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ÄGAR KOM M UNER

71%
ÄGS AV GÖTEBORGS STAD

43
OLI K A YR KEN

107
TILLSVIDAREANSTÄLLDA

Omvärldsbevakning  
och forskningsstöd
Gryaab omvärldsbevakar ständigt 
för att följa den senaste forsk-
ningen och utvecklingen av nya 
reningsmetoder. Vi fortsätter att 
stödja högskoleforskning inom 
områden av vikt för Ryaverkets 
framtida reningsprocesser och 
framtida håll bara avloppsrening i 
Göteborgsregionen. Stödet för-
delas mellan Chalmers tekniska 
högskola och Lunds tekniska 
högskola.

Vi håller oss  
uppdaterade genom 
att delta i :
• Svenskt Vatten
• Föreningen Vatten 
• IWA, International Water Association
• Bohuskustens vattenvårdsförbund
• EurEau
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797 485
PE R SON E R S AVLOPPSVATTE N

VI R E NAR

Gryaab jobbar för ett 
renare hav och en 
bättre miljö
Gryaab tar hand om avloppsvattnet från  
797 485 personer från Ale, Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Från 2019 
är även Bollebygd delägare. Avloppsvattnet leds 
genom ett tunnel system till Ryaverket i Göteborg. 
Gryaab tar även emot vatten från industrier, men 
det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än 
spillvattnet från hushållen. På Ryaverket renar vi 
vattnet och tar bort en stor del av de närings- 
ämnen som bidrar till övergödningen i havet och 
återför det i kretsloppet i form av biogas och  
behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i 
Göta älv och får rinna vidare ut till havs. För att 
klara vår uppgift behöver vi allmänhetens hjälp. 
Genom att bara spola ner kiss, bajs och toapapper 
i toaletten hjälper du både Gryaab och havet. 
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Ägarförhållanden och organisation
Hållbarhetsarbetet styrs på olika 
nivåer inom Gryaabs organisation. 

Våra ägarkommuner har gemensamt 
tagit fram ett ägardirektiv som anger 
vårt uppdrag. Göteborgs stad är vår 
största ägare med cirka 71 procent 

och är den ägare som har flest mål, 
program, policyer och riktlinjer som 
Gryaab följer. Därför har  Göteborgs 
stads krav och förväntningar en mer 
framträdande roll i Gryaabs arbete 
jämfört med övriga ägarkommuner, 

som tillsammans äger resterande 
29 procent. För att konkretisera vad 
Gryaab ska fokusera på tar styrelsen, 
som utses av års stämman, årligen 
fram ett inriktnings dokument som 
vår vd  styr verksamheten efter.

De olika nivåerna

Ale 
kommun

Bollebygds
kommun 

Göteborgs  
stad

Härryda 
kommun

Kungälvs 
kommun

Lerums
kommun

Mölndals
stad

Partille
kommun

Styrelse

Styrelsen tar varje år fram 
inriktningar som vår vd styr 

verksamheten efter.

Vd

Senior  
advisor

Stab

Utveckling, 
kvalitet  

och miljö
Drift

Projekt och 
planering

Teknisk 
försörjning

Det här är Gryaab   ·   Gryaab   5   



Fo
to

: N
ic

kl
as

 E
lm

rin

Karin 
van der Salm 

6   Gryaab   ·   Det här är Gryaab



VD HAR ORDET

2020 har varit ett speciellt år, det känner vi nog alla. Innan pandemin 
började påverka oss fick vi, efter många års hårt arbete, ett nytt miljö - 
tillstånd som vi anser är i linje med vad vi kan åstadkomma både på 
kort och längre sikt. 

Vid årsskiftet till 2021 tog vi tillstån
det i anspråk. Det omfattar något 
skärpta krav på våra utsläpp och nya 
krav i form av mängden utsläpp. Då 
Gryaab har mycket tillskottsvatten 
tycker vi att mängdkraven är bra, det 
är ju mängderna som påverkar hur 
havet mår. Samtidigt är det en stor 
utmaning, framför allt under tillfällen 
då vi får höga flöden på grund av 
mycket nederbörd. 

Nytt miljötillstånd och Nya Rya 
Miljötillståndet sträcker sig till 2036, 
och anger tydliga förväntningar på 
strängare reningskrav därefter. Genom 
flera utredningsvillkor ställer Läns
styrelsen krav på Gryaab att redo visa 
hur en anläggning som klarar betyd
ligt strängare krav efter år 2036 ska 
utformas. Även vi ser att vår nuvar
ande anläggning, Ryaverket, kommer 
att ha nått sin maxkapacitet 2036.  

Därför startade vi 2020 vårt utbygg
nadsprojekt, Nya Rya. Det omfattar 
en kapacitetsökning genom nya 
anläggningsdelar på angränsande 
mark samt anpassningar i processen 
på dagens verk. Målet är att det 
befintliga reningsverket tillsammans 
med kompletterande anläggnings
delar kan ta hand om avloppsvattnet 
från våra ägarkommuner med sikte 
på 2055. Vi kan då också fortsätta 

att uppfylla krav från vår tillsyns
myndighet och bidra till att nå 
vattenkvalitets normen på lång sikt. 

Ny styrning ger bättre  
förutsättningar 
Under året har vi fortsatt vår resa för 
att förbättra vårt system för styrning 
av bolaget. Med en förnyad modell 
för riskhantering blir våra inriktningar 
och mål mer konkreta och styrningen 
mer fokuserad och effektiv. Det ger 
även effekt för medarbetarna efter
som förväntningarna blir tydligare 
vilket ger bättre förutsättningar för 
att göra ett bra jobb. Och det märks! 
Våra medarbetare är engagerade och 
presterar på hög nivå, trots corona
pandemin. Vi är stolta över att vara 
en attraktiv arbetsplats dit många 
söker sig. Det är extra viktigt nu efter
som vi är i en period där vi anställer 
fler på grund av Nya Rya. 

Hur har covid-19 påverkat 
oss på Gryaab?  
Under en kris är det viktigaste att 
vi kan upprätthålla transporten och 
reningen av avloppsvatten. På så vis 
ser vi till att bakterier inte hamnar i 
dricksvattnet eller att avloppsvatten 
svämmar över i våra ägarkommuner. 
Precis som alla andra har vi gjort allt 
för att bidra till att minska smitt 
sprid ning av covid19. Vi har speciellt 

fokuserat på att skydda våra medar
betare som behövs för den dagliga 
driften. Ett särskilt stort tack till alla 
medarbetare, som jobbat på plats eller 
hemma, för en mycket god prestation 
under ett svårt år.  

Vi är stolta över att vi tillsammans 
med Sahlgrenska och Göteborgs 
universitet sett till att förekomsten av 
covid19 i avloppsvatten har analyse
rats. Det kan vara ett viktigt mått för 
att följa smittspridningen i samhället. 

Även vår ekonomi har blivit på verkad 
av covid19, dock på ett positivt 
sätt. Gryaab gör ett resultat på 
17,5 miljoner kronor mot en noll
budget. Det beror på sänkta räntor, 
ökade intäkter genom bidrag för 
utredning av läkemedelsrening samt 
en långsammare start av Nya Rya  
än väntat. 

2021 då?  
Jag hoppas det blir ett år då vi kan 
träffas mer igen, där vi tar stora steg 
med Nya Rya och att vi fortsätter 
driva vårt avancerade reningsverk lika 
bra trots de utmaningar som vädret 
ger oss. 

”Vi är stolta över  
att vara en attraktiv 

arbetsplats dit  
många söker sig.”
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Reningsprocessen
– det här händer när du har spolat
Vattnet du använder hemma rinner ner i rör i huset och under gatan för att sedan hamna i Gryaabs 
 13 mil långa tunnelsystem. Eftersom tunnlarna lutar kan vattnet rinna med självfall fram till renings-
verket på Hisingen. 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 galler 
stavarna i grovgallret. Här fastnar 
pappershanddukar och större skräp 
som en del människor tyvärr spolar 
ner i toaletten. På reningsverket 
kallas det rens.

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 våt 
servetter och mindre skräp. Renset 
pressas och finfördelas och skickas  
till förbränning där det blir till el  
och värme.

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

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.

Aktivt slam
Aktivslambassängerna är uppdelade  
i luftade och oluftade zoner. I de oluf 
tade 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.

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

Efternitrifikation
I efternitrifikationen omvandlar 
bakterier ammonium till nitrat, det 
första steget i kvävereningen. 

I biobäddarna strilar vattnet genom 
ett plastmaterial som nitrifikations
bakterier bor på. I de nya efternitri
fikationsbassängerna är plastbärarna 
rörliga och åker runt i vattnet. 

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

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

Göta älv
Nu är vattnet tillräckligt rent för 
att släppas ut i havet. Det renade 
avlopps vattnet går ut vid Rya Nabbe, 
850 meter väster om Älvsborgsbron.
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Illustration: Pontus Andersson

SLAMBEHANDLING

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

Biogasanläggning
Slammet rötas i syrefri miljö i  
35 grader under cirka 20 dagar.  

När bakterierna bryter ner slammet  
bildas energirik biogas som säljs till 
Göteborg Energi för uppgradering 
till fordonsbränsle. Efter rötningen 
återstår drygt hälften av slammets 
ursprungliga organiska material.

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

Rötat slam
Det färdigbehandlade slammet inne 
håller näringsämnen och mull, sådant 
som behövs för att grödor ska växa. 
Mer än hälften av slammet hygieni
seras och används som gödsel. Det 
övriga rötade slammet komposteras 
och används som anläggningsjord. 
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Strategisk styrning 
För att Gryaab ska kunna arbeta 
effektivt och med rätt fokus inom 
hållbarhetsområdet krävs styrning 
på olika sätt. 

Integrerat hållbarhetsarbete 
Styrningen av Gryaab utgår från 
Gryaabs ägardirektiv, ägarnas bud 
getar samt risker, lagar och miljö 
tillstånd. Även Gryaabs väsentliga 
hållbarhetsfrågor och samlade risk
bild utgör ett viktigt underlag i 
styrningen. Med detta som utgångs
punkt beslutar styrelsen varje år om 
inriktningen för Gryaab. Utifrån 
inriktningen tar Gryaab fram över
gripande mål, verksamhetsplaner  
och avdelningsspecifika mål. Målupp 
fyllelsen för de övergripande målen 
följs upp fyra gånger om året. På så 
sätt blir de väsentliga hållbarhets
frågorna integrerade i styrningen 
av bolaget och en del av vår dagliga 
verksamhet. 

Arbetssätt med tydlig struktur 
Vårt arbetssätt bedrivs enligt policyer, 
riktlinjer och rutiner som kommu 

niceras internt. Inom hållbarhets  
 om rådet finns bland annat miljöpolicy, 
medarbetarpolicy, likabehandlings
plan och inköpspolicy som fastställs 
av styrelse eller vd. Förutom Gryaabs 
styrdokument tar vi även hänsyn till 
de policyer och riktlinjer som tas fram 
av Göteborgs stad.

I Gryaabs hållbarhetsredovisning 
beskriver vi hur vi bedriver en hållbar 
hantering av avloppsvatten. Redo
visningen utgår ifrån strukturen i 
styrelsens inriktningsdokument.  
I redovisningen fokuserar vi på de 
insatser som är särskilt viktiga för att 
Gryaab ska vara hållbart idag och  
i framtiden. 

Vi bidrar till och sprider information 
om hållbarhetsarbete
Vi bidrar med uppgifter till Svenskt 
Vattens Hållbarhetsindex (HBI). 
HBI är ett verktyg för att analysera 
och utveckla den kommunala VA 
verksamhetens hållbarhet. Genom 
att bidra i dessa sammanhang skaffar 
vi oss en mer övergripande bild av 

Gryaabs påverkan ur ett system
perspektiv.

Ledningssystem som stöd 
Gryaab arbetar på ett systematiskt 
sätt med vår miljöpåverkan genom 
certifieringen ISO 14001 och Svenskt 
Vattens certifieringssystem för slam, 
Revaq. Tack vare dessa ledningssystem 
har vi utvecklat effektiva arbetssätt 
och verktyg för att minska vår miljö 
belastning men också att öka vår 
positiva miljöpåverkan. Gryaab har 
också ett ledningssystem för hur vi 
bedriver styrning, uppföljning och 
intern kontroll av det arbete vi utför, 
som följer Göteborgs stads riktlinjer.

Granskning 
Granskning av att vi planerar, utför 
och följer upp vår verksamhet på ett 
systematiskt sätt sker bland annat 
genom interna och externa revisioner 
kopplade till de olika lednings
systemen. Rapportering sker till 
tillsynsmyndigheter och våra ägare 
genom styrelsen.
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Riskhantering  
inom Gryaabs verksamhet 
Riskhantering är en naturlig del  
av vårt arbete. Vi behöver vara väl 
rustade för att minska de risker 
som kan påverka människor, miljö 
och ekonomi negativt. 

Gryaabs riskhanteringsmodell har 
justerats för att bättre strukturera 
arbetet med övergripande risker där 
omvärldsanalysen har fått större vikt. 
De största riskerna sammanfattas 
i den samlade riskbilden. Utifrån 
riskbilden har en intern kontroll
plan tagits fram för att underlätta 
styrelsens uppföljning av hur Gryaab 
hanterar de största riskerna. 

När det oförutsedda händer 
Det är viktig att bolaget är väl rustat 
för att hantera oförutsedda  händelser. 
Under året har hanteringen av corona
pandemin varit i fokus. I mars togs 
en handlingsplan för Gryaab fram, 
som har uppdaterats i takt med att 
läget förändrats. Vi har deltagit i 
Göteborgs stads regelbundna samver
kansmöten och rapporterat Gryaabs 
interna hantering för att minska 
smittspridning. Gryaab har också 
bidragit till Sahlgrenska akademins 

spårning av covidviruset i regionens 
avloppsvatten, läs mer på sida 67.

Övning ger färdighet 
Gryaabs krisledningsorganisation 
har övat i MSB:s nationella informa
tionssystem WIS och i kommunika 
tionsmedlet Rakel i så kallade ”Öva 
enkeltövningar”. Den planerade 
stor övningen med  Räddningstjänsten 

Storgöteborg, Scandinavian Tank 
Storage och Göteborgs hamn har 
 blivit framflyttad på grund av 
covid19. Förhoppningsvis kan 
övningen genomföras 2021. Även 
en ny krisövning tillsammans med 
Gryaabs ägarkommuner är planerad 
under hösten 2021. Scenariot är 
hantering av konsekvenser på grund 
av ett tunnelras.

