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1 BAKGRUND
Gryaab söker nytt miljötillstånd för Ryaverket och lämnade den 7/9 2017 in sin
tillståndsansökan med MKB och Teknisk beskrivning. I ett föreläggande om kompletteringar från
Länsstyrelsen från 2018-02-21, punkt 5, skriver länsstyrelsen följande:

Redovisa översiktligt förutsättningarna för att flytta nuvarande utsläppspunkt till ett läge med
större djup (minst 10 m) inom kustvattenförekomsten Rivö fjord eller Dana fjord. Av
redovisningen ska bl.a. framgå hur djupangivelserna varierar i området och vilka möjligheter
som finns att flytta utsläppspunkten till ett sådant djup att utsläppet hamnar under det mest
utsötade ytvattnet från Göta älv. Redovisa även en bedömning av vilken nytta en flytt av
utsläppspunkten till detta läge skulle innebära för människors hälsa och miljön.

Tyréns har fått i uppdrag att bemöta Länsstyrelsens kompletteringsbegäran för denna punkt.

Vid ett möte mellan Tyréns och Gryaab den 23/2 bestämdes att frågeställningen bäst besvarades
genom att utgå från de rapporter som tagits fram i tillståndsansökan och utifrån dessa föra ett
resonemang kring flytt av utsläppspunkt mellan vattenförekomsterna. För- och nackdelar mellan
olika utsläppspunkter diskuteras med fokus på vad effekten blir av en flytt förväntas bli på
statusklassningen för recipienten.



Uppdrag: 276040, Gryaab Ny utsläppspunkt, Ramavtal D2014-4 2018-03-28
Beställare: Gryaab AB PM

5(15)

2 UNDERLAG
Tyréns har tidigare gjort en ”Teknisk och miljömässig utredning, alternativ utsläppspunkt” (ref.
/6/) omfattade en bergtunnel från Gryaab till en pumpstation i berget vid Hjuvik. Från
pumpstationen i Hjuvik leds det renade vattnet med en bottenförlagd ledning till en tidigare
föreslagen utsläppspunkt utanför Vinga.

DHI tog 2017 fram tre rapporter på uppdrag av Gryaab (ref. /1/-/3/). Huvudrapporten utgörs av
en numerisk modellering av hur kväve- och fosforutsläppet från Ryaverket sprids i recipienten. I
rapporten utreds två utsläppspunkter, den befintliga utanför Rya nabbe och en möjlig framtida
utsläppspunkt utanför Vinga. I Figur 1 visas resultatet från nuvarande utsläpp vid Rya nabbe.

Figur 1 Medelutspädningen i recipienten av det utsläppta vattnet från Ryaverket under 2014. Från
Figur 4-6 i ref. /2/.

Med utgångspunkt från resultaten i modellstudien redovisade DHI (ref. /3/) hur stor andel av de
uppmätta halterna på 0-10 m av totalkväve och totalfosfor som härrörde från Ryaverkets
utsläpp, se Tabell 1. DHI drar slutsatsen att Ryaverket med stor sannolikhet inte påverkade
statusen för Danafjord varken för totalfosfor eller totalkväve under 2014. Man konstaterar också
att trots att kvävebidraget från Ryaverket står för nästan 10 % vid mätstationen Skalkorgarna i
Rivöfjord av uppmätt halt i recipienten, påverkas inte statusklassningen eftersom marginalen till
”måttlig status” är stor.

DHI drar även slutsatsen att eftersom kväveutsläppen från Ryaverket antas minska till 2030 så
kommer man inte riskera att försämra statusklassningen i framtiden heller. För fosfor där
utsläppen förväntas öka med 11 ton per år kommer statusen inte heller att riskera att försämras
pga att det är god marginal ned till ”måttlig status”.
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Tabell 1 Procentuell andel av uppmätta närsalter som Ryaverket står för vid Skalkorgarna resp. i
Danafjord. Från Tabell 2 i ref. /3/.
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3 OMRÅDET

3.1 CIRKULATION

Rivö Fjord präglas av Göta älvs utlopp där i genomsnitt 180 m3/s älvvatten rinner ut och lagrar in
sig i ytvattnet. Det söta älvvattnet ger upphov till en estaurin cirkulation med bräckt vatten i ytan
0-5 m och saltare Kattegatt/Skagerak-vatten under ytvattnet. Även Danafjord är påverkat av Göta
älv.

