppnare 

landskap då ängar och betesmarker troligen utgjorde en större andel av skogens yta. 

Skogen har sedan länge utvecklats fritt och Alsumpskog täcker stora delar av reservatet. Här finns 

också hassellundar med ek och hassel. Vanliga buskar är till exempel hagtorn, röda vinbär, olvon och 

getapel. Blommor som kan hittas här är vårblommorna desmeknopp, gullpudra, vårlök, vitsippor och 

svalört. Sommartid växer storrams, ormbär, humle och rödblära här. 

Rya skog 
Gryaab 

Torsviken 
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Inom området finns rådjur, grävling och ekorre. Fågellivet är rikt med bland annat. mindre 

flugsnappare, rosenfink, mindre hackspett, näktergal, härmsångare och kattuggla.  

Naturvårdsförvaltare av Rya Skog är Göteborg stad, Park- och naturförvaltningen.  

 

Figur 7 Naturreservat Rya skog. Källa: Göteborg Stad Park och Natur7. 

4.3.2 Natura 2000 område 

Torsviken 

Nordväst om Risholmen ligger Torsviken som är ett Natura 2000-området, utpekat enligt 

Fågeldirektivet då området är en värdefull lokal för övervintrande och rastande fåglar. Det gäller 

framför allt de i direktivet listade arterna salskrake, sångsvan och brushane. Natura 2000-området 

ligger 5-6 kilometer väster om Ryaverket, se Figur 6. 

                                                      
7 Broschyr Naturen i Göteborg. Rya skog. Göteborg Stad Park och Natur. 
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4.3.3 Övriga 

 

Figur 8 Naturreservat i skärgården. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, WebbGis.  

Ute i kustområdet finns flera mindre naturreservat till exempel Vinga och Galterö, se Figur 8. 

På Vinga finns ett stort inslag av basiska bergarter förutom den dominerande graniten. Vingas basiska 

och näringsrika berggrund har skapat förutsättningar för en rik flora. Här finns skogslök, storrams och 

tandrot. Koholmen är fågelskyddsområde med tillträdesförbud 1 april - 15 juli. Olika andfåglar 

övervintrar i vattnen runtom öarna. 

Galterö naturreservat är ett välbesökt, och i princip obebyggt, skärgårdsområde nära Göteborg med 

mycket höga naturvärden både på land och i havet. Galterö med omgivande hav och öar och skär är en 

värdefull miljö för många fågelarter som häckar och rastar där. Strandängarna och betesmarkerna är 

livsmiljö för en mängd olika kärlväxter och svampar samt fjärilar och andra insekter.  

 

Vinga 
Galterö 

Gryaab 

Styrsö 

Vrångö 
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4.4 Friluftsliv 

 

Figur 9 Riksintresse friluftsliv. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, WebbGis. 

4.4.1 Riksintresse friluftsliv 

Öckerö och Styrsöskärgårdar8 (Göteborgs skärgård) 

Området har mycket goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation  tack vare sin lättillgänglighet, 

popularitet och slittålighet. Se områdets utbredning i Figur 9. Området är lätt att nå genom sin närhet 

till centrala Göteborg. Det finns allmänna kommunikationer, lättframkomliga vägar och stigar samt 

god tillgång på anläggningar för allmän service, framförallt sommartid. Kuststräckan på Hisingen och 

söder om Göteborg har höga värden för friluftslivet med goda möjligheter till bad och utflykter. På 

många ställen finns fina badplatser med släta klippor och flera småbåtshamnar. 

Upplevelsevärdena är en mångfald av goda förutsättningar för rekreation framförallt knuten till bad, 

fiske, båtliv och promenader. Området är livligt besökt av fritidsbåtar såväl från Göteborg som från 

övriga landet. 

4.4.2 Bad 

I centrala Göteborg råder badförbud i älven, dock finns ett flertal kommunala utomhusbad utanför 

älvens mynning, se Figur 10.  

                                                      
8 I remiss till naturvårdsverket föreslås riksintresset döpas om till Göteborgs skärgård och omfatta så väl norra 

som södra skärgården. FO12 2014-02-25. 

Gryaab 

Vinga 
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Figur 10 Kommunala utomhusbad. Källa: www.goteborg.se 

Det har inte påvisats någon påverkan på badkvaliteten som kan härledas till Ryaverkets utsläpp i 

älven. 