Riskanalyser

Omvärlds- 
analys

Oegentlig-
hetsrisker

Tekniska 
risker

Operativa 
risker

Ekonomiska 
risker

Gryaabs
samlade
riskbild

Intern 
kontrollplan

För att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen har Gryaab vidtagit många åtgärder.
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Gryaabs väsentliga hållbarhetsfrågor
För att Gryaab ska kunna bedriva 
ett effektivt hållbarhetsarbete 
måste fokus ligga på de frågor 
som är mest väsentliga. 

För att veta vilka områden som våra 
intressenter tycker är viktiga, har vi 
tagit fram en lista där de sex viktigaste 
områdena för respektive intressent
grupp rangordnats. 

Fokus på väsentliga frågor
Genom att jämföra intressenternas 
vik tigaste områden med de områden 
som har störst betydelse för Gryaab 
och där vi har störst påverkan har vi 
fått fram Gryaabs väsentliga hållbar
hetsfrågor. Eftersom frågor kopplade 

till uppströmsarbete, slamhantering 
och kemikaliehantering utgör en 
 central del av vår verksamhet och 
påverkar de betydande miljöaspek
terna, är de inkluderade i Gryaabs 
väsentliga hållbarhetsfrågor. Våra 
väsentliga hållbarhetsfrågor (se nästa 
sida) får mest fokus i vårt hållbar
hetsarbete samt i rapporten. 

Avgränsning
Att följa lagar och miljötillstånd, att 
samarbeta och medverka till forskning 
samt bidra till biologisk mångfald 
tycker våra intressenter är viktigt, 
men de finns inte med bland våra 
väsentliga frågor. Det beror på att  

det är självklart att Gryaab ska följa 
lagar och miljötillstånd. I enlighet 
med vår miljöpolicy jobbar vi för  
att vara ett ledande företag i VA 
branschen och för att vara det krävs 
att vi bidrar till forskning och driver 
utvecklingen framåt. 

Vi bidrar indirekt till biologisk 
mångfald genom att vi utför vårt 
huvuduppdrag, att rena avlopps
vatten och behandla slam. Vi bidrar 
också genom att delta i Bohuskustens 
vattenvårds förbunds kontrollprogram 
som genom för undersökningar av 
den biologiska mångfalden längs 
Bohuskusten. 

Foto: Emelie Asplund
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Åtta väsentliga frågor

Ekologisk hållbarhet

Vattenbehandling 
Gryaabs främsta uppgift är att rena 
avloppsvatten. Genom att minska 
näringsämnen och föroreningar i av  
loppsvattnet gynnar vi den bio logiska 
mångfalden i Göta älv.

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

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

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

Resurshushållning
Kemikalier och byggmaterial 
 förbrukas vid drift och underhåll av 
verksamheten och det uppkommer 
avfall från den egna verksamheten och 
rens (skräp) som avskiljs från inkom
mande vatten.

Social hållbarhet

Arbetsmiljö och hälsa 
Medarbetarna på Gryaab är vår vik
tigaste resurs och förutsättningen för 
att verksamheten ska fungera. Med 
arbetarnas hälsa och säkerhet är en 
självklar och viktig fråga för Gryaab. 

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

Ekonomisk hållbarhet

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

Samtliga av Gryaabs väsentliga frågor 
kopplas till de globala målen för 
hållbar utveckling. Läs mer på sidorna 
80 och 81.
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Integrerad hållbarhet 
i ny kostym  
De senaste årens arbete med att integrera hållbarhetsfrågorna  
i vår dagliga verksamhet och målstyrning har börjat ge god effekt, 
vilket vi hoppas ska synas i denna redovisning.

Genom att integrera våra väsentliga hållbarhetsfrågor i Gryaabs inriktnings-
dokument kan vi på ett effektivt sätt styra verksamheten till att bli mer hållbar. 
I år baseras också hållbarhetsredovisningens struktur på inriktningsdokumentet. 
På så vis blir målstyrningen tydligare gentemot våra intressenter, framförallt 
våra ägare och medarbetare. Nu utgår rapporten från våra huvudinriktningar 
och underinriktningar i styrelsens inriktningsdokument samt Gryaabs långsiktiga 
mål. Vår förhoppning är att du som läser detta ska få en helhetsförståelse för 
Gryaabs verksamhet och hur vi strävar efter att utföra vårt uppdrag på ett så 
hållbart sätt som möjligt utifrån våra förutsättningar.  

Spillvatten renas till skydd för miljön .................16

Resurshushållning i det cirkulära samhället ....26

Hållbart arbetsliv ................................................... 38

Hållbar framtid ........................................................52

Hållbar samverkan .................................................62

Ekonomisk hållbarhet ........................................... 68

Styrelsens
inriktningar för Gryaab 2020
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Spillvatten  
renas till skydd för 
miljön
Gryaab ska vara rustade att följa verksamhetens 
nya miljötillstånd. Gryaab ska säkra en hög 
driftsäkerhet på anläggningarna, både ur ett 
tillgänglighetsperspektiv och ett kapacitets- 
perspektiv.

sid 21-22

Alla delar av  
anläggningen är möjliga  

att underhålla.

sid 19

Avloppsvattnet  
renas med marginal till 

miljövillkoren.

sid 24-25

Vid förväntade flöden  
till reningsverket kan vi utföra 

underhåll samtidigt som vi behåller 
god reningskapacitet (redundans).
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Vårt huvuduppdrag 
Gryaabs huvuduppgift är att leda 
avloppsvattnet, via vårt tunnel-
system, till Ryaverket där vattnet 
renas. För att bidra till ett friskt hav 
utan övergödning behöver vi en 
anläggning som klarar att rena 
avloppsvattnet från kväve, fosfor 
och organiskt material (BOD). 

Allt avloppsvatten som kommer hit 
passerar först grovgaller, fingaller och 
sedimentering (mekanisk rening). 
Därefter är ambitionen att allt vatten 
ska genomgå fullständig rening, det 
vill säga även kemisk och biologisk 
rening. Vid höga vattenflöden blir 
det biologiska reningssteget begränsat 

och vi måste då förbileda en del  
av vattnet. Vid förbiledning sker 
direkt fällning. Då tillsätter vi en 
fällningskemikalie som binder fosfor 
till partiklarna så att de lättare kan 
avskiljas. Vattnet leds sedan direkt ut 
till havet utan att genomgå biologisk 
rening. 

Gryaab   17   

Utsläpp av BOD, kväve och fosfor i kg/person och år
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Gryaabs utsläppsvillkor
BOD7 – 10 mg per liter som gränsvärde för året.

Fosfor – 0,4 mg per liter som gränsvärde för året. 0,3 mg per liter som riktvärde för året 
och under mars-maj och juni-augusti.

Kväve – 10 mg per liter som riktvärde för året. 

Värdena gäller totalfosfor, totalkväve och BOD7 (biologisk syreförbrukning) i det samlade 
avloppsvattnet. Ett gränsvärde får aldrig överskridas. Om ett riktvärde överskrids måste 
Gryaab vidta åtgärder som gör att kravet kan uppfyllas.
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Reningsresultat
Styrelsens inriktningsdokument för 2020 anger att vi ska klara våra reningskrav 
med god marginal.

Alla rikt och gränsvärden uppfylldes 
under året på årsbasis samt för de tre
månadersperioder som gäller för fosfor. 

I tabellen redovisas utfall för 2020 samt 
Gryaabs mål och gräns eller riktvärde 
för kväve, fosfor och BOD (biologisk 

syreförbrukning). Ryaverket hade 2020 
ett snittflöde på 4,29 kubikmeter per 
sekund (2019: 4,48 m3 per sekund). 

Hantering av inkommande vatten 2020 
Diagrammet visar hur mycket vatten som 
fått fullständig rening, hur mycket som 
direktfällts och hur mycket vatten som 
renats enbart mekaniskt.

n Fullständig rening 95,9 %
n Direktfällning 3,5 %
n Mekanisk rening 0,6 %

Utfall 2020 Gryaabs mål 2020 Gräns- eller riktvärde

Kväve 6,2 <7 10 (riktvärde)      

Fosfor 0,20 <0,25 0,3 (gränsvärde)

BOD7 5,7 <9 10 (gränsvärde)

Reningsresultat 
Utfall för 2020 i mg/liter, Gryaabs mål samt de gräns- eller riktvärden per  
kalenderår som anges i Gryaabs tillstånd.

Provtagning för  
havets skull
Även om vi avskiljer stora mängder 
näringsämnen och andra föroreningar  
från avloppsvattnet medför det 
renade vattnet negativ påverkan på 
havet. Därför mäter Gryaab vilka 
för oreningar vi släpper ut till havet. 
Förutom kväve, fosfor och organiskt 
material mäter vi metaller samt 
organiska och oorganiska miljö
gifter.  Tillsammans med andra stora 
industrier deltar vi i Bohuskustens 
vattenvårdsförbund. Genom deras 
kontrollprogram övervakar vi hur 
vattenkvaliteten, växt och djur livet 
påverkas av våra och andras utsläpp. 

Foto: Paul Björkman
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Foto: Emelie Asplund

Mer vatten kan få 
 fullständig rening 
Under 2020 har vi fokuserat på  
att öka kapaciteten på våra efter- 
sedimenteringsbassänger, som 
idag begränsar mängden vatten  
vi kan behandla med fullständig 
rening. 

Ju mer vatten vi kan rena genom 
bassängerna desto mindre behöver vi 
förbileda till avancerad kemisk rening. 
Eftersom tillrinningen till Ryaverket 
varierar mycket kan vi, om vi ökar 
vår kapacitet, klara fler toppar med 
höga flöden. 

Under året har vi därför utrustat  
fyra av våra sedimenteringsbassänger 
med särskilda mätinstrument för  
att få bättre förståelse för hur slam 
flykt förhåller sig till slamnivåerna  
i bassängerna. När det blir slamflykt 
smiter partiklarna med till nästa 
reningssteg, vilket påverkar renings
resultatet. Med bättre kunskap om 
denna process kan vi minimera de 
tillfällen då slamflykt sker och även 
utnyttja eftersedimenteringens fulla 
kapacitet bättre. 

Mängder håller måttet 
Vi har under 2020 börjat följa upp 
våra utsläppsparametrar BOD, 
fosfor och kväve i mängder.

I det nya tillståndet som vi tar i 
anspråk 2021 finns det nämligen, 
utöver haltkrav, även krav på mängden 
näringsämnen som vi får släppa ut. 

Halten är koncentrationen av 
näringsämnen i utgående avlopps
vatten mätt i milligram per liter. 
Mängden är det totala utsläppet av 
näringsämnen i ton per år. Att mäta 
mängder ger en tydligare bild av 
utsläppet till havet eftersom det är 
kopplat till mängden vatten som 
Ryaverket renar varje år. 

Bättre rening och 
arbetsmiljö med nya 
kompressorer 
På Ryaverket har vi sett behovet  
av att byta ut våra luftkompressorer 
i det biologiska reningssteget 
aktivslam.

Bakterierna i detta reningssteg behöver 
mycket syre för att kunna bryta ner 
det organiska materialet i vattnet. 
Eftersom belastningen av organiskt 
material varierar vill vi kunna styra 
syretillförseln bättre. Därför har vi 
startat ett projekt för att installera 
kompressorer som är mer lämpade 
för just vår process. De nya kompres
sorerna kan styras på ett energisnålt 
sätt och kommer även att bidra till en 
bättre arbetsmiljö, med lägre buller 
nivåer och en anläggning som är 
lättare att underhålla. 
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Busväder i februari 
gav höga flöden 
I februari kom det mycket ihållande 
regn vilket gav höga flöden till 
reningsverket.

Det ledde till flera tillfällen med 
förbiledning och direktfällning.  
I samband med höga flöden kommer 
det mycket material från tunnlarna 
samt slam från direktfällningen. Vid 
dessa tillfällen får vi ofta svårt att få 
ut tillräckligt mycket primärslam till 
förtjockningen. Under 2020 har vi 
börjat titta på en helhetslösning för 
primärslampumpningen. Arbetet 
fortsätter under 2021. 

Tillgängliga tunnlar 
Avloppsvattnet leds till Ryaverket 
via ett 13 mil långt tunnelsystem. 
När det är höga vattennivåer i 
tunnlarna är tillgängligheten till 
dem begränsad. Dessutom är ett 
antal tunnlar så kallade blind-
tunnlar, som slutar inne i berget 
utan port eller ventilationsschakt. 

Under 2020 har ett antal åtgärder 
startats för att öka tillgängligheten 
och förbättra arbetsmiljön vid under
håll. I blindtunnlar uppstår ofta pro
blem med låga syrehalter eller höga 
svavelvätehalter. Dessutom finns 
tunnel delar som löper genom berg 
där radonhalterna är höga. För att 
arbete ska kunna utföras i denna typ 
av tunnlar krävs mycket förarbete. 

Fokus på blindtunnlar 
Under året har en inventering av 
blindtunnlar gjorts med fokus på 

radon, svavelväte  och syre.  Utifrån 
denna inventering görs nu en 
prioritetsordning i Gryaabs under
hållsplan för att se vilka tunnel delar 
som behöver fördjupade utredningar. 
Redan i år startades en förstudie 
kring möjligheterna att bygga ett 
ventilationsschakt i Lindome. 

Ventilering av radon en vinnare 
Radonsituationen har hanterats 
kontinuerligt under året genom 
 mätningar både före och under 
arbetsinsatser. Den vinnande stra
tegin för att sänka radonhalterna 
är ventilering med både mekanisk 
 ventilation genom fläktar och själv
drag med gallergrindar vid tunnel
påslag. En redovisning har skickats 
till Strål säkerhetsmyndigheten och vi 
väntar nu på  inspektionsrapporten. 
Under inspektionen uttryckte 

 myndigheten att Gryaab arbetar 
ambitiöst och i rätt riktning med 
hantering av radonhalterna. 

Knökat med vatten 
När det gäller höga vattennivåer 
i tunnlarna har vi fått svårare att 
 kom ma in i systemet nära Ryaverket 
och i centrala Göteborg. Minskade 
flöden till Ryaverket skulle sanno
likt öka tillgängligheten markant. 
Tillskottsvattenfrågan hanteras av 
Gryaab övergripande. I programmet 
Nya Rya planeras även för en ny 
inloppspumpstation, delvis för att 
kunna hantera flödet bättre.
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Nya året startar med 
nytt miljötillstånd 

Gryaabs miljötillstånd reglerar 
bland annat mängden kväve, fosfor 
och BOD7 som det renade avlopps- 
vattnet får innehålla. 