Nettocirkulationen till följd av den estuarina cirkulationen samt den övergripande cirkulationen i
Kattegatt/Skagerak visas i Figur 2. I Rivö fjord och Danafjord varierar strömriktningen ofta och
kan vara både syd- och nordgående i ytan och vid botten men nettoströmningen i ytan är
nordgående och sydgående under ytvattnet.

Salt vatten från Danafjords djupvatten cirkulerar in i Rivö fjord och vidare in under Göta älv och
söderut i Asperöfjorden. Detta innebär en kontinuerlig upptransport att salt vatten till ytvattnet
(0-10 m) genom medrivning. Exempelvis är storleken på uppblandningen av saltvatten till
sötvattnet i Göta älv i höjd med Älvsborgsbron runt 50 m3/s vid medelvattenföring.

Figur 2 Vattenförekomsterna Rivö Fjord och Danafjord. Svart pilar visa nettoriktikngen i ytan (0-10
m, heldragna pilar) och i djupvattnet (>10m streckade pilar).
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3.2 DJUP

Rivö Fjord är ett relativt grunt havsområde. I större delen av vattenförekomsten är vattendjupet
mindre än 10 m. Det är främst i farlederna som vattendjupet är 15-20 m. I den sydöstra delen
mot Asperöfjorden finns ett ankringsområde för större fartyg. I Danafjord är djupen generellt
större och maxdjupet i havsområdet är 44 m enligt SMHI (ref. /5/). I Figur 3 visas ett
sjökortsutdrag från eniro.se. Mörkblå områden är grundare än 10 m, ljusblå områden grundare
än 15 m och vita områden djupare än 15 m. Hypsografer (areafördelning över djup) för
Danafjord och Rivö Fjord visas i Figur 4.

Figur 3 Sjökorstutdrag från eniro.se.

Figur 4 Hypsografer för Danafjord (B24) och Rivö Fjord (B25). Från ref. /5/.
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3.3 STATUSKLASSNING

Enligt statusklassningen i VISS1 är den ekologiska statusen för både Rivö fjord och Danafjord
”måttlig” för förvaltningscykel 2 (2010-2016). Näringsämnena totalfosfor och totalkväve klassas
enligt Tabell 2.

Tabell 2 Kväve- och fosforstatus enligt VISS.

Station Tot-N vinter Tot-N sommar Tot-P vinter Tot-N sommar
Skalkorgarna
(Rivö Fjord) Måttlig Måttlig Måttlig Måttlig

Danafjord God Måttlig God God

1 VISS- Vatteninformationssystem Sverige. http://viss.lansstyrelsen.se
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4 NY UTSLÄPPSPUNKT

4.1 LÄMPLIGA OMRÅDEN FÖR NY UTSLÄPPSPUNKT

Ryaverkets renade avloppsvatten är sött och därmed lättare än det salta havsvattnet. Detta
innebär att utsläppet stiger mot ytan var det än släpps i skärgården. I dagens utsläppspunkt är
det ca 3 m djupt och här är salthalten i genomsnitt 5-10 psu (ref. /1/). Trots inblandningen med
salt vatten stiger utsläppet till ytan och lagrar in sig där, se Figur 5.