4.5 Kulturmiljö 

 

Figur 11 Kulturmiljöer. Källa: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, WebbGis. 

Gryaab 

Rya Nabbe 

Nya Varvet 

Klippan, 

Majorna , 

Kungsladugård 

etc.  

Färjenäs 
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4.5.1 Riksintresse kulturmiljö  

Nya Varvet 

Riksintresset Nya varvet9 utgörs av en militär miljö genom marinens före detta flottstation för 

västkusteskadern. Se Figur 11 för kulturmiljöns utbredning. Flottstationen flyttades successivt mellan 

åren 1700-1825 från “Gamla Varvet“ vid Stigberget till den av berguddar skyddade viken innanför 

Göta älvs mynning. Språngvis utbyggd med bebyggelse i parkmiljö och speglande det svenska 

sjöförsvarets utveckling och den försvarspolitiska situationen sedan 1700-talet.  

Majorna - Kungsladugård – Sandarna 

Riksintresset10 omfattar ett område i västra Göteborg med lång tradition av mångsidig sjöfarts- och 

industriverksamhet. Området speglar sjöfolkets självbyggda “fiskeläge“ framvuxet under 1600-1800-

talen, hur det inkorporerades med Göteborgs stad 1868, samt hur det reglerades och byggdes ut som 

bostadsområde för en större arbetarbefolkning omkring 1880-1940 jämsides med hamnens expansion. 

Se Figur 11 för kulturmiljöns utbredning. Området innefattar även det kommunala intresset Klippan – 

före detta Carnegiebruket, se nedan. 

Styrsö Socken 

Riksintresset Styrsö socken11 ligger utanför älvens mynning och omfattar hela kuststräckan,  

se Figur 11. Fornlämningarna visar på ett fångstsamhälle. På öarna finns sten- och bronsålders-

boplatser, bronsåldersgravar i rösen och stensättningar samt talrikt med så kallade tomtningar från 

sillfiske-perioderna. Kanske hör också de säregna gravplatserna och labyrinterna till ett fångst-

samhälle. Bebyggelsen ger som helhet en rikt varierad bild av en skärgårdssocken, där nästan varje ö 

ger exempel på en speciell utveckling. Här finns äldre jordbruksbebyggelse med fiske på Brännö och 

vid Styrsö Hallsvik. Den senare utvecklingen för fisket med tätare bebyggelse och koncentrationen 

kring hamnen framträder särskilt väl vid Styrsö Tången. Styrsö Bratten är det bästa exemplet på 

badorts-livets bebyggelse. Fyr- och lotsplatsen på Vinga och karantänsanstalten på Känsö är de enda 

bevarade anläggningarna av detta slag i Nordeuropa. Vinga är också trubaduren Evert Taubes 

födelseplats. 

4.5.2 Kommunala kulturmiljöer 

Karl IX:s Göteborg, Färjenäs12 

Platsen för staden "Gamla Göteborg" anlades  1604 av Karl IX, men  förstördes 1611 av danskarna. 

Inga lämningar är synliga ovan mark men Karl IX:s Göteborg är en viktig historisk länk i stads-

utvecklingen kring Göta Älvs mynning och kyrkogrunden på Kvarnbergets topp är ett tydligt minne 

från den gamla stadens bebyggelse. Se Figur 11 för kulturmiljöns utbredning. 

Karl IX:s Väg med det anslutande färjeläget har en historia som går tillbaka till tiden före Karl IX:s 

Göteborg. Den nuvarande bebyggelsen består av delvis välbevarade bostadshus från tiden kring 

sekelskiftet och är ett värdefullt exempel på den enkla, ganska fritt framvuxna bostadsbebyggelse som 

var vanlig utanför stadsgränsen vid denna tid. Det före detta färjeläget, med sina bevarade 

anläggningar, utgör tillsammans med motsvarande anläggningar på andra sidan älven (Klippan) ett 

viktigt minnesmärke som visar läget för den gamla farleden över älven.  

                                                      
9 Nya Varvet O 5  
10 Majorna - Kungsladugård - Sandarna O 2:2 
11 Styrsö socken O7 

12 Färjestaden 28:A. Karl IX:s Göteborg, Färjenäs. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Del 1 Ett program för bevarande. 