2016 ansökte Gryaab om ett förnyat 
miljötillstånd och i januari 2020 
beviljade Miljöprövningsdelegationen 
det nya tillståndet. Beslutet har inte 
överklagats och miljötillståndet kom
mer att börja gälla från första januari 
2021 till 31 december 2036. 

Strängare krav för god vattenstatus 
Tillståndet innehåller strängare krav 
än tidigare när det gäller utsläpp av 
näringsämnen till Rivöfjord i både 
halter och mängder. Krav har även 
ställts på att Gryaab ska utreda ytter 
ligare åtgärder för att rena andra   föro  
 reningar i vattnet samt hur vi kan 
minska utsläppen av metangas från 
slamhanteringen. Dessutom har vi fått 
krav på att utreda hur vi ska bygga ut 

reningsverket för att släppa ut ännu 
mindre kväve, fosfor och BOD7 
efter 2036. För att bidra till god 
vattenstatus på lång sikt och sam tidigt 
inte begränsa ägarnas möjligheter 
till stadsutveckling, behöver Gryaab 
komplettera anläggningen. Därför 
har programmet Nya Rya påbörjats 
för att planera för  Ryaverkets utform
ning efter 2036. Läs mer om  Nya Rya 
på sida 54.

Strategi och plan  
för bättre underhåll 
Underhåll är en kombination av alla tekniska och administrativa åtgärder som krävs under 
en utrustnings livstid. Gryaabs strategi för underhåll är att hålla en så hög tillgänglighetsgrad 
som är ekonomiskt försvarbar. Med bra arbetsplanering och prioritering av underhåll kan 
akuta och kostsamma åtgärder minimeras. 

På Gryaab finns många olika bygg
nadsdelar, material, installationer och 
teknisk utrustning. Delarna åldras  
i olika takt och har olika underhålls  
be hov. Det ställs också nya och 
hårdare krav på vår verksamhet  
som leder till ökat behov av regel
bundet underhåll. 

Effektivt hjälpmedel 
Underhållsplanen ska säkerställa 
att all information och alla behov 
inkluderas i våra långtidsplaner.  Den 
 hjälper oss att planera och strukturera 
förvaltningen och är ett effektivt 
hjälpmedel för att göra budget samt 

förutse avgiftsutvecklingen. Under
hållsplanen sträcker sig ungefär tjugo 
år framåt. 

Olika planer för utrustningen 
För varje kontroll av utrustning och 
konstruktioner tas passande  metoder 
fram. Det kan till exempel vara betong 
 prover, tjockleksmätningar med mera. 
Utifrån en kontrollrapport tas sedan 
förslag på metod, åtgärd eller plan 
fram för eventuell åtgärd. Av planen 
framgår att exempelvis biobäddarna, 
skivfilterkanalen och sandfånget är 
mycket svåra att kontrollera. För 
att kunna göra inspektioner och 

underhåll  skulle dessa anläggnings
delar behöva ställas av under lång tid 
vilket kan  påverka våra reningsresultat 
negativt. Noggrann planering krävs 
därför för denna typ av underhåll.

– Under 2020 påbörjades  
ett tvärgående arbetssätt för  

att medarbetarna på driften och 
teknisk försörjning lättare ska få en 

översyn av allt pågående och 
kommande underhållsarbete på 

Gryaab, berättar Camilla Callgard,  
driftingenjör.
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Framtidens kapacitet för 
 skivfilteranläggningen utreds
Gryaabs skivfilter tar bort partiklar 
från avloppsvattnet väldigt väl. Dess- 
värre är ibland flödet så högt att en 
del vatten måste ledas förbi filtren 
vilket resulterar i förhöjda utsläpp.

2020 har vi gjort tester där vi bytt ut 
dukarna i några filter till dukar med 
större porer som släpper igenom mer 

vatten. Målet är att mer vatten ska 
kunna renas vid höga flöden och inte 
behöva ledas förbi filtren. En förut
sättning är att de större porerna inte 
släpper igenom mer partiklar då det 
skulle försämra reningsresultatet. 

Omfattande provtagning på filter
utloppet visar att flödet genom skiv

filteranläggningen går att öka markant 
med andra dukar, men att även halten 
partiklar i det renade vattnet ökar. Den 
bästa balansen mellan att rena ännu 
mer vatten och att rena det utan ökade 
utsläpp av partiklar återstår att räkna ut.

Gryaab tar hand om avloppsvattnet från 797 485 personer 
Antalet anslutna personer har ökat med ungefär en procent sedan förra året, vilket är en lägre  
utveckling jämfört med tidigare år. De anslutna personerna genererade 140 liter spillvatten per  
person per dygn vilket står för ungefär 30 procent av vattnet som kommer till Ryaverket årligen.  
Industri och andra anslutna verksamheter står för ungefär 9 procent av spillvattnet. Tillskottsvatten  
till följd av inläckage, dränering och dagvatten stod för resterande 61 procent. Totalt kom  
135 miljoner kubikmeter avloppsvatten till Ryaverket 2020.

Foto: Emelie Asplund
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Foto: Emelie AsplundGryaab har fyra inloppspumpar.

Modellering för kraftigt ökade flöden 
Under 2019 och 2020 har Gryaab utrett kapaciteten och hur mycket redundans som  
finns i inloppspumpstationen. Kapacitet behövs för att kunna pumpa allt inkommande 
vatten vidare till reningsprocessen. Redundans behövs för att kunna pumpa vattnet,  
även när utrustning är ur drift. 

Utredningen visar att varje pump linje 
inte kan användas till full kapacitet 
upp till 25 procent av tiden på grund 
av haverier eller renoveringar. För att 
minska tiden som en pump står still 
har fler reservdelar köpts in för att 
snabbare kunna komma igång igen. 

Modellering och bättre lager 
Med hjälp av ett bättre  reservdelslager 
till de fyra pumparna kan nu reno
veringar göras på en månad istället 
för fyra och haverier kan lösas på en 
månad istället för ett halvår.  I sam
band med utredningen av  redundans 

har även modelleringar för hur 
mycket vatten som kan komma till 
Ryaverket vid kraftiga regn gjorts. 
Modelleringen är en grund för att 
kunna veta hur mycket vatten vi   
kan behöva ta hand om. 

Som bas för modelleringen valdes 
mängderna från ett kraftigt regn
tillfälle i oktober 2014. Intensiteten 
på regnet ökades i modellen för att 
motsvara ett så kallat 30års regn. 
Modelleringen visar att det som  
mest skulle kunna komma närmare  
23  kubik meter avloppsvatten i 

sekunden till Ryaverket. Denna data 
är viktig i framtida dimensionering 
av Gryaabs inloppspumpstation. 

Vad betyder  
redundans? 
Redundans innebär den 
 kapa ci tet som finns i reserv   om 
något inte fungerar. Om man 
exem pelvis har två pumpar och 
bara behöver använda den ena,  
ger det en hundra procentig 
redundans.
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Genom att ta tillvara på näringsämnena i slammet 
kan de återföras i kretsloppet som gödsel. Gryaab  
tar hand om energin i slammet genom att producera 
biogas. Vi utvinner också värmen ur avloppsvattnet 
som sedan blir till fjärrvärme. Vi strävar efter att vara 
resurseffektiva i vår energi- och kemikalieanvändning. 



Resurseffektiv  
avloppsvattenhantering 
för miljön 

En av Gryaabs huvudfrågor handlar om att ha en resurseffektiv och en så miljövänlig 
avloppsvattenhantering som möjligt. Gryaab jobbar därför aktivt med att tillvarata energi 
och näring i slammet och ur vattnet samt hushålla med energi och resurser. 

Från slam till gödsel 
Foto: Emelie Asplund

I reningsprocessen avskiljer 
Gryaab stora mängder slam från 
det inkommande vattnet.

Slammet förtjockas, rötas och av  vatt  
 nas för att därefter spridas på åker
mark eller användas i tillverkningen 
av jord. Gryaab är certifierat enligt 
Revaq, Svenskt Vattens certifierings

system för slam, som syftar till att 
återföra slam till jordbruk som ersätt
ning för konstgödsel. 

Tungmetaller minskar
Kvalitetskraven för tungmetaller i 
slammet skärps årligen och för de 
flesta tungmetaller ser vi en minsk

ningstakt i slammet som är i linje med 
de skärpta kraven. För några ämnen, 
särskilt kadmium, koppar och silver, 
behövs ett fortsatt ambitiöst miljö
arbete om målen ska uppnås. Vikten 
av att minska utsläpp av oönskade 
ämnen till avloppsvattnet blir allt 
viktigare. 
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Årets slamproduktion 
Under året har totalt 52 766 ton 
avloppsslam producerats på 
Ryaverket.

24 045 ton, 46 procent, motsvarade 
Revaqkravet och får därmed användas 
som gödsel. Vårt mål för 2020 var att 

50 procent av det producerade slam
met skulle klara Revaqkraven, vilket 
tyvärr inte uppnåtts. En anledning 
är att den nya lakvattenreningen, 
som du kan läsa mer om på nästa 
sida, försenades. Revaqslammet 

hygieniseras genom lagring i minst 
sex månader innan det används på 
jordbruksmark. Det slam som inte 
uppnår Revaqkraven används istället 
för tillverkning av anläggningsjord.

Vad är slam?
Slam består av de partiklar  
som avskiljs från avloppsvattnet, 
bland annat sand, matrester, 
upplöst toapapper och bajs. 
Slammet innehåller höga kon- 
centrationer av näringsämnen. 
Målet är att så mycket slam 
som möjligt ska avskiljas från 
avloppsvattnet innan vattnet 
släpps ut i Göta älv. 

Behandlat slam 2018–2020
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Revaqslammet hygieniseras genom lagring i minst sex månader innan det används på jordbruksmark. 
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Lakvattenrening vid deponier
Från första maj 2020 skärptes 
Revaqreglerna och nu ska lakvatten 
från deponier renas till en så kallad 
tolerabel nivå. Det betyder att lak - 
vattnet innehåller en så liten mängd 
av särskilt utpekade föroreningar 
att de inte bidrar till en höjning av 
de totala mängderna föroreningar 
till reningsverket med mer än en 
procent.

För att Gryaab ska klara Revaqs 
 regler och fortsätta producera slam 
som kan användas som gödsel på 
åkermark har anläggningar för lak
vattenrening byggts på Tagenedeponin 
och Brudaremossen. Att tungmetaller 
och organiska miljögifter nu avskiljs 

vid källan istället för att komma till 
reningsverket är bland de viktigaste 
åtgärderna som har genomförts för 
att ytterligare förbättra kvaliteten på 
Ryaverkets slam.

Försening påverkade
Renova som driver Tagenedeponin 
har byggt en reningsanläggning  
som togs i drift första maj 2020.  
Den består av en lakvattendamm, 
kemisk fällning och flera efterföljande 
kol  filter med granulerat aktivt kol. 
Kretslopp och vatten, som ansvarar 
för den nedlagda deponin Brudare  
mossen, har byggt en anläggning där 
reningen består av kemisk fällning 

och filtrering med sand och aktivt 
kol. Förseningar gjorde att anlägg
ningen inte togs i drift förrän i 
början av juni. Eftersom Revaqs nya 
regler innebar att lakvattnet måste 
vara renat senast första maj kunde 
Gryaabs slam inte god kännas förrän 
lakvattenreningen tagits i drift. 
Mellan första maj och en noggrant 
angiven karenstid efter det att lak
vattenreningen tagits i drift fick slam
met istället användas till anläggnings
jord. Förseningen påverkade därför 
den totala mängden Revaqslam som 
Gryaab producerade 2020.

Foto: RenovaHär byggs Renovas lakvattenrening vid Tagenedeponin. 
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Ny blandning sparar dricksvatten 
I våra slambehandlingsprocesser 
använder vi oss av polymerer för 
att ta bort vatten från slammet på 
ett effektivt sätt.  

För att få en bra avvattning behöver  
vi använda en relativt stor mängd 
polymerer. Polymerer gör att slam
mängderna minskar och då reduceras 
både transportkostnaderna och 

 klimatavtrycket eftersom det blir 
färre transporter. 

Tester tar tillvara på avloppsvattnet 
2021 planerar vi att utföra försök 
där vi ska blanda polymerer med 
utgående renat avloppsvatten istället 
för med rent dricksvatten. Fördelen 
med att använda utgående renat 

avloppsvatten istället är att vi sparar 
en hel del dricksvatten, som är en 
viktig resurs i samhället. Vi minskar 
 också belastningen av förorenings 
ämnen till havet eftersom avlopps
vattnet då återanvänds och kommer 
till nytta i kretsloppet. Förarbetet 
som gjorts under 2020 pekar på ett 
smidigt genomförande. 

Visste du att? 
Avloppsslam är rikt på fosfor, mullbildande ämnen och många andra näringsämnen. 
Det finns begränsade resurser av fosfor i världen och vi behöver i högre utsträckning 
än idag recirkulera fosfor. På många håll drivs jordbruk utan stallgödsel. Det gör att 
jordarna riskerar en mineralisering och där är de mullbildande ämnena i avloppsslam 
ofta ett välkommet tillskott. 

Foto: Emelie AsplundI vattensnäckan kan man se hur det renade avloppsvattnet ser ut innan det rinner vidare mot havet. 
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Slam, fett och matavfall  
blir till biogas 
Under 2020 producerade Gryaab 
11 067 836 m3 biogas. Det ger en 
energiproduktion på 69 GWh.

När slammet avskiljs från avlopps
vattnet rötas det i ungefär tre 
veckor i 35gradiga rötkammare. 
Vid rötningsprocessen bildas biogas. 
För att öka produktionen av biogas 

tar vi emot fett och matavfall från 
restauranger och matproducenter. Vi 
säljer sedan råbiogasen till Göteborg 
Energi som uppgraderar gasen till 
95–98 procentig metan. Gasen kom
primeras och säljs sedan på biogas
marknaden. Biogasen ersätter fossila 
energikällor. 

11 miljoner mil och 
45 000 lägenheter 
Gryaab använder en hel del 
energi, men vi producerar också 
biogas och återvinner värmen  
i vattnet i form av fjärrvärme för 
att kompensera för klimatut-
släppen från andra energikällor 
i processen. Den värme som 
utvinns ur avloppsvattnet räcker 
för att värma upp 45 000 lägen- 
heter. Man kan köra 11 miljoner 
mil på den biogas vi producerar. 
Om man fördelar milen på de 
anslutna personerna kan varje 
person köra 14 mil på sitt eget 
bajs per år. Nytt samarbetsavtal med Göteborg Energi 

Under 2020 tecknades ett nytt sam  
arbetsavtal mellan Göteborg Energi  
och Gryaab kring leverans av råbio
gas från Ryaverket till Göteborg 
Energis uppgraderingsanläggning 
Gasendal. Ambitionen i det nya  
avtalet är att stärka samarbetet 

mellan de kommunala bolagen för 
att producera så mycket biogas som 
möjligt samt tillvarata så stor energi
mängd som möjligt från spillvattnet. 
Det nya avtalet gäller från första  
juli 2020. 