För att vattnet från en annan utsläppspunkt skall lagra in sig under ytvattnet 0-10 m måste
utsläppet ske relativt djup. Hur djupt styrs av utsläppsanordningens utformning men en grov
bedömning är att utsläppdjupet måste vara minst 20 m för att möjliggöra inblandning under
ytvattnet. Sådana djup finns inte i Rivö Fjord och en utsläppspunkt här skulle med stor
sannolikhet innebära att Ryaverkets vatten lagrar in sig i ytvattnet. En alternativ utsläppspunkt i
Rivö Fjord skulle därmed inte vara lämpligt jämfört med dagens läge. Där utsläppspunkten ligger
idag är fördelen att det stabila älvflödet innebär en bra initial utspädning av det renade
avloppsvattnet och att inblandning av omgivande vatten sker i ett idag kraftigt modifierat vatten
map på kajkonstruktioner och muddrad botten. Innan vattnet når grundare område av värde i
Rivö Fjord har en spädning om minst 100 ggr uppnåtts (ref. /2/). En flytt av utsläppspunkten
från dagens läge till Rivö fjord skulle sannolikt innebära en större lokal påverkan runt den nya
utsläppspunkten än den som finns idag.

I Danafjord är vattendjupet större och här finns områden i den norra delen där djupet är drygt
20 m och som ligger i närheten av den sträckning som skulle kunna bli aktuell (ref. /6/). I Figur
6 redovisas två områden nära landanslutningen som har bottendjup runt drygt 20 m.

Figur 5 Ryaverkets renade vatten syns tydlig i ytan vid Rya nabbe. Vattnet har en annan färg än
Göta älvs vatten som innehåller mycket fina lerpartiklar. Foto Anna Karlsson.
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4.2 BERÄKNING AV INLAGRINGSDJUP

Utsläppsvolymerna från Ryaverket är stora, i medeltal ca 4.4 m3/s men kan uppgå till mer än 10
m3/s och utgörs som tidigare nämnts av sött vatten. Inledande beräkningar av inlagringsdjup
visar att:

– Sker utsläppet på ca 20 m djup genom två rör med diametern 1.6 m kommer utsläppet att
stiga till ytvattnet och lagra in sig i eller strax under ytan, på 0-5 m djup.

– Sker utsläppet genom en 200 m lång diffusor med 30 öppningar á 0.6 m i diameter kan man
få utsläppet att lagra in sig under 10 m djup, dvs. under ytvattnet. För högre flöden än
medelflödet ökar dock risken att flödet når ytvattnet.

Det är teoretiskt möjligt att få Ryaverkets vatten att lagra in sig under ytvattnet genom att släppa
det på minst 20 m djup och genom att anpassa utsläppsanordningen. Om det är praktiskt
möjligt att anlägga en sådan diffusor som krävs, kan dock inte besvaras inom ramen för denna
utredning.

Figur 6 Möjlig utsläppspunkter på djup större än 20 m.

4.3 PÅVERKAN PÅ STATUSKLASSNING FÖR EN NY UTSLÄPPSPUNKT

En ny utsläppspunkt innebär att påverkan från det renade avloppsvattnet flyttas till ett nytt
område. För att bedöma påverkan på statusklassningen för recipienterna Rivö fjord och
Danafjord har nya ekologiska kvoter räknats fram baserat på förväntade förändringar i
totalkväve och totalfosfor.

För att klargöra den befintliga statusen avseende näringsämnen (kväve och fosfor) i
vattenförekomsterna Rivö fjord och Danafjord, inhämtades data via Sharkweb (SMHI) från
miljöövervakningsstationerna Skalkorgarna och Dana fjord. Data för perioden 2013-01-01till
2017-12-04 användes. Ekologisk kvot för näringsämnen (kväve och fosfor) beräknades med hjälp
av en Excel-applikation (finns att tillgå på www.naturvardsverket.se). I denna läggs mätdata in,
val av typ görs, och resultatet kan ses i form av EK-värden för mätningarna.
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Den ekologiska kvoten efter flytt beräknades för Rivö fjord genom att reducera värdena över
uppmätta halter med den andel av totalkvävekväve respektive totalfosfor som Ryaverket står för
(Tabell 1). I beräkningen minskades således halterna för kväve (alla fraktioner) med 8.6 %
vintertid och 4.6 % på sommaren. Motsvarande minskning för fosforvärdena gjordes med 2.4
respektive 1.8 %.