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. 
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Klippan – före detta Carnegiebruket13 

Innefattas även i riksintresse. Se Figur 11 för kulturmiljöns utbredning. 

Klippanområdet omfattar unika byggnader och bebyggelselämningar från flera olika perioder och har 

som helhet ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Resterna av Älvsborgs fästning är ett värdefullt 

minne från en viktig epok i svensk och nordisk historia. 

Älvsborgs Kungsladugård med manbyggnad och ekonomibyggnad är en välbevarad gårdsanläggning 

och har ett särskilt värde, eftersom den tillhört Älvsborgs fästning och utgjort huvudgård för ett större 

område. 

Ostindiska Kompaniets byggnader påminner om en framgångsrik period i Göteborgs handels- och 

sjöfartshistoria. Byggnaderna är också värdefulla exempel på 1700-talets träarkitektur. 

Industrianläggningen har traditioner från 1700-talets sillsalteri och glasbruk. Bebyggelsen från det 

kombinerade sockerbruket och porterbryggeriet visar en industrianläggnings utveckling från 1800-

talets början fram till 1950-talet.  

Före detta  Nya Varvets örlogsstation14 

Byggnaderna tillsammans med kajområdet, begravningsplatsen, parker och trädgårdar speglar 

områdets användning som kronans varv och örlogsstation under mer än 200 år. Framförallt är miljön 

präglad av det tidiga 1800-talets byggnader och anläggningar, men det finns även unika äldre 

byggnader. 

Nya Varvet som helhet utgör ett utomordentligt viktigt inslag i älvmynningens miljö. Se Figur 11 för 

utbredningen av kulturmiljön. 

4.5.3 Fornlämningar 

Rya Nabbe 

På Rya Nabbe, på toppen av berget, finns en fornlämning som är skyddad enligt kulturminneslagen,  

se Figur 11. Fornminnet är rester av en befästningsanläggning. Rya Nabbe är en historiskt viktig plats 

tillsammans med Färjestaden, Röda sten och Gamla Älvsborg. Det första Göteborg var en tidig 

handelsplats på 1600-talet. Området kring Rya Nabbe är ett av de få områden som inte är muddrade i 

Göteborgs hamn.  

Ryahamnen 

Mitt på Ryahamnen finns en kulturhistorisk lämning i form av en stensättning, RAÄ-nummer Lundby 

141:1, se Figur 11. 

  

                                                      
13 Majorna 20–23:A 
14 Nya Varvet 26:A, Länsstyrelsen 
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5 Alternativ  

5.1 Nollalternativ 

Verksamheten vid Ryaverket bedöms drivas vidare i sin nuvarande utformning och utvecklas i den 

takt behov föreligger. Den biologiska behandlingen av organiskt avfall kommer att avvecklas om nytt 

tillstånd inte erhålls.  

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Ryaverket även i fortsättningen drivs enligt gällande 

tillstånd med gällande utsläppsvillkor, dimensionerande belastning med mera.  

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskriva konsekvenserna av att en 

verksamhet eller åtgärd inte kommer till stånd. Belastningen på Ryaverket förväntas öka. De 

förändrade belastningsförhållandena medför att reningsverkets nuvarande tillståndsbeslut måste 

omprövas. 

Gryaab har ett åtagande mot ägarkommunerna att ta emot och rena avloppsvatten från de anslutna 

kommunerna. Ett nollalternativ innebär att verksamheten fortsätter med oförändrad belastning och är 

därför inte realistiskt. I konsekvensbedömningen kommer alternativen för utbyggnad att jämföras med 

alternativet att verksamheten bedrivs vidare som idag. 

5.2 Alternativ lokalisering 

Ryaverket har varit placerat på sin nuvarande lokalisering sedan 1972 och har utvecklats på platsen. 

Gryaab har under utbyggnad och utveckling av verksamheten anpassat sig till de förhållanden som 

råder runt anläggningen, till exempel minimalt intrång i Rya skog.  

En alternativ lokalisering anses därför inte rimlig och är inte heller ekonomisk skälig varför 

verksamheten kan drivas vidare i nuvarande utformning. I den nu aktuella ansökan avses inte några 

ytterligare ytor tas i anspråk. 