Foto: Emelie AsplundGryaabs biogasanläggning.
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Slammets omrörning spåras 
För att mikroorganismerna i 
rötkam maren ska trivas bra och 
producera mycket biogas  behöver 
de arbeta i en miljö där det är 
unge fär 35 grader varmt med 
ordentlig omrörning. 

Slammet hålls varmt genom en 
 värmeväxlare och omrörning  skapas 
genom att slammet pumpas runt  
och cirkuleras i rötkammaren. För  
att testa om denna typ av omrörning 
är tillräcklig har vi hösten 2020 
utfört spårämnesmätningar i våra 
rötkammare. 

Resultatet leder  
till energibesparingar 
Metoden går ut på att dosera litium 
klorid i slammet, som sedan  prov 
tas och analyseras på laboratoriet. 
Resultatet kan ge oss en bild av hur 
väl innehållet i rötkammaren blandas 
och om det finns ansamlingar av 

sand och sediment som kan påverka 
processen. Analysen av testerna visar 
att vi har god omröring i rötkam
maren och det finns därför möjlig

heter till energibesparingar. Detta 
eftersom vi troligen inte behöver 
ersätta den mekaniska omrörare som 
gick sönder 2017. 

Hållbart alternativ till fackling sökes  
Under 2020 redovisades resultatet  
av en utredning där vi undersökt 
ett urval av metoder för att förädla 
den annars facklade biogasen. De 
senaste tio åren har i genomsnitt 
tio procent av den årliga bio gas-
produktionen facklats bort. 

Huvudsakliga orsakerna till fackling 
är att gasproduktionen har tillfälliga 
produktionstoppar som överskrider 
maxkapaciteten eller stunder med 
begränsad kapacitet på uppgraderings 
anläggningen för biogas.  Utredningen 
har jämfört fyra olika alternativ för 
hur man kan ta tillvara på energin 

som finns i den facklade biogasen i 
form av el, värme eller fordonsbränsle 
istället.

Höga kostnader för  
minskning av CO2

Alternativen som undersökts skulle 
kräva nya anläggningar som exempel
vis ett kraftvärmeverk eller uppgra
deringsanläggning. Även kostnad för 
produktion och drift skulle bli höga. 
Det gör att kostnaden i förhållande 
till utsläppsminskningen för samt
liga alternativ är betydligt högre än 
vad marknaden för utsläppsrätter av 
koldioxid i EU anger. Det gör att 

inget av de undersökta investerings
alternativen är hållbara ur ett hel
hetsperspektiv, med den kunskap vi 
har idag. 

– Ett problem är att en bredare bild 
av kostnaden för olika metoder för 
att ta tillvara på facklad gas saknas. 
Det behövs etablerade metoder för 
att kunna jämföra dessa alternativ 
med kostnaden för andra klimat
åtgärder som Gryaab eller Göteborgs 
stad gör. Problemet med fackling 
kvarstår och kommer behöva utredas 
vidare i framtiden, säger David I’Ons, 
utvecklingsingenjör på Gryaab. 

Foto: B
ardh Lim

ani, G
ryaab

Driftteknikerna Peo Cederlund och Johan Sahlberg övervakar doseringen av litiumklorid. 
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Effektiv energi- och  
kemikalieanvändning  

För att kunna rena avloppsvatten använder Gryaab energi i form av el och fjärrvärme. 
Under 2020 har vi fortsatt att effektivisera vår energianvändning, både för miljön och 
ekonomins skull. Dessutom jobbar vi aktivt för att resurshushålla med de kemikalier 
som används i verksamheten. 

Flera planer för att spara kWh 
Vid den senaste energikar t-
läggningen som gjordes fanns  
det få åtgärdspunkter med liten 
effektiviseringsgrad. 

Vi tror ändå att det finns potential att 
effektivisera mer och Gryaab kommer 
därför att ta fram en långsiktig och 
detaljerad energiplan under 2021.

Parallellt kommer en ny energikart
läggning att göras utifrån de krav 
som Energimyndigheten har. Flera 
föreslagna åtgärder för belysning 
fanns sedan tidigare med i den långt
gående underhållsplanen och har 
genomförts under 2020. Bland annat 
har äldre belysningsarmaturer bytts 

ut till moderna och energieffektiva 
LEDarmaturer. Belysningsstyrning 
har också införts i olika delar av 
anläggningen. Åtgärderna har resul
terat i en energibesparing på ungefär 
32 000 kWh per år.

Foto: Emelie Asplund

Energioptimeringar på fastigheterna

Viktor Öberg arbetar på Gryaab som fastighetstekniker.
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Optimering av värme och ventilation 
till fastigheterna pågår hela tiden. 
Under året har ventilationen i under 
hållsbyggnaden och slambyggnaden 
kontrollerats och där har projekt 
startats för att förbättra både arbets
miljön och energianvändningen. För 
att spara energi har vi också sett över 
fastigheternas fläktar och sökt efter 
tryckluftsläckor. 

En utredning kring vår energi
mätning när det gäller fjärrvärme  
är påbörjad och vi kommer, i början 
av 2021, sätta upp fler mätare på vår 
fjärrvärme anläggning. Detta för att  
se vad varje anläggningsdel har för 
energiförbrukning och utifrån det 
kunna göra insatser som sänker vår 
energianvändning. 



Foto: Emelie Asplund

Energianvändning per ansluten person 
Trenden de senaste åren är att  
den samlade energianvändningen 
per ansluten person minskar.  
Vi tycker att detta är ett bra mått  
för att jämföra hur energiför-
brukningen påverkas av bland 
annat fler anslutna personer, nya  
proces steg och energioptimering 
av processen.

Den samlade energianvändningen visar 
den totala användningen av energi i 
form av el och värme. Förbrukningen 
påverkas av olika faktorer. Vi ser till 
exempel tydligt att elförbrukningen 
ökar under regniga år, eftersom vi då 
får pumpa mer  vatten. Förbrukningen 
av värme beror mer på hur kallt det blir 
och inte så mycket på om det regnar. 

Åtgärder för att pumparna  
ska pumpa energisnålt 
Under året har vi arbetat med att 
kompositbelägga en av våra dysvatten 

pumpar, som används för spolning av 
Gryaabs skivfilter. Denna åtgärd är 
effektiv eftersom beläggningen gör att 
pumpens energi förbrukning minskar. 

Vi har installerat reglerventiler för kyl 
vattnet till inloppspumparna för att 
kunna hålla motortemperaturen på en 
bra nivå ur energisynpunkt. Installa
tionen av reglerventiler betyder också 
att det går åt mindre pump energi till 
spolvattnet som används för kylning. 

Onödiga läckor 
Vi använder industriluft för att styra 
till exempel våra ventiler och luckor. 
Under året har en läckagemätning 
genomförts på industriluftssystemet. 
Den visar att vi har drygt hundra 
läckor som gör att vi förlorar energi, 
helt i onödan. Nästa år kommer  
läckorna att åtgärdas. 

Visste du att? 
Gryaabs solcellsanläggning under 2020 producerade 31 500 kWh, en ökning  
med 3 000 kWh jämfört med 2019. 31 500 kWh motsvarar den årliga elförbrukningen 
för 15 lägenheter.
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Laboratorieingenjör Ulviyya Najafova har koll på kemikalierna. 

Aktiv resurshållning med kemikalier 
För att få reningsprocessen att 
fungera behövs det flera olika 
drift kemikalier. För att bakterierna 
ska jobba så effektivt som möjligt 
används metanol. Fällningskemi-
kalier gör att löst fosfor binds 
samman och kan avskiljas med 
slammet. 

Vi använder bara kemikalier som 
finns registrerade och godkända i 
Gryaabs kemikaliesystem, EcoOn

line. Om vi behöver använda nya 
kemikalier ska de godkännas av vår 
kemikaliegrupp innan vi fattar beslut 
om att köpa in dem. Kemikaliegrup
pen baserar sina beslut på kemikalier
nas egenskaper och ingående ämnen 
samt hur och var de ska användas. 

Utbyte av giftiga produkter 
Vi jobbar löpande för att byta ut pro
dukter som innehåller giftiga ämnen. 
Gryaab använder idag 14 produkter 

som innehåller utfasningsämnen,  
de allra flesta används i laboratoriet. 
Vi använder också 33 produkter som 
innehåller riskminskningsämnen. 
Antalet prioriterade riskminsknings
ämnen varierar från år till år bero
ende på vad som behövs i verksam
heten. I Göteborgs stad pågår ett 
arbete för att påverka producenter 
och branscher att ta fram mindre 
skadliga produkter.

Kemikalier Mängd 2020 Funktion

Förnybara Fossilfri metanol 329 ton Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Icke förnybara

Metanol 2 436 ton Kolkälla för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Polyaluminiumklorid 655 ton Fällningskemikalie för kemisk fosforrening. Används vid direktfällning.

Natriumhypoklorit 91 ton Rengöring av dukar på skivfiltren och desinficering av internt spolvatten.

Järnsulfat 2 599 ton Fällningskemikalie för kemisk fosforrening.

Polymerer, vatten 68,3 ton Används vid direktfällning och vid slutsedimentering av det aktiva slammet.

Polymerer, slam 382 ton Används vid förtjockning och slutavvattning av slammet.

Fosforsyra 15 ton Näringstillförsel för biologisk kväverening av avloppsvattnet.

Saltsyra 5 ton Rengöringskemikalie i skivfilteranläggningen.

Salpetersyra 1 ton Rengöringskemikalie i slamavvattningsanläggningen.

Skumdämpare 0,1 ton Används vid skumning i olika vattenströmmar.

Foto: Emelie Asplund

I tabellen anges de kemikalier vi använder mest av i anläggningen. Utöver dessa används kemikalier för underhåll, laboratorium och städ.
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Vad har hänt på
kemikaliefronten 2020? 

Under året har verkstaden undersökt om
det går att byta ut skärvätskan eftersom den  

innehåller ett utfasningsämne i koncentrerad form 
samt ett ämne som är cancerframkallande. 

I samband med att en kemankarprodukt  
slutade att tillverkas tog vi in en ny,  

miljövänlig variant som fungerar lika bra. 

Under året har vi minskat antalet COD-analyser  
med nästan 40 procent vilket innebär att mindre reagens  

med kvicksilver och dikromat kommer att behövas.  
Detta är även en arbetsmiljöförbättring. 

Vi har vi haft en kampanj på  
intranätet för att förbättra kunskapen  

om kemikalier hos alla anställda. 
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Gryaab ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 
Med en ansvarstagande kultur som genomsyras av 
respekt, jämställdhet och arbetsglädje skapas en god 
psykosocial arbetsmiljö. Vi förebygger aktivt diskriminering, 
trakasserier och kränkande särbehandling och strävar efter 
att vara en tillgänglighetsanpassad arbetsplats. Gryaab  
ska också bidra till att skapa förutsättningar för att fler  
ska komma i arbete. Den fysiska arbetsmiljön präglas av 
ständiga förbättringar, ett högt säkerhetsmedvetande  
och god säkerhetskultur. 

Hållbar
arbetsliv

t 
sid 40

Våra medarbetare  
erbjuds kontinuerlig 

kompetensutveckling.
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sid 51

Vi vidareutvecklar 
Gryaabs 

säkerhetskultur.

sid 48-49

Vår vision är att inte  
ha några fysiska  

arbetsskador på Gryaab.

sid 41-43

Vi arbetar aktivt  
med Gryaabs varumärke, 

internt och externt.

sid 44-45

Vår arbetskultur  
analyseras och 

utvecklas ständigt.

Vi har ett  
normkritiskt  

förhållningssätt.

sid 46



Hållbart arbetsliv  
idag och i framtiden

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

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

På Gryaab är vi 113 anställda förde
lade på fem avdelningar. 107 är tills
vidareanställda och fem medarbetare

har en tidsbegränsad anställning. En 
medarbetare är timanställd. Vi är sam
mantaget 38 kvinnor och 75 män.

Under 2020 har vi haft nio sommar
jobbare, fyra tjejer och fem killar, 
samt en LIApraktikant.

Sjukfrånvaro
Eftersom Gryaab bara har ett hundratal 
medarbetare kan utslaget för sjukfrån
varo variera en del mellan åren, precis 
som diagrammet visar. Totalt sett har 
 sjukfrånvaron ökat något från 2019 till 
2020 från 3,0 procent till 4,1 procent. 
Ökningen bedöms vara kopplad till 
coronapandemin. Sjukfrånvaron har 
ökat bland både män och kvinnor. 
Ökningen är något större bland 
kvinnor och kan förklaras av att det 
finns färre kvinnor än män. Därmed 
blir frånvaron procentuellt större. 

2020 2019 2018

UPPLYSNINGAR TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN

Totalt antal anställda 113 38 75 107 36 71 101 36 65

tillsvidareanställning 107 36 71 104 36 68 98 35 63

tidsbegränsad anställning 5 2 3 3 - 3 3 1 2

medelålder 46 43 48 47 45 48 46 43 48

Sjukfrånvaro i procent 4,1 4,4 4,0 3,0 2,7 3,1 2,8 3,3 2,5

Frisknärvaro* i procent 53,6 54,5 53,1 67,8 77,4 63,3 60,7 46,7 67,8

Antal chefer 14 6 8 13 6 7 13 5 8

6

5

4

3

2

1

0

n 2018

n 2019

n 2020

Sjukfrånvaro, totalt Sjukfrånvaro, kvinnor Sjukfrånvaro, män

3,0

4,1

2,8 2,7

4,4

3,3
3,1

4,0

2,5

P
ro

ce
nt

Sjukfrånvaro

* Andel tillsvidareanställda som har haft som mest fyra sjukdagar under ett år. 
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Framtidens kompetens säkras
För att säkra behovet av kompetens 
på kort och lång sikt är det viktigt 
att arbeta med kompetensför-
sörjning. Vi har därför identifierat 
och prioriterat fyra strategiska 
utvecklingsområden som är 
kompetenskritiska och gjort en 
aktivitetsplan som sträcker sig 
mellan 2019–2024. 

Utvecklingsområdena berör bland 
annat säkerhet, god fysisk och psyko 

 social arbetsmiljö samt att utveckla  
ledarskapet. Samtidigt behöver vi 
värna om att utveckla medarbetarnas 
kompetens och säkra kompetensöver
föringen inför framtiden.