Även för Dana fjord gjordes en bedömning av hur flytten av utsläpp kan påverka statusen för
kvalitetsfaktorn näringsämnen genom att de procentuella minskningarna som subtraherades
från värdena för Rivö fjord istället adderas till mätvärdena för Dana fjord. Om utsläppet från en
ny utsläppspunkt till slut hamnar i ytvattnet så kommer statusen för vattenförekomsten att
kunna påverkas. Om utsläppet kan lagras in på större djup än 10 m kommer den att påverkas
mindre.

Den ekologiska kvoten avseende näringsämnen beräknades till 2.66 för Rivö fjord och 3.10 för
Danafjord. Gränsvärdet mellan otillfredsställande och måttlig status är 2 och mellan måttlig och
god status 3 (se Figur 7 nedan; tabell 2.1 från HVMFS 2013:19). Gränsen för hög status går vid
4. Den ekologiska kvoten för Rivö fjord innebär att det finns stor marginal till såväl försämrad
som förbättrad status. DHI beräknade att Ryaverkets utsläpp ger, beroende på årstid, upphov till
mellan 4.6 och 8.6 procent av kvävet samt mellan 1.8 och 2.4 % av fosfor i Rivö fjord. En flytt av
utsläppen till djupvattnet i Dana fjord skulle innebära en marginell minskning av halterna i
Rivöfjord. Minskningen kan vara positiv för Rivö fjords vattenmiljö men är för liten för att god
status ska kunna uppnås under nuvarande förhållanden.

Figur 7 Statusklasserna indelning i numeriska värden, från HVMFS 2013:19.

De beräkningar som gjorts utifrån antagandena ovan pekar på att flytten av utsläppspunkten
påverkar statusen för kvalitetsfaktorn näringsämnen så att en lägre statusklass erhålls i
Danafjord, se Tabell 3. Beräkningarna innehåller dock osäkerheter i form av exempelvis vilka
halter som uppstår i Dana fjord beroende på hur utsläppsanordningen kan utformas.

Tabell 3 Beräkning av ekologisk kvot (EK) avseende näringsämnen (kväve och fosfor) i dagsläget
samt efter flytt av utsläppspunkt.

Station EK Status

Rivö fjord, nuläget 2.66 Måttlig status

Rivö fjord, efter flytt 2.92 Måttlig status

Dana fjord, nuläget 3.10 God status

Dana fjord, efter flytt av utsläpp 2.85 Måttlig status
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5 SLUTSATSER/DISKUSSION

5.1 TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR FÖR UTSLÄPPPUNKT DANAFJORD OCH
OMGIVNINGSPÅVERKAN

Då utsläppspunkten förläggs i Danafjord kommer den tekniska förändringen bli att den tidigare
föreslagna förläggningen av en utsläppledning på havsbotten kommer att kortas av med ca 90-
95 %. Kostnadsminskningen med en kortare ledning kommer då att vara ca 15 % av den totala
uppskattade byggkostnaden som redovisas ref. /6/.

I Figur 6 redovisas två förslag på utsläppspunkter. Ur teknisk och miljömässig synpunkt så blir
den nordligaste föreslagna utsläppspunkten väster om L. Varholmen svår att utnyttja då
förläggningen av ledningen på botten kan bli komplicerad, samt att ledningen måste passera
grunda områden mellan L. Varholmen och St. Varholmen. En förläggning av ledningen till
utsläppspunkten söder om St. Varholmen blir enklare att förlägga genom att ledningen blir
rakare med utgångpunkt från pumpstationen och grunda områden kan undvikas vid
förläggningen.

Vid jämförelse med det ursprungliga förslaget så blir de tekniska utmaningarna för förläggning
av utsläppsledningen på havsbotten kvar. Utmaningarna består i huvudsak av: förläggningen av
ledningen på botten samt att undvika miljöstörningarna i havsmiljön vid byggnationen.