5.3 Alternativ utformning 

För verksamheten vid Ryaverket kan det, beroende på kravställning av framtida utsläppsnivåer, 

komma att ske förändringar i utformningen. Utgångspunkten är dock att verksamheten ska kunna 

fortgå som idag, med justeringar i befintliga anläggningar. Även framtida nya tekniker kan medföra 

ändringar i utformningen som inte kan förutses i nuläget.  

Inom ramarna för denna tillståndsprövning kommer olika alternativa utformningar utredas för att 

kunna välja den teknik som bedöms tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt skälig för Gryaab/ 

ägarkommunerna.  

5.4 Alternativ utsläppspunkt 

I VISS15 redovisas ett åtgärdsmål att utsläppspunkten från Ryaverket ska flyttas längre ut i Göteborgs 

södra skärgård16. Åtgärden är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vattenkvalitet i 

Rivöfjorden.  

Inom ramarna för denna tillståndsprövning kommer påverkan från befintlig utsläppspunkt att utredas 

och kommenteras. Även påverkan av att flytta utsläppspunkten kommer att beskrivas.  

 

  

                                                      
15 VISS - Vattenvårds information Sverige 
16 ID: VISSMEASURE0138561  
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6 Förutsedd miljöpåverkan och hushållning med 
naturresurser 

Verksamheten vid ett avloppsreningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till 

vatten är det mest signifikanta. Nedan listas de miljöaspekter som kommer att beskrivas i den 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas tillståndsansökan. MKB:n ska ge en samlad 

bedömning av hur avloppsreningsverket påverkar miljön och människors hälsa. Detta sker genom en 

bedömning av de positiva och negativa effekter som avloppsreningsverket kan ge tillsammans med en 

jämförelse med ett så kallat nollalternativ, se avsnitt 5.1. Nollalternativet beskriver vilka 

konsekvenserna skulle bli om den planerade verksamheten inte ges tillstånd. Där det är möjligt ska 

även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av verksamheten beskrivas. 

6.1 Utsläpp till vatten 

Renat avloppsvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan orsaka övergödning, 

bakterier som kan vara skadliga för djur och människor samt mikroföroreningar som tungmetaller, 

miljöskadliga organiska ämnen och läkemedelsrester. Även plastrester har uppmärksammats på senare 

tid.  

Det vatten som lämnar reningsverket och leds till recipienten ska vara renat i den utsträckningen att 

värdena för BOD7, total fosfor (Ptot) samt total kväve (Ntot) hålls under beslutade rikt- och gräns-

värden (beslut från 1994 som reviderats 2003 och 2006), se Tabell 1. I Tabell 3 sammanfattas 

utsläppsvärdena från Ryaverket under de senaste tre åren (2013-2015) tillsammans med gällande 

gräns- och riktvärden. 

Tabell 3 Utsläppsvärden 2013 – 2015. 

Parameter Period Begränsning Medel 2013 - 2015 

Fosfor År Gränsvärde 

0,4 mg/l 

0,20 

” År Riktvärde 

0,3 mg/l 

0,20 

” Mars-maj Riktvärde  

0,3 mg/l 

0,22 

” Juni-aug Riktvärde  

0,3 mg/l 

0,18 

Kväve År Riktvärde  

10 mg/l 

8 

BOD7 År Gränsvärde 

10 mg/l  

8 

 

Framtida utsläpp kommer att utredas under pågående tillståndsprocess, se avsnitt 3.9. I dagsläget har 

utredningar kring spridningsbilden i Rivöfjorden och närliggande vattenförekomster initierats. Det har 

även skett utredningar, inventeringar och provtagning avseende bottenfauna och makroalger samt en 

karakterisering av industriellt utsläpp. Resultaten kommer att vara en del av bedömningen om vilka 

utsläppsnivåer som kan ske från Ryaverket.  

Gryaabs uppströmsarbete beskrivs i avsnitt 3.5. 
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6.2 Utsläpp till luft 

Generellt är de största källorna till luftutsläpp vid avloppsreningsverks olika behandlingssteg 

(dikväveoxid) samt avfallshanteringen såsom rens- och slamhanteringen (metan). Andra utsläppskällor 

är avgasutsläppen från tunga transporter till och från Ryaverket.  