Kompetensöverföring är viktig
Vi har påbörjat en sårbarhetsanalys för 
att identifiera specialistkompetenser 
hos de medarbetare som närmar sig 
pensionsåldern. Ledningsgruppen 

har börjat att ta fram åtgärder som 
kan bli aktuella för att säkerställa 
kompe tensöverföringen. Till följd 
av covid19 har delar av arbetet 
försenats.

I och med programmet Nya Rya har 
en framtidsspaning påbörjats kring 
vilka kompetenser Gryaab kommer 
behöva i framtiden. Där görs också 
en omvärldsanalys av de framtida 
tekniska behoven. 

Insatser för bättre ledarskap
Medarbetarsamtalen har utvecklats och inkluderar nu frågor kring 
medarbetarens upplevelser av ledarskapet. Efter genomförda 
samtal upplever cheferna att de fått bra input kring sitt ledarskap 
och återkoppling både på det som är bra men också saker som 
kan förbättras. Som en riktad insats inom ledarskapet har alla 
chefer regelbundna coachsamtal med en annan chefskollega. 
Syftet är att dela kunskap, erfarenheter och ge varandra stöd  
och tips i ledarskapsfrågor.

Foto: Emelie AsplundUnderhållsingenjör Mikael Andersson har arbetat många år på Gryaab. 
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Hitta morgondagens  
medarbetare
Vem är morgondagens medarbe-
tare? Vilka kompetenser kommer 
Gryaab att behöva på fem och tio 
års sikt? I vår framtidsspaning 
kommer digitaliseringen succesivt 
att förändra förutsättningarna och 
villkoren för många processer  
och arbetssätt.

Detta kommer i sin tur medföra andra 
kompetenskrav och nya rekryterings
utmaningar. Våra medarbetares kom 
petensutveckling är avgörande för att 
Gryaab ska kunna dra fördelar från  
de möjlig heter som digitaliseringen 
ger. Vi kommer därför behöva arbeta 

allt mer strategiskt med kompetens
försörjning då digitalisering innebär 
större konkurrens om kompetsensen 
på arbetsmark naden. För att attrahera 
nya talanger måste vi aktivt arbeta 
med att vara en attraktiv arbetsgivare 
som tar hand om sin personal och 
erbjuder dem rätt förutsättningar. 

Praktik på Gryaab
Genom att ta in praktikanter som 
står långt från arbetsmarknaden 
skapar vi förutsättningar för att fler 
ska komma i arbete. Under våren 
2020 hade vi en LIA-praktikant från 
fastighetsakademien som praktise-
rade som fastighetstekniker.

Gryaab har ett pågående samarbete 
med Jobbsprånget, ett praktik
program som erbjuder arbetspraktik 
till nyanlända akademiker. 2019 
tog Gryaab emot en praktikant via 
Jobbsprånget som i år har avslutat 
sin praktik och fått en tidsbegränsad 
anställning. Gryaab samarbetar även 
med Tekniksprånget som riktar sig  
till personer under 21 år och som   
är behöriga att söka en ingenjörs   
ut bildning. Till följd av covid19 har 
vi inte haft samma möjlighet att ta 
emot praktikanter i år. Målet är att 
kunna ta emot en praktikant från 
respektive praktikprogram nästa år.

Tester som  
komplement i  
rekrytering
Som ett steg i den kompetens-
baserade och normkritiska rekryte-
ringen har HR infört testning vid 
rekryteringar.

Testerna är certifierade och genomförs 
av en HRspecialist. Resultatet ger 
ett bättre mått på  framtida potential 
och arbetsprestation hos de sökande 
kandidaterna som kallas till intervju 
vilket minskar risken för subjektiva 
bedömningar, diskriminering och kan 
därför främja mångfaldsperspektivet. 
 Resultaten används som komplement 
till bedömningen av intervjuerna 
och underlättar beslutsfattandet vid 
 rekryteringen. Rekryterande chef  
och HR arbetar tillsammans i  
hela rekryteringsprocessen.Foto: Emelie Asplund

Vilka
kompetenser
behöver vi om

5-10 år?
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Nya sätt att mötas
Gryaab har, som hela samhället, 
påverkats av coronapandemin. 
Eftersom Gryaab är en samhälls-
viktig verksamhet infördes snabbt 
förändringar för att minska risken 
för smittspridning på arbets platsen. 

Alla medarbetare har behövt göra 
anpassningar i sin vardag. Flera med  
arbetare har arbetat mer hemifrån för 
att minska trängsel på Gryaab och 
för att skydda de medarbetare som 
behöver vara på plats varje dag för  
att göra sitt jobb. Gryaabs handlings
plan för covid19 har anpassats 
allteftersom läget har förändrats. 

Medarbetarna har snabbt tagit till  
sig nya rutiner kring matsalstider, 
digitala möten och omställningar  
av verksamheten. 

Mer arbete hemifrån 
För Gryaab har balansen mellan 
 restriktioner och psykosocial arbets
miljö varit viktig. Dialog mellan  
chef och medarbetare har försäkrat 
att både individens och arbetsgivarens 
behov har uppfyllts. Vissa har mått 
bättre av att arbeta mer hemifrån 
medan andra har valt att komma till 
arbetsplatsen lite oftare. Varje chef 

har också haft kontinuerliga avstäm
ningar med sina medarbetare kring 
deras arbetssituation och väl mående.

Förändrat arbetssätt
De positiva effekterna av corona
pandemin är att vi på Gryaab, trots 
nya förutsättningar, har lyckats 
utföra vårt huvuduppdrag, att rena 
 Göteborgsregionens avloppsvatten. 
Vi har behövt förändra vårt tankesätt 
och även vårt arbetssätt. Digitala 
kaffe raster, pausgympa bakom skär
men och dagliga incheckningar har 
blivit det nya sättet att mötas 2020.
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Gryaabs sommarjobbare trivs 
Varje sommar tar Gryaab in 
personal inom drift, fastighet och 
verkstad för att täcka upp när 
ordinarie medarbetare har semes-
ter. Årets nio sommarjobbare fick 
rivstarta med en introduktion till 
vår verksamhet, utbildning i 
Gryaabs värdegrund och säker-
hetsinformation. 

HR har i år lagt extra kraft på att 
sommarjobbarna ska få en så bra upp
levelse som möjligt. De har, förutom 
den gedigna introduktionen, gjort 
en utvärdering och haft avslutssamtal 
med alla för att se vad Gryaab redan 
gör bra och vad vi kan förbättra. 

– För oss är det viktigt att alla som 
anställs har god kännedom om hur 
det fungerar att jobba på Gryaab för 
att det ska bli ett så bra samarbete och 
en så bra upplevelse som möjligt, säger 
Christina Nyqvist, chefsstöd lön. 

Öppen och positiv stämning 
I utvärderingen och avslutssamtalen 
lyfter sommarjobbarna att deras för 

väntningar har uppfyllts. De har lärt 
sig nya saker, fått ta mycket ansvar 
och blivit väl bemötta av Gryaabs 
medarbetare. Alla sommarjobbare är 
överens om att Gryaab är en mycket 
trevlig arbetsplats och rekommenderar 
andra att ansöka i framtiden. 

– Jag känner mig jätteglad över all 
feedback vi fått som bekräftar att 
de tjänster vi erbjuder ger värdefull 
erfarenhet och att de som arbetat här 
känner att de har fått ta ansvar. Det 
som är extra roligt är att alla trivs och 
tycker att det är en öppen och positiv 
stämning på Gryaab, säger Andreas 
Bodin, HRspecialist. 

Förbättringspotential finns 
I utvärderingen är det mesta positivt 
men en del upplevde att arbetet kan 
vara monotont. En annan lärdom 

är att utbudet av arbetskläder och 
skor behöver förbättras. Det där med 
 tidiga morgnar och att arbeta utom
hus i spö regn eller värme, var också 
en utmaning för en del av sommar
jobbarna. 

Strålande insatser 
Även cheferna har fått göra en utvär
dering och de lyfter att det är positivt 
att det är så många som vill arbeta 
på Gryaab och alla som anställdes 
i år har gjort strålande insatser. 
 Tidrapporteringen upplevdes som 
krånglig av både chefer och sommar
jobbare. 

HR kommer att ta med sig de syn
punkter som kommit fram för att 
utveckla och förbättra rekryteringen 
ytterligare till 2021. 

Foto: Emelie Asplund

”Känns jobbigt att sluta,  
blir nästan lite rörd när jag 
pratar om det.” 

”Jag tycker att det var bra 
förra gången jag var här. 
Och den här gången var 
det faktiskt bättre.” 

I avslutssamtalen lyfter sommarjobbarna många positiva erfarenheter från sin tid på Gryaab. 
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Psykosociala arbetsmiljöronder  
med gott resultat 
Under 2020 genomförde respektive 
chef, tillsammans med HR-specia-
list Andreas Bodin, psykosociala 
arbetsmiljöronder i arbetsgrup-
perna. Syftet har varit att diskutera 
gruppernas upplevda arbetsmiljö 
ur ett psykosocialt perspektiv.  

Frågor kopplade till bland  annat upp 
levd arbetsbelastning, arbetsklimat, 
ledarskap och upplevd delaktighet har 
stått på agendan med syfte att syn
liggöra och diskutera hur respektive 
grupp mår på arbetsplatsen. Målet  
är att kunna uppmärksamma både 
friskfaktorer och risk faktorer för att 
förbättra arbets miljön. 

Ronderna har utformats utifrån 
resultaten från 2019 års medarbetar
enkät och hälsoprofils undersökning. 

– Efter ronderna har varje grupp  
tagit fram en gemensam handlings
plan med aktiviteter som sträcker sig 
över 2020 och 2021 med regelbunden 
uppföljning. Även Gryaab har tagit 
fram en organisationsövergripande 
handlingsplan, säger Andreas. 

Bättre uppföljning av 
medarbetarnas välmående 
En ny medarbetarundersökning 
kommer att genomföras i årsskiftet 
2021–2022. Men Gryaab ser ett 
behov av att kunna följa upp medar

betarnas välmående på arbetsplatsen 
mer regelbundet. Därför har HR 
börjat undersöka olika alternativ för 
att ta fram kompletterande metoder 
och arbetssätt. 

– Vi tror att desto snabbare arbets
givaren får en signal på att något inte 
står rätt till, desto bättre förutsätt
ningar har vi för att delvis arbeta 
proaktivt men också att komma till 
rätta med de möjliga problem som 
kan upplevas kopplade till arbetet, 
berättar Robert Kulka, HRspecialist 
på Gryaab. 2021 kommer förslag att 
presenteras för Gryaabs lednings
grupp för vidare arbete. 

Stabilt hållbart medarbetarengagemang
Undersökningen av hållbart medarbetarengagemang (HME) som genomfördes  
under årsskiftet 2019/2020 visar att Gryaabs ledarskap rankas något lägre än  
vid förra undersökningen. Överlag skattar cheferna sitt ledarskap högre än vad  
medarbetarna gör. Utveckling av ledarskapet har därför varit något vi har fokuserat  
extra på under 2020. Positivt i undersökningen är att Gryaab fortfarande är lika bra eller 
bättre på alla andra punkter. Upplevelsen är att Gryaab har blivit bättre på att hantera 
kränkande särbehandling och diskriminering. Vi behöver ändå fortsätta att jobba aktivt 
med dessa frågor då målet är att ingen medarbetare på Gryaab ska uppleva sig kränkt. 
Medarbetarna upplever också att vi har blivit bättre på att ge och ta emot feedback.

Foto: Emelie Asplund
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Aktiva åtgärder  
för likabehandling

Diskrimineringslagen ställer krav 
på att arbetsgivare aktivt ska vidta 
åtgärder för att motverka diskrimi-
nering och att främja människors 
lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet med de aktiva åtgärderna  
 ska vara en ständigt pågående process. 
Gryaab dokumenterar sitt arbete i 
form av en plan för aktiva åtgärder. 
Den är ett stöd för att motverka 

 diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter för alla 
Gryaabs medarbetare.

Utbildning sätter ljus på  
värderingarna 
Gryaab har anordnat utbildningar 
för alla medarbetare i likabehandling, 
som en del av de aktiva åtgärderna. 
Utbildningen bestod av en föreläsning 

och därefter fick medarbetarna ta 
ställning till olika påståenden för att 
sätta de egna värderingarna på prov. 
Våren 2020 höll Gryaabs HRspecia
lister en kunskapshöjande workshop 
för alla chefer om diskriminering.  

Insatserna kring likabehandling har 
varit uppskattade och fler, liknande 
insatser, kan bli aktuella under 2021.

Samverkan för ökad delaktighet
En väl fungerande samverkan ökar 
våra förutsättningar till ett positivt 
arbetsklimat, god hälsa och god 
arbetsmiljö.

Samverkan är ett viktigt verktyg för 
att skapa inflytande och delaktighet 

för samtliga medarbetare. Det gör  
att medarbetarskapet kan utvecklas 
samtidigt som det är ett arbetssätt 
där viktiga frågor leder fram till bra 
och kloka beslut. Grunden för god 
samverkan är för troendefulla och 
konstruktiva relationer med respekt 

för arbetsgivarens och de fackliga 
organisationernas olika roller och 
arbetsförutsättningar. Under 2021 
planerar Gryaab att anordna en 
kompetenshöjande utbildning inom 
samverkan för chefer, HR samt för  
de lokala arbetstagarrepresentanterna. 

Foto: Emelie Asplund
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Normkritisk och  
kompetensbaserad rekrytering 
Att lyckas attrahera och rekrytera rätt kompetens är avgörande för Gryaabs framgång och 
framtid. Under 2020 har HR uppdaterat rekryteringsprocessen samt startat utbildnings- 
insatser för chefer för att ha ett mer inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.  
Förändringen kan också ses som ett viktigt steg i Gryaabs aktiva jämställdhetsarbete.

Under en strukturerad och kompetens
baserad rekryteringsprocess ligger 
fokus på den sökandes kompetens 
genom hela rekryteringsprocessen. 
Det leder till att vi har en bättre 
chans att anställa den kandidat som 
bäst svarar mot de krav tjänsten 
ställer. Genom att samtidigt tillämpa 
ett normkritiskt förhållningssätt vid 
rekrytering blir vi även medvetna 
om, och kan ifrågasätta, styrande 
sociala normer som kan påverka  
våra beslut och resultera i exklude
ring och diskriminering. 