En flytt av utsläppspunkten till Danafjord innebär att omgivningspåverkan från ledningsdragning
på land att vara i stort densamma som i ursprungligt förslag. De aktiviteter och den
omgivningspåverkan som byggnation av tunnel och pumpstation har ändras inte. Mängden
sjöarbeten minskar vid val av ny utsläppspunkt men de störningar som kan uppstå lokalt
förändras inte.

Med en utsläppanordning motsvarande den som finns idag kommer Ryaverkets vatten att stiga
till ytan. För inlagring under ytvattnet krävs en diffusor av större mått. Det är inte säkert att det
är praktisk möjligt att anlägga en sådan diffusor och på ett sådant sätt att sötvattnet lagrar in
sig i djupvattnet.

5.2 FÖR- OCH NACKDELAR MED EN NY UTSLÄPPSPUNKT

Dagens utsläppspunkt ligger i ett område som är påverkat av hamnverksamhet och av Göta älvs
flöde. Fördelarna med denna punkt är

– Det renade avloppsvattnet får möjlighet att initialt blandas med Göta älvs vatten vilket ger en
initialtutspädning som är relativt hög. Innan vattnet når känsligare grundområden med tex
ålgräs så har en spädning om minst 100 ggr uppnåtts i medeltal.

– Rivö fjords grundområden är starkt influerat av Göta älv och de näringsämnen som kommer
med älven. Ryaverkets vatten får därmed en mindre lokal påverkan än vad det hade haft om
det släpps i ett ”opåverkat” område eftersom kvävetransporten från älven är mycket större än
den från Ryaverket.

En ny utsläppspunkt i Danafjords djupvatten skulle teoretiskt sett minska påverkan på ytvattnet i
Rivö fjord om man kan få det att lagra in sig i djupvattnet (under 15 m). Det är dock inte säkert
att detta är tekniskt möjligt med tanke på den utsläppsanordning som kan behövas. Släpps
vattnet på samma sätt som det görs idag kommer utsläppet att stiga till ytvattnet och påverka
ytvattnet så att den ekologiska kvoten riskerar att försämras. Fördelarna med denna punkt är:

– Påverkan på Rivö fjords norra kustområden minskar även om förutsättningarna för en högre
statusklassning blir marginellt bättre.

– Lyckas man lagra in Ryaverkets vatten under ytvattnet kommer näringsämnena inte att
påverka grundare områden i samma utsträckning som tidigare

Nackdelarna med en ny utsläppspunkt är:
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– Statusklassningen för Danafjord riskerar att försämras eftersom vattnet kan lagra in sig i
ytvattnet trots att det släpps på ett större djup.

– Djupvattencirkulationen i området innebär att en del av djupvattnet alltid kommer att blandas
upp i ytvattnet så en viss påverkan på Rivö Fjords ytvatten kommer att kvarstå.

– Djupvattnet i Danafjord är opåverkat av ytliga utsläpp och haltökningen av näringsämnen och
andra ämnen som följer med det utsläppta vattnet blir relativt stor och det är svårt att
bedöma konsekvenserna över tid.

– I anläggningsskedet kommer påverkan på bottnar i ledningsområdet blir stor.

Sammanfattningsvis kommer en ny utsläppspunkt i Danafjord innebära en påverkan i
anläggningsskedet på miljön. Det är också tveksamt om effekterna av en flytt blir tillräckligt
positiva för Rivö fjord för att ge en märkbar förändring. Någon förbättring av kvalitetsfaktorer
för näringsämnen kan inte uppnås. Generellt sett är vattenomsättningen större i ytvattnet och
Ryaverkets vatten kan spädas mer effektivt här än i ett djupvatten med begränsade volymer.
Förutsättningarna för att det söta vattnet skall kunna lagras in i djupvattnet i Danafjord kan var
små pga. av begränsningar i djup.
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