6.2.1 Carbon footprint 

Gryaabs styrelse har beslutat om en klimatstrategi för bolaget vars vision lyder: ”Gryaab ska senast år 

2018 vara klimatneutrala. Det betyder att koldioxidavtrycket per ansluten person ska vara noll eller 

lägre.”  

Gryaab genomför därför varje år en beräkning av Ryaverkets carbon footprint (koldioxidfotavtryck). 

Koldioxidfotavtrycket är den totala mängd växthusgaser som orsakas av en person, produkt eller 

företag och redovisas vanligtvis i koldioxidekvivalenter. Medelvärdet för 2013-2015 är cirka 17 kg 

CO2e per ansluten person och år.  

6.2.2 Lukt 

En ökad belastning till avloppsreningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation. Istället är det 

utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar. Slamhanteringen är den enskilt 

största källan till lukt inom verksamheten. Övriga luktkällor är bassängerna, tillhörande vattenreningen 

samt den mekaniska ventilationen från centrifuger och förtjockare. 

Under 2015 har det inte inkommit några klagomål på lukt från tunnelsystemet. Det har varit ett 

klagomål på lukt från bostadsområden närliggande Ryaverket. Trolig orsak var då ett svavelutsläpp 

från St1 raffinaderi. Det kan inte uteslutas att lukt kan förekomma från verksamheten, men då 

närmaste bostad idag finns cirka 300 meter från verksamheten bedöms luktpåverkan vara begränsad.  

6.2.3 Transporter 

Transporter till och från anläggningen sker med olika typer av fordon. Tyngre fordon används för 

transport av slam, externslam samt organiskt avfall och innebär många transporter varje dag. 

Kemikalietransporter av fällningskemikalie och polymer sker flera gånger per månad. Till och från 

området sker även personbilstransporter. 

Transporterna bedöms öka proportionellt med ökad belastning till avloppsreningsverket. Omfattningen 

kommer att redovisas i MKB:n. 

6.3 Buller 

Vanligaste källor till buller på ett avloppsreningsverk är blåsmaskinerna samt vissa transporter till och 

från anläggningen. Några klagomål angående buller har inte kommit till Gryaabs kännedom. 

I dagens gällande tillstånd finns villkor för buller som gäller för ljud vid bostäder. Villkoret 

överensstämmer med Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

En ökad belastning till Ryaverket bedöms inte påverka dagens bullersituation. Transporter till och från 

avloppsreningsverket ökar mycket marginellt vid ökad belastning. 

En förnyad bullerutredning kommer att genomföras för att säkerställa att verksamheten klarar de nya 

bullerkraven från 2015, se även avsnitt 6.8.  
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6.4 Användning av kemiska produkter 

De kemikalier som hanteras i större mängder i verksamheten är metanol, polymerer och fällnings-

kemikalier. Metanolen används som kolkälla vid kvävereningen, polymererna används till 

förtjockning av slam i olika steg. Fällningskemikalier används för att i avloppsvattnet kemiskt binda 

fosforföreningar i löst form och få dem att sedimentera.  

I Tabell 4 redovisas de mängder kemikalier som förbrukats i snitt mellan åren 2013-2015.  

Tabell 4 Förbrukning av kemiska produkter 2013-2015 

Kemikalier Medel Max lagring 2015 

Fällningskemikalie, järnsulfat 3 200 ton 400 ton 

Fällningskemikalie, PAC 720 ton 136 m3 

Polymer, slam och eftersedimentering 200 ton ca 90 m3 

Natriumhypoklorit  50 ton 12 m3 

Metanol  2 450 ton 270 m3 

Fosforsyra 15 ton 25 m3 

Saltsyra 16 ton 12 m3 

Skumdämpningsmedel 8 ton 3-5 st á 1 m3 

Med ökad belastning av föroreningar och ökat flöde genom ökad anslutning till Ryaverket kommer 

kemikaliehanteringen att öka.  

Gryaab arbetar i enlighet med Göteborg stads kemikalieplan för en Giftfri miljö. Detta innebär bland 

annat att fasa ut farliga ämnen (utfasningsämnen och hormonstörande ämnen på SIN-listan) och att vid 

inköp av varor och produkter kontrollera att dessa inte innehåller sådana ämnen. I Gryaabs rutiner 

ingår även en årlig genomgång av kemikalieregistret och de kemikalier som finns inom verksamheten 

med avseende på dess giftighet.  