Ökad medvetenhet 
Genom att öka kunskapen och med
vetenheten kring varför vi gör vissa 
val i en rekryteringsprocess, minskar 
vi risken att göra urval på fel grunder. 
Frågor som diskuteras under chefer
nas utbildning är bland annat, på 
vilka kriterier väljer vi ut kandidater 
som anses vara intressanta? På vilka 
grunder kallas vissa av kandidaterna 
sedan till intervju? Vad är det som 
gör att vi ”gillar” vissa kandidater i 
en intervjusituation, medan vi kan
ske valt bort andra efter bara några 
minuters intervju? Helt enkelt – ett 

normkritiskt förhållningssätt hjälper 
oss att rekrytera kompetensbaserat, 
samtidigt som kompetensbaserad 
rekrytering hjälper oss att förhålla  
oss normkritiska.

Normkritiska från ax till limpa
Fortsättningsvis ska detta förhållnings 
sätt prägla hela rekryteringsprocessen, 
från hur vi formulerar våra annonser 
till hur vi gör vårt urval och våra 
  åter    kopplingar. Utbildningar inom 
normkritisk och kompetensbaserad 
intervju teknik sker samtidigt som  
en ny rekrytering startar.

Foto: Emelie AsplundAlla medarbetare på Gryaab bidrar i arbetet för ett renare hav oavsett yrkesroll. 
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Nya intranätet rosas 
Medarbetarna är nöjda med sitt nya intranät. De tycker att det erbjuder  
den hjälp och service som efterfrågas och att man enkelt ser vad som är 
på gång på Gryaab. 

För drygt ett år sedan lanserade  
Gryaab ett nytt intranät. Före bytet 
genomfördes en enkätundersökning 
som visade att medarbetarna var nöjda 
med det dåvarande intranätet som 
nyhetsförmedlare men att det i övrigt 
lämnade en hel del att önska. Enkäten 
mätte hur väl intranätet underlättar 
för samarbete, hur väl det erbjuder 
den hjälp som medarbetaren vill ha  
och om det ger en bra överblick om  
vad som händer på verket och i 
Göteborgs stad. 

Glädjande besked: bättre på allt! 
För att kunna fortsätta förbättra 
intranätet, genomfördes undersök
ningen igen hösten 2020. Mätningen 

visar att medarbetarna är betydligt 
mer nöjda med det nya intranätet. 
Samtliga frågor hade högre genom
snittsbetyg än vid den förra mät 
ningen. Hela 92 procent av de som 
besvarat enkäten tycker att intranätet 
verkligen erbjuder den hjälp och 
service som man behöver. 84 procent 
gav dessutom högsta betyg på frågan 
om intranätet ger snabb och enkel 
koll på vad som är på gång på Gryaab. 

Trots de goda resultaten finns det för 
bättringar att göra, främst kring hur 
vi förmedlar nyheter och information 
från Göteborgs stad. Det är viktigt 
eftersom vi bland annat följer många 
av stadens riktlinjer och policyer.

Inga osakliga  
löneskillnader
På Gryaab ska inga osakliga 
 löneskillnader finnas mellan män 
och kvinnor. Vi har under flera 
år haft jämställda löner.  Likaså 
är de kvalificerade rollerna och 
chefsfördelningen jämställd 
mellan kvinnor och män.

För att bibehålla jämställdheten 
görs en lönekartläggning och 
analys av löneläget i samband  
med översynen varje år. Då 
åtgärdas eventuella osakliga 
löneskillnader genom att en 
handlingsplan för jämställda 
löner upprättas. 

Kartläggningen har sin ut gångs - 
punkt i arbetsvärderings-
systemet BAS och i funktionell 
indelning av arbetsområden 
och arbetsuppgifter (FIA). 

Det nya intranätet erbjuder bra hjälp och service. Foto: Emelie Asplund
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Den bästa  
arbetsplatsen
Medarbetare från olika avdelningar 
på Gryaab har under flera år arbetat 
med att genomföra aktiviteter med 
utgångspunkt från programmet 
”Den bästa arbetsplatsen”.

I programmet fick Gryaabs medarbe
tare lära sig att arbeta styrkefokuserat, 
vilket innebär att vi koncentrerar oss 
på det vi gör bra och uppmuntrar  
till att utveckla det ännu mer. Arbets  
sättet fångar upp vikten av bekräftelse, 
uppmuntrar snabbare lösningsförslag 
och stärker medarbetarnas delaktighet. 
Under 2020 skulle en utbildning i 
Gryaabs värdegrund hållas med alla 
medarbetare. Till följd av covid19 
har utbildningen inte genomförts. 



Säkerhet i fokus
för en bra arbetsmiljö

Gryaab har och eftersträvar en 
säker, utvecklande och trivsam 
arbetsmiljö. Vi har en nollvision  
för arbetsrelaterade olyckor.

Gryaab uppmuntrar sina anställda 
till medverkan i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna  
ska känna till och följa gällande regler 

för hälsa och säkerhet inom respektive 
arbetsområde. Nödvändiga förutsätt
ningar för en säker och sund arbets 
miljö ska ges till alla medarbetare.

Avvikelser förebygger brister  
Avvikelsehanteringen är en viktig 
del i det systematiska arbetsmiljö- 
och kvalitetsarbetet på Gryaab för 
att upptäcka och förebygga brister. 
Det är viktigt att hitta grundorsaken 
till upptäckta brister för att kunna 
vidta rätt åtgärder så att bristerna 
inte upprepas. 

Alla medarbetare på Gryaab kan 
 l ämna in en avvikelse i systemet 
ENIA. Det är ett verktyg utvecklats  
för att hantera avvikelser inom 

arbetsmiljö, men kan även användas 
inom områdena kvalitet, miljö, egen
dom och säkerhet. 

Ny avvikelsehantering på driften 
Majoriteten av avvikelser på Gryaab 
sker inom driften eftersom medar
betarna rör sig mest ute i verksam
heten. För att öka skyddsombudens 
delaktighet i avvikelsehanteringen 
ändrade vi under våren 2020 vårt 
arbetssätt. Avdelningschefen har 
nu regelbundna avstämningsmöten 

med skyddsom buden. Där går de 
tillsammans igenom alla nyinkomna 
avvikelser, utreder vem som ska ansvara 
och planerar nödvändiga åtgärder 
samt följer upp pågående ärenden. 

Större delaktighet 
Skyddsombuden upplevde tidigare 
att de antingen fick information för 
sent eller att arbetsgivaren missade 
att informera dem. Det nya arbets
sättet har lett till större delaktighet 
och nästan halverat antalet öppna, 
på gående avvikelser. Avvikelserna 
hanteras också snabbare och arbetet 
med  förebyggande insatser har  
blivit bättre. 

Åtgärder för att minska  
arbetsplatsriskerna 
För att öka medarbetarnas kunskap 
om risker i verksamheten och hur 
till bud och olyckor ska hanteras, 
anordnar Gryaab regelbundet utbild 
ningar. Alla medarbetare som hanterar 
kemikalier går var tredje år en särskild 
utbildning. 

Under 2020 hölls bland annat säker
hetsdagar, kurser i ergonomi och 
utbildning i skylift. Översynen av 
säkerhetsrutiner för Gryaabs dagliga 
arbeten har också fortsatt. Foto: Ellinor Günther, GryaabElektriker Thomas Holmström deltog i årets skyliftutbildning. 
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Annorlunda säkerhetsdagar
Var fjärde år anordnas obligatoriska  
utbildningstillfällen, så kallade 
säker hetsdagar, för alla medarbe-
tare på Gryaab.

Utbildningen består av en teoretisk 
del samt praktiska moment som 
brandsläckning och utrymnings

övningar. På grund av covid19 har 
utbild nings tillfällena behövt anpassas 
efter rådande restriktioner. Den 
teoretiska delen genomfördes digitalt 
och den praktiska utfördes på ett 
anpassat sätt för att inte öka smitt
risken.

Arbetsmiljögruppen 
Gryaabs arbetsmiljögrupp består av huvudskyddsombud, skyddsombud, 
vd, HR-specialist och säkerhetsansvarig. Arbetsmiljögruppen gör ett 
viktigt arbete för att skapa en bra arbetsmiljö för alla anställda och andra 
som vistas på Gryaab. 

Exempel på frågor som hanteras är riskanalyser, granskning av tillbud och 
olyckor, ny lagstiftning samt diskussion och beslut om förebyggande 
åtgärder.

Arbetsplatsolyckor 
och tillbud 
Under 2020 inträffade elva tillbud 
och fem arbetsplatsolyckor. Alla 
tillbud samt fyra av olyckorna 
inträffande bland den egna perso- 
nalen. En olycka berörde extern 
entreprenör.

Olyckorna handlade bland annat 
om sårskada, kontakt med skadligt 
ämne och fall/halkning. Ingen av 
de  inrapporterade olyckorna var av 
allvarlig karaktär och resulterade inte 
i längre sjukskrivningar. Olyckorna 
berörde en kvinna och fyra män.  
Ett allvarligt tillbud inträffade när  
ett arbetsfordon fick stopp i tunnel
systemet.

Färre olyckor 2020
Antalet olyckor var lägre än 2019, då 
inträffade sju olyckor och 17 tillbud. 
För att mäta arbetsrelaterade skador 
används ett index som baseras på 
antalet arbetsplatsolyckor, den totala 
summan arbetade timmar och antalet 
årsarbetare. Indexet för 2020 är 5,9 
vilket innebär att det har minskat 
sedan 2019 då det låg på 7,8.

Foto: Julia Forsberg, GryaabAtt släcka med brandfilt och brandsläckare var ett 
moment på säkerhetsdagen.
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Riskanalys
på processanläggningarna
En hazop-analys är en strukturerad 
och systematisk riskanalysmetod 
som ofta används inom process-
industrin.

Med utgångspunkt i den Hazop 
analys som gjordes 2015 och 2016, 
har arbetet under de senaste åren varit 
inriktat på att åtgärda de risker som 
tidigare identifierats. Störst fokus har 
riktats mot att förbättra arbetsmiljön 

i inloppspumpsstationen. Där har 
ventilationssystemet till svallschaktet 
och inloppspumps stationen byggts 
om för att förbättra arbetsmiljön. 

Arbetet fortsätter 2021
Ombyggnation av transportsystemet 
för grovrens (skräp) har påbörjats. 
Den första etappen blev nästan färdig 
för att tas i drift men arbetet har fått 

skjutas upp på grund av de skärpta, 
allmänna råd som började gälla för 
Västra Götaland under hösten med 
anledning av covid19. De grund
läggande riskvärderingarna skulle 
också ha förnyats med en komplet
terande analys under 2020, men 
även det arbetet fick skjutas upp. 
Förhoppningen är att kunna slutföra 
riskvärderingarna våren 2021.

Foto: Julia Forsberg, Gryaab
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senaste riskanalysen



Riskanalys
på processanläggningarna

Mätning av säkerhetsklimat
Under våren 2020 genomfördes en säkerhetsklimatmätning på Gryaab. 
Mätningen är baserad på den nordiska standarden NOSACQ-50 som är  
ett verktyg för att utvärdera statusen och utvecklingen av säkerhets- 
klimatet i en organisation.

Syftet med mätningen är att få alla 
medarbetares uppfattning om säker   
heten på Gryaab och att resultatet i 
sin tur ska bidra till vidare arbete för 
en ytterligare förbättrad säkerhet. 

Högt resultat
Resultatet från mätningen presen
terades i september 2020. Nittio 
procent av medarbetarna svarade på 
enkäten och resultatet för Gryaab  
var högt.

Resultatet för olika grupper inom 
Gryaab har analyserats för att lyfta 
fram potentiella förbättringsområden.

Slutrapporten rekommenderar ett 
fortsatt aktivt arbete med säkerhets
klimatet där återkoppling och diskus  
sion kring säkerhetskulturen sker 
inom hela organisationen. Säkerhets
klimatet bör regelbundet följas upp 
med nya mätningar.

Foto: Emelie Asplund

Vad betyder  
säkerhetsklimat?
Med säkerhetsklimat menas 
individens och gruppens upp- 
fattning om säkerheten på 
arbetsplatsen. Med säkerhet 
menas både personsäkerhet 
och processäkerhet. Om  
arbets platsen har ett bra säker- 
hetsarbete är det också natur-
ligt att medarbetarna uppfattar 
det så. Det finns dock andra 
faktorer som kan bidra till att  
man uppfattar säkerhetsklimatet 
som högt, utan att säkerhets-
arbetet egentligen är speciellt 
bra. En sådan faktor är vilka 
referensramar man har som 
individ.

Gryaab bidrar till det civila försvaret
I samband med den pågående 
uppbyggnaden av totalförsvaret 
har alla Sveriges kommuner och 
regioner fått i uppdrag att se över 
vilka möjligheter de har att bidra 
till det civila försvaret.

Göteborgs stad driver ett projekt för 
att uppfylla uppdraget som inklu
derar att göra en kompetenshöjning 
kring totalförsvaret, att arbeta med 

säkerhetsskydd samt att påbörja 
planering kring krigsorganisation och 
kris planering. Som ett led i arbetet 
har en workshop genomförts med 
förvaltningen Kretslopp och vatten, 
Miljö och  klimatförvaltningen, 
Renova och Gryaab. Därefter fick 
varje organisation i uppdrag att 
genomföra en fördjupad analys av 
sin verksamhet under höjd bered

skap (krigsfara eller krig). Analysen 
inkluderar faktorer som påverkan 
på organisationens grunduppdrag, 
personal och externa leverantörer. 
Dessutom ska man identifiera vad 
man kan bidra med, samverkans
möjligheter och vilket behov av 
stöd verksamheten behöver. Analys
resultatet för Gryaab lämnades in i 
november 2020.
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Hållbar  
framtid
Gryaab ska kunna möta förväntad befolknings-
utveckling och reningsvillkor på lång sikt. Vi ska 
utveckla vårt uppdrag och vara nytänkande för  
att minska miljö- och klimatpåverkan. Gryaab  
ska arbeta för att minska tillförseln av oönskade 
ämnen till avloppsvattnet samt arbeta för att 
minska mängden tillskottsvatten i samverkan 
med ägarkommunerna. 

sid 55

sid 56-57

sid 59-60

Vi ska öka andelen  
utrustning som repareras, 

återanvänds eller säljs.

Gryaab är nytänkande  
för att minska vår  
klimatpåverkan.

Vi arbetar aktivt för  
att medborgare, industrier  
och verksamheter ska ha  

kunskap, förståelse och ett 
beteende som möjliggör en  

hållbar avloppsrening.
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Medvetna val för en 
hållbar framtid

För Gryaab är det viktigt att vi   
har en god resurshushållning av 
kemikalier och att vi, när vi bygger 
nytt eller bygger om, tänker på att 
göra det så hållbart som möjligt. 

För att minska mängden avfall från 
den egna verksamheten arbetar vi 

kontinuerligt med att utbilda personal 
samt att skapa bättre sorterings
lösningar. I det inkommande vattnet 
finns det stora mängder skräp som vi 
avskiljer och skickar till förbränning. 
Uppströmsarbete och kommunika
tion är viktiga verktyg för att minska 

rensmängderna. För att kunna möta 
den förväntade utvecklingen av 
regionen och de villkor som ställs på 
vår verksamhet på lång sikt genomför 
vi projekt och åtgärder för att Gryaab 
ska utvecklas hållbart. 
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Nya Rya – för framtidens 
 hållbara avloppsvattenrening  
För att möta samhällets framtida behov måste Gryaab utvecklas hållbart. Högre flöden och 
skärpta krav på avloppsvattenreningen i framtiden är en utmaning. Därför har vi påbörjat 
programmet Nya Rya. 

I vårt nya miljötillstånd ställs krav på 
att Gryaab ska utreda och ta fram en 
handlingsplan för hur anläggningen 
ska anpassas för att i framtiden klara 
skärpta utsläppsvillkor. Dessutom 
måste vi uppfylla kravet på bästa 
möjliga teknik samt medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
uppnås. I praktiken innebär det att 
Gryaab har påbörjat planeringen 
för att bygga nya reningssteg som 
ska vara klara år 2036. Programmet 
Nya Rya är stort och omfattar inte 
bara nya reningssteg utan även en 
över  syn av de befintliga reningsstegen. 

Nödvändiga ramar 
Många avdelningar och medarbe
tare inom organisationen har varit 
med i arbetsgrupper som tagit fram 
underlag till de nödvändiga förut
sättningarna, det vill säga ramarna, 

som programmet ska hålla sig inom. 
Arbetsgrupperna har även tagit fram 
underlag till tidigare utredningar, kart  
lagt osäkerheter samt rekommenda
tioner till fortsatt arbete i programmet 
eller i linjeorganisationen. 

Flöden i fokus 
Nu går programmet Nya Rya över i 
nästa fas, utredningsfasen. En viktig  
uppstart i fasen är att fastställa 
förväntat inkommande flöde till 
 Ryaverket i framtiden. I början av 
2021 kommer Gryaab tillsammans 
med ägarkommunerna  färdigställa 
flödesprognoser för 2050 och 2070  
som baseras på förväntad befolknings
tillväxt och mängden tillskottsvatten. 
Inkommande flöde är en betydande 
faktor som har stor påverkan på  
tekniska val och investeringskostnad      
i programmet. 

   

Planering på lång sikt 
Utredningsfasen kommer pågå fram 
till 2025 och ska bland annat ge  
svar på vilka reningsprocesser  som 
Gryaab skulle kunna komplettera 
med och vad det kommer att kosta.  
I utredningen ingår även ett omfat
tande arbete med att planera för 
installation av den bästa möjliga 
tekniken och samtidigt skapa en 
säker arbetsmiljö och infrastruktur  
så att anläggningen kan underhållas 
på ett bra sätt. 

Genomgående är det viktigt att vi 
gör avvägningar mellan nyttan något 
tillför jämfört med miljöbelastningen 
och kostnaden för den. Om kostnaden 
inte står i proportion till nyttan, kan 
vi behöva tänka om. Vi ska bygga  
för att främja funktion och gynna 
 verksam heten på lång sikt.

Foto: Emelie Asplund
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Bättre sortering av 
verksamhetsavfall

Det uppstår avfall från vår egen 
verksamhet vid underhåll, nybyg g-
nation och i det dagliga arbetet.

Gryaab arbetar efter avfallstrappan 
där upp komsten av avfall i första 
hand ska minimeras, därefter åter
användas, återvinnas eller energi
utvinnas och i sista hand deponeras. 

I vårt interna miljöarbete försöker vi 
genom utbildning öka kunskapen hos 
medarbetarna och förbättra möjlig    
heterna till sortering. Under de senaste 
åren har vi haft färre avvikelser när  
det gäller avfallssorteringen vilket 

tyder på att våra insatser gör nytta. 
Mängden farligt avfall 2020 var 15 ton 
och allt skickades för destruktion. 

Visste du att? 
Det kom in 2,5 ton skräp om 
dagen till Ryaverket under 2020. 
Skräpet i avloppsvattnet orsakar 
stopp i rör och ledningar och 
för svårar reningen på Ryaverket. 
Det enda som ska spolas ner i 
toaletten är kiss, bajs och 
toapapper!

2020 uppgick avfallsmängden till 1 813 ton och 
merparten skickades till energiåtervinning via 
förbränning. Av det var 15 ton farligt avfall som 
skickades för destruktion.

n Energiåtervinning rens (902 ton)

n Energiåtervinning 
verksamhetsavfall (53 ton)

n Återvinning (719 ton)

n Deponi (110 ton)

n Blandat avfall (14 ton)

n Destruktion (15 ton farligt avfall)

Minskade rensmängder 
Under 2020 uppkom totalt 1 813 ton 
avfall, där 50 procent var skräp i 
avloppsvattnet och resterande del var 
verksamhetsavfall. Stora mängder 
skräp, som tops, våtservetter, tam
ponger och snus som inte ska spolas 
ner i toaletten, avskiljs i våra galler. 

Mängden skräp i avloppsvattnet  
har de senaste åren minskat per 
ansluten person. För att minska 
mängden skräp som kommer med 
avloppsvattnet jobbar vi med kom
munikationsinsatser till invånarna, 
bland annat genom vår studiebesöks
verksamhet och sociala medier. 

Återbruk av material 
och utrustning
På Gryaab har vi sett över möjlig-
heten att förbättra våra återström-
mar för att möjliggöra viktigt 
återbruk.

Återströmmar innebär att utrustning 
och material görs tillgängligt för 
andra som kan använda det som det 
är, eller reparera det. Stora delar av 
Gryaabs lokaler och kontor inreds 
ofta med fina begagnade möbler 
 istället för att köpa nya.

TaGe minskar avfallet
För att vårt använda material ska 
komma till nytta någon annanstans 
använder Gryaab Göteborgs stads 
bytestjänst TaGe. Trädgårdsutrust
ning, varmvattenberedare, kabel
rullar och strålkastare är exempel  
på saker som har kommit till nytta 
hos andra verksamheter under 2020. 
På så sätt minskar vi den totala 
mängden avfall. 

Foto: Emelie Asplund
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Lättare att göra hållbara materialval 
Ryaverket utvecklas ständigt och äldre anläggningsdelar renoveras med jämna 
mellanrum. För att kunna göra hållbara val tar vi hjälp av Byggvarubedöm
ningen, ett verktyg som ger information om materialets innehåll och miljöpå
verkan under sin livscykel. Även social hållbarhet bedöms och verktyget stödjer 
produktutveckling för en giftfri miljö. Gryaab deltar även i ett nätverk som tar 
fram ett gemensamt arbetssätt av Byggvarubedömningen för Göteborgs stad. 
Tillsammans med aktörer som ligger i framkant är vi med och driver på  
utvecklingen av redskapet och hållbara materialval. 

God rening  
påverkar klimatet  
Utsläppen från Ryaverket uppgick 
2020 till omkring 11 439 ton CO2e. 
Med 797 485 anslutna personer 
innebär det en klimatpåverkan på 
knappt 14 kg CO2e/person. 

För att nå FN:s 1,5gradsmål behöver 
de globala utsläppen minska med 
7,6 procent per år mellan 2020 och 
2030. Göteborgs stad vill vara före
gångare och reducera utsläppen ännu 
mer, från 3,9 ton CO2e per person i 
nuläget till 1,4 ton CO2e per person 
2030. Reningen på Ryaverket står för 
cirka 0,4 procent av en persons årliga 
klimatbelastning i dagsläget. 

Framtida åtgärder krävs 
Hur mycket växthusgaser som 
Gryaabs rening orsakar beror på hur 
god rening som ska uppnås, hur 
mycket vatten som ska renas samt 
vilka reningsmetoder som används. 
Reningen kräver både energi och 
kemikalier som ger upphov till 
utsläpp när de produceras. Vid 
framtida strängare villkor kommer 
troligtvis energi och kemikalie för
brukningen att bli högre. Det  gör 
att vår klimatpåverkan kan öka om 
inte Gryaab och ägarna aktivt vidtar 
andra åtgärder för att minska klimat
belastningen.

Utredning för att  
minska metanutsläpp  
I Gryaabs nya miljötillstånd finns 
krav på att bolaget ska utreda 
ytterligare åtgärder för att minska 
utsläppen av metangas från slamhan
teringen. En utredning kommer att 
påbörjas 2021 för att identifiera och 
utvärdera vilka alternativ som finns 
för minskning av metanutsläpp och 
ökat omhändertagande av metan. 

Foto: Emelie Asplund

Foto: Emelie Asplund

Börje Pettersson arbetar som underhållstekniker på verkstaden.
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Uppdaterad klimatutredning  
till grund för ny klimatstrategi 
Under 2020 har vi uppdaterat vår klimatutredning för att få fördjupad kunskap om 
våra koldioxidutsläpp. Syftet med klimatutredningen är att sammanställa de tidigare 
kartläggningarna som gjorts av den direkta och indirekta klimatpåverkan som är 
kopplad till Gryaabs verksamhet. I utredningen identifieras också åtgärder för hur 
klimatbelastningen från driften av Ryaverket kan minskas. 

I klimatutredningen ser vi att de tre 
största klimatpåverkande posterna  
av växthusgaser är lustgasutsläpp från 
biobäddarna, koldioxidutsläpp från 
produktion och respiration av fossil 
kolkälla samt metangasutsläpp från 
slamlagret. Dessa uppgick 2020 till 
7 000, 4 000 respektive 3 000 ton 
CO2e. Utredningen visar också  
att det finns tekniska åtgärder som  

gör det möjligt att nå netto noll 
klimatpåverkan. Men kostnaderna 
för dessa åtgärder varierar från några 
hundra kronor per ton koldioxid  
till 6 000 kronor per ton koldioxid. 

Strategi med tydlig ambition 
För att bidra till omställningen till  
ett hållbart samhälle kommer Gryaab 
att uppdatera sin klimatstrategi.

För att hantera våra  klimatmässiga 
utmaningar och samtidigt rena 
avloppsvattnet på ett bra sätt för 
framtidens befolkning behöver vi 
en tydlig ambition. Därför  kommer 
Gryaabs politiska styrelse 2021 
 besluta om en klimatstrategi som 
sträcker sig till 2030. Klimat  
ut redningen är ett viktigt underlag  
för beslutet.

Foto: E
m

elie A
splund
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Projekt söker bästa lösning 
för läkemedelsrening 
2020 har Gryaab drivit ett projekt 
om hur läkemedelsrening, vid 
behov, skulle kunna införas på 
Ryaverket. I utredningen, som till 
största del finansierats av Natur-
vårdsverket, har tre olika tekniker 
för läkemedelsrening studerats, 
ozonering, granulerat aktivt kol 
samt pulveriserat aktivt kol. 

Av dessa bedöms ozonering och gra
nulerat aktivt kol vara intressanta att 
utreda vidare. Men båda teknikerna 
skulle innebära stora investerings
kostnader och höga driftkostnader. 
För ozonering ligger driftkostnaden 
i den stora elförbrukningen som 
skulle öka Gryaabs totala elanvänd
ning med nästan femtio procent. För 
granulerat aktivt kol ligger driftkost
naden främst i att byta kolet i filtren. 
Det tredje alternativet, pulveriserat 
aktivt kol, kommer att bli för kost
samt och har för stora osäkerheter för 
att vara aktuellt för vidare studier. 

En bredare hållbarhetsanalys 
Utredningen fokuserade även på de 
ekologiska, sociala och ekonomiska 
konsekvenserna av de tre teknikerna 
för läkemedelsrening. Alternativen 
jämfördes mot varandra med hjälp av 
en modell för hållbarhetsanalys där 
fjorton kriterier bedömdes. I resultatet 
faller ozonering och granulerat aktivt 
kol bäst ut. För grundförutsättning
arna fick ozonering det bästa betyget, 
men det finns också förutsättningar 
där granulerat aktivt kol är vinnaren. 
Däremot är det tydligt att rening 
med pulveriserat aktivt kol är det 
minst hållbara alternativet. 

Påverkan på klimat eller arbetsmiljö 
Alla tre alternativen för läkemedels
rening   skulle innebära en viss negativ 
miljö påverkan. Båda alternativen med 
aktivt kol ger upphov till utsläpp 
av växthusgaser när de produceras. 
Dess utom kräver de transporter vilket 
höjer klimatpåverkan ytterligare. 
Ozonering ger upphov till lägre 

mängd växthusgaser eftersom det 
inte går åt några kemikalier. Den 
klimatpåverkan som ozonering 
orsakar kommer av  elförbrukningen, 
men eftersom elproduktionen i 
Sverige har liten klimatpåverkan så 
blir utsläppen av växthusgaser låg. 
Dessutom kan en stor andel av elen 
som förbrukas i ozonering återvinnas 
i form av värme. Det stora problemet 
med ozonering, utifrån ett hållbar
hetsperspektiv, är att säkerheten och 
arbetsmiljön blir lidande. 

Vinster för havet? 
Behovet av läkemedelsrening för 
recipienten är fortfarande inte kon
staterat. Under utredningen gjordes 
en sammanställning av de analyser 
som tidigare gjorts på läkemedel i 
recipient och avloppsvatten. För att 
få större kunskap om hur läkemedel 
påverkar organismerna i recipienten  
behöver fler effektstudier göras. De  
studier som gjorts har generellt bara 
tittat på läkmedelspåverkan i sötvatten. 

Foto: Emelie AsplundÖverblivna läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteket, inte hamna i avloppet. 
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Illustrera mera! 
I samband med att vi uppdaterade vår webbplats 2020 startade upp  strömsenheten och 
kommunikatörerna på Gryaab ett samarbete med illustratören Anders Lyon. 

Illustrationerna som tagits fram  
ska vara ett komplement till vår 
kommunikation riktad till företag 
och allmänheten. Illustrationerna 

förklarar på ett enkelt schematiskt 
sätt hur fett, olja, dagvatten med mera 
ska hanteras. Illustrationerna visar 
steg för steg vad som händer när 

verksamheter och medborgare gör 
rätt samt konsekvensen för Gryaab 
och miljön när man inte gör det.

200611
“Fett bra”
anders@lyon.se
0704-338 143
www.lyon.se

200611
“Fett dåligt”
anders@lyon.se
0704-338 143
www.lyon.se

Rätt hantering av fett

Fel hantering av fett

Illustration: A
nders Lyon
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Sätt stopp för  
oönskade ämnen  
innan de når  
reningsverket   
Gryaabs uppströmsarbete leder  till 
att ämnen som kan störa renings-
processen, förorena slammet eller 
utgående vatten inte når renings-
verket. Tungmetaller eller olika 
miljögifter är exempel på vad vi 
kallar oönskade ämnen. 

Gryaabs reningsprocesser är anpas
sade för att ta hand om kiss, bajs  och 
toapapper samt att rena avloppsvatt
net från kväve, fosfor och organiskt 
material. Reningsverket är inte gjort 
för att hantera andra ämnen. De 
ämnena kan då påverka havet eller 
förorena vårt slam. 

Kontroll och kommunikation 
Gryaab jobbar aktivt för att minska 
förekomsten av ämnen som vi inte 
kan rena. Det gör vi genom kontroll 
av verksamheters avloppsvatten och 
spårning av utsläpp, samt genom att 
sprida kunskap om hur allmänheten 
kan använda avloppet rätt. Gryaab 
och våra ägarkommuner samarbetar 
med miljömyndigheter och lokala 
verksamheter för att minska tillförseln 
av ämnen som inte ska komma hit. 
Sådant vatten måste renas av verk
samheten själv innan det får ledas till 
Ryaverket eller kopplas bort. 

PFAS-rening på
Landvetter flygplats
Swedavia har genomfört en kartläggning av PFAS-förekomst på Landvetter 
flygplats. Kartläggningen visar att utgående vatten från det interna renings-
verket där flygplan tvättas och servas, innehåller förhöjda halter av PFAS. 

Under våren 2019 drevs en pilot
reningsanläggning med kolfilter
kolonner. Våren och sommaren 2020 
skalades anläggningen upp och en 
provdrift genomfördes. Den visar 
att anläggningen kan åstadkomma 
rening med reduktions grader på  
över åttio procent och halter som  
väl understiger halterna i hushålls
spillvatten. 

Krav på låga halter 
Under hela testperioden har Gryaab 
haft möjlighet att lämna synpunkter 

på utformning av reningsanlägg
ningen och reningsresultaten. Från 
Gryaabs sida har det varit ett tydligt 
önskemål att PFAShalterna ska 
reduceras ner till de halterna som 
förekommer i det hushållsspillvatten 
som kommer till Ryaverket. Gryaabs 
hushållsspillvattenundersökning har 
gett ett bra underlag om vilka halter 
av PFAS som finns i vattnet från 
hushållen. Under hösten har tillsyns
myndigheten fast  ställt vilka halter 
som Swedavia måste klara för att få 
släppa vattnet till spillvattennätet. 

Vad är PFAS?
PFAS är en grupp högfluorerade, ytaktiva ämnen vars förmåga att bilda vatten-, fett- och 
smutsavvisande ytor gör att de använts för många olika ändamål. Textil- och läderimpreg-
nering, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och brandskum är exempel på vanliga 
användningsområden. Högfluorerade ämnen är i regel mycket stabila. Vissa bryts ner 
mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta ämnen. 
Många av dem är bioackumulerande, det vill säga att de ansamlas i levande organismer. 
Vissa av ämnena i den här gruppen räknas som så kallade PBT-ämnen, vilket innebär att 
de är persistenta, bioackumulerbara och toxiska. 

!
?
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Provtagning av externslam 
för att säkra slamkvaliteten 
Som ett led i det löpande Revaq- 
arbetet genomförs årliga prov-
tagningar på det externa slam   
som tas emot och behandlas på 
Ryaverket. Provtagning genom   förs 
både vid mottagningen för orga-
niskt material på Ryaverket och vid 
en av de slamtömningsstationer 
som finns på ledningsnätet. 

Provtagningen 2020 genomfördes i 
september vid slamtömningsstationen 

i Göddered, utanför Kungälv. En 
utvärdering av resultatet visade att 
två av de sju leveranserna innehöll 
ämnen i förhöjd nivå. De berörda 
transportföretagen är nu kontaktade 
för vidare utredning. 

Fett och biologiskt avfall tas emot 
Gryaab arbetar aktivt för att öka 
andelen slam som uppfyller de 
krav som ställs i Revaqreglerna. På 
 Rya verkets mottagning tar vi emot 

lättnedbrytbart fetthaltigt avfall  
från fettavskiljare som exempelvis 
kommer från restauranger och 
skolkök. Även biologiskt avfall från 
livsmedels industrin töms här. Vid 
Gryaabs slam tömningsstationer 
tas material från enskilda avlopp 
(slamavskiljare och slutna tankar) 
emot. Material leds sedan via tunnlar 
till Ryaverket och blandas med övrigt 
inkommande avloppsvatten.

Covid-19 stoppade studiebesöken 2020  
– nya alternativ för 2021 
I januari 2020 startade Gryaab sin uppskattade studiebesöksverksamhet    
i vanlig ordning. Men när våren närmade sig hade vi alla insett att 2020 
skulle bli året då mycket fick ställas in eller ställas om. 

Till följd av restriktionerna och för 
att skydda Gryaabs personal samt 
driften av Ryaverket togs beslut att 
ställa in besöken under 2020. Elva 
grupper hann besöka oss, 237 elever 
i årskurs 4–6 och tre vuxengrupper, 
innan covid19 satte stopp. I sam
band med att vi kommunicerade ut 
att studiebesöken ställdes in uppma
nade vi lärare och elever att använda 
 Spoleborg på vår webbplats istället. 

Lärarna vill besöka oss
Under hösten ringde kommunika
törerna en grupp lärare för att under
söka alternativ för kommande år. De 
var eniga om att fysiska besök var det 
bästa alternativet då eleverna upp
skattar hela upplevelsen med ljud, 

dofter och den spännande promena
den över anläggningens bassänger. 

Bussar och filmer alternativ för 2021 
Inför 2021 har en handlingsplan för 
covidsäkra studiebesök för årskurs 
4–6 tagits fram. Gryaab kommer 
boka busstransporter så att eleverna 
inte åker kollektivt. Vid ankomst 
tvättar eleverna händerna och rund
turen anpassas. Grupperna passerar 
enbart huvudentrén för att undvika 
kontakt med Gryaabs personal. Start
datum är ännu oklart och anpassas 
efter myndigheternas rekommenda
tioner. Som komplement kommer vi 
även att utveckla vårt skolmaterial 
på webben med bland annat korta 
filmer.

Foto: Emelie Asplund
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Hållbar  
samverkan
Gryaab ska ha ett aktivt samarbete med förvalt-
ningar och bolag i ägarkommunerna för att främja 
ett hållbart systemperspektiv. Vi medverkar 
nationellt och internationellt i forskning och 
utveckling inom avloppsvattenrening. 

sid 63-65

sid 66-67

Gryaab bidrar i de
forum som finns kring 

ägarnas samhällsbyggande.

Vi medverkar i  
branschgemensam  

utveckling och samverkar 
med universitet och

högskolor.
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Samverkan och  
forskning för hållbar 
avloppsvattenrening 

 

Gryaab strävar efter en god samverkan med förvaltningar och bolag för att skapa bra helhets- 
lösningar inom avloppsvattenrening för hela regionen. Att medverka till forskning och utveckling 
ger oss möjlighet att både bidra och få ny kunskap som kommer hela VA-branschen till nytta. 

Utredning för mindre  
tillskottsvatten och partiklar 
Gryaab fick 2017 i uppdrag av 
ägarrådet att utreda och ge förslag 
på hur man med hjälp av incitament 
skulle kunna påverka ägarkommu-
nerna att minska mängden tillskotts- 
 vatten och partiklar till Ryaverket. 
Nu har uppdraget återrapporterats 
med förslag på åtgärder. 

En arbetsgrupp, utsedd av Gryaabs 
tekniska och ekonomiska delegation, 
har vänt och vridit på frågan under 
två år. Det är tydligt att dagens modell 
för fördelning av Gryaabs kostnader 
mellan ägarkommunerna inte ger 
ägarkommunerna tillräckliga incita
ment för att genomföra åtgärder som 
leder till lägre flöden till Ryaverket. 

Helhetsperspektiv krävs 
En ändring av nuvarande avgifts
modell där en större del av avgiften 
beräknas på uppmätt flöde ses inte 
heller som tillräckligt för att  minska 
tillskottsvatten och material till 
Ryaverket. Slutsatsen är att det bästa 
alternativet är att kommunerna både 
gemensamt och enskilt prioriterar 

sina lokala åtgärder så att de gemen
samma investeringarna som görs i 
Gryaabs anläggningar blir rätt ur ett 
helhetsperspektiv. 

Vikten av gemensamma grunder 
Utredningen pekar på vikten av 
 kunskap om hur systemen fungerar 
och gemensamma principer för att 
bedöma värdet av en åtgärd. Det 

behövs också gemensamma  grunder 
för hur medborgarna i de olika kom
munerna får använda avloppssyste
met. Verktyg som diskuterats för att 
komma dit är gemensamma modeller 
av systemet inklusive rapportering 
och forum för samordning. Vid olika 
vägval krävs tydliga nyckeltal och 
värderingstal för att kunna fatta kloka 
beslut. 

Foto: Line Norlin, Gryaab
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Från reningsverk  
till framtidens resursverk 
Gryaabs vd Karin van der Salm har under 2020 medverkat i Svenskt Vattens expert-
grupp för en hållbar och cirkulär VA-sektor. Gruppen har kommit ut med en rapport 
med förslag på vattnets roll i den cirkulära ekonomin och hur vi i framtiden måste  
se renat avloppsvatten som en resurs i det hållbara samhället. 

Året runt bidrar varje person i 
Sverige till att 300 kilo avloppsvatten 
produceras om dagen. Med växande 
befolkning och ökande klimatut
maningar står VAbranschen inför 
ett paradigmskifte där synen på hur 
avloppsvatten kan användas som 
resurs måste breddas. 

Bevattning och industriverksamhet 
I Svenskt Vattens rapport presenterar 
expertgruppen förslag på hur det 
renade avloppsvattnet kan användas 
för bevattning i jordbruk, parker 
och områden med vattenbrist. Även 

industrier och andra verksamheter 
som behöver vatten som inte kräver 
dricksvatten kvalitet är i fokus. Man 
tittar även på hur kväve kan återvin
nas från avloppsvattnet för att bland 
annat ersätta mineralgödselkväve. 
Resurser i avloppsvatten som kan 
tas tillvara i den cirkulära ekonomin 
ökar möjlig heterna till ett hållbart 
samhälle i såväl vardag som i kris. 

Stoppa miljögifter vid källan 
En ökad cirkularitet av avloppsresur
ser underlättas om alla tillsammans 
agerar förebyggande; från lagstiftare 

och tillsynsmyndigheter till verksam
heter, handeln och konsumenter. 
Detta kräver ett förebyggande upp
strömsarbete som påverkar samhällets 
beteende och attityder. Uppströms
arbete innebär att stoppa miljögifter 
vid källan, helst innan gifterna sätts 
på marknaden. I andra hand bör de 
stoppas hos användarna. Miljögifter 
som är svårnedbrytbara eller bioack
umulerbara bör undvikas helt. Det 
är både billigare, miljövänligare och 
enklare att göra rätt från början än 
att rena vattnet i efterhand när det 
kommit till reningsverket. 
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Vad händer med mikroplast 
på reningsverket? 
Att plast och däckpartiklar inte  
hör hemma i havet är givet, liksom 
att det är människan som sprider 
plast och däckpartiklar till havet. 
Det som har varit svårt att veta är 
hur plasten kommer dit, vad den 
orsakar för skada och vad som kan 
göras för att förhindra att plast 
hamnar i havet. 

För att ta reda på avloppsrenings
verkens roll har Gryaab i samverkan 
med andra stora svenska renings
verk och Ålborgs universitet kartlagt 
flödena av mikroplast till och från 
reningsverket. Man har även under
sökt vad som händer med plasten i 
reningsverket. 

Plast stannar i galler och slam
Kartläggningen visar att det kommer 
6–8 gram mikroplast per person och 
år till reningsverken. Efter rening är 
det kvar 0,1 gram per person och år. 
Det är mycket mindre än den mängd 
plast som anses komma till havet 
direkt från städerna via exempelvis 
dagvatten. Ungefär en tredjedel 
av plasten som kom till Ryaverket 

fastnade redan i fingallren. Det som 
hamnar i gallren tas om hand och 
körs till förbränning. Resten  hamnar 
i slammet. Försök i Skåne och 
Danmark har visat att den mängd 
mikroplast som hamnar i slammet 
är för liten, om man jämför med 
andra källor, för att slamgödsling ska 
påverka mängden som finns i jorden. 
Detta trots att de åkrar som ingår i 
försöken gödslats med slam i flera 
decennier. 

Dagvattnet betydande källa 
Om mängden plast i miljön ska 
minska behöver åtgärder göras vid 
källor och i vattenströmmar där det 
finns betydande mängder plast. En 
stor del av mikroplasten som kom 
till Ryaverket (cirka sjuttio procent) 
kommer inte från hushållen, utan 
troligen från dagvatten. Resultaten 
stärker ytterligare den nu allmänna 
bilden av att det är dagvatten som 
behöver renas om VAkollektivet ska 
kunna bidra till att sänka tillförseln 
av mikroplast i havet.

Läkemedel och  
hormoner bryts ner  
– om man lagrar  
slammet rätt
Det har länge diskuterats vad   
som händer med de läkemedel 
och hormoner som avskiljs från 
avloppsvattnet och hamnar i 
slammet. Forskare vid Sveriges 
landsbruksuniversitet har utrett  
frågan i ett projekt som Gryaab 
varit med och stöttat. 

Forskarna har noggrant provat att 
lagra slam i full skala på olika sätt. 
Slammet har komposterats eller  
lagrats kontrollerat i ett antal högar  
i tolv månader. Under tiden har  
man tagit prov från olika delar av 
slamhögarna för att se hur läke
medlen bryts ner och vad som  
gynnar nedbrytningen. 

Krävs god syretillgång 
Studien visar att antibiotika och 
hormoner bryts ner snabbt och 
effektivt, särskilt om slammet lagras 
luftigt utan kompostering. Vissa 
läkemedel reducerades effektivare vid 
luftad kompostering. Sämst bröts 
läkemedlen ner under slamlagring 
där slammet lagrades i kompakta, 
syrefattiga högar. Slutsatsen är att för 
nedbrytning av antibiotika, hormo