6.5 Slam och rens  

Restprodukter som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens och avloppsslam. Renset från 

grov och fingaller skickas till Renovas förbränningsanläggning vid Sävenäs. Mängderna presenteras i 

Tabell 5 för ett medel för åren 2013-2015.  

Tabell 5 Totalproduktion av slam och rens från grovgaller och fingaller som medel för åren 2013-2015. 

Restprodukt Medel 2013-2015 

Slam  55 000 ton 

Rens från grovgaller 520 ton 

Rens från fingaller 490 ton 

Allt slam omhändertas av upphandlad entreprenör. Entreprenören ska i första hand distribuera Revaq 

certifierat slam till jordbruksanvändning. Övrigt slam som inte är Revaq certifierat, samt det slam som 

inte kan avsättas för jordbruksanvändning, användas för tillverkning av olika jordprodukter. Detta 

slam behandlas alltid genom kompostering innan tillverkningen av jord som sker genom blandning 

med olika strukturmaterial.  

Slamhanteringen kommer att öka i takt med att verksamheten ökar.  
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6.6 Avfallshantering 

Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av verksamhetsavfall samt en mindre mängd 

hushållsavfall och förpackningar, se Tabell 6. 

Tabell 6 Insamlat avfall under 2015.. 

Produkt Mängder 2015 

Betong (ombyggnation) 186 ton 

Blandat avfall  26 ton 

Brännbart avfall  118 ton 

Metall- och wellpappförpackningar  4 ton 

Obrännbart avfall  15 ton 

Papper  3 ton 

Skrot  99 ton 

Trä  77 ton 

Matavfall  2 ton 

Farligt avfall* 19 ton 

*Bl.a. avfall från oljeavskiljare, elektronik och spillolja.  

Avfallshanteringen för verksamheten bedöms öka med ökad belastning på Ryaverket. 

6.7 Hushållning med naturresurser 

Växtnäringsämnen 

Vissa växtnäringsämnen, som exempelvis fosfor, är ändliga resurser och VA-verksamheten har en 

viktig roll i en hållbar återföring av växtnäringen till kretsloppet. Slammet som produceras i renings-

processen används för jordbruk  eller komposteras för jordtillverkning. 

Energi 

Vid avloppsreningsverket används elenergi i huvudsak vid biosteg samt pumpning av avloppsvatten. 

Tillsats av kemikalier och bortforsling av rens och slam är också processer som förbrukar energi. 

Uppvärmning av lokaler och slam sker med fjärrvärme. Gryaab använder endast grön el från vindkraft.  

I Tabell 7 nedan sammanställs energiförbrukning och energiproduktion vid Ryaverket. 

Tabell 7 Förbrukning och produktion 2013-2015 

Parameter Medel 2013-2015 

Elenergi förbrukning  39 GWh/år 

Fjärrvärme förbrukning lokaler 5,0 GWh/år 

Fjärrvärme förbrukning drift 9,6 GWh/år 

Biogas produktion  11 Mm/år3 

Diesel (Ecopar) förbrukning reservaggregat  13 m3/år 

Utvinning av värme vid värmepump (Göteborg Energi) 323 GWh/år 

Energiförbrukningen för processtegen ökar proportionellt med ökad belastning på Ryaverket. 
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6.8 Natur-, kultur- och friluftsliv 

I avsnitt 4 redovisas de natur- kultur- och friluftsintressen som finns i Ryaverkets närområde eller 

spridningsområde.  

Generellt bedöms inte det Natura 2000-område eller de riksintressen för natur- och kulturmiljö som 

omnämns ovan beröras av verksamheten på avloppsreningsverket. Inte heller bedöms verksamheter 

begränsa riksintresset för friluftslivet.  

Det naturreservat som finns i direkt anslutning till Ryaverket är Rya skog. Ryaverket kommer inte att 

göra anspråk på skogsområdet eller på annat sätt minimera skogsmiljön. Inom ramarna för denna 

tillståndsprövning kommer en ny bullerutredning genomföras för att undersöka bullernivåerna i Rya 

skog och vilken påverkan Ryaverket har på ljudnivån i området.  
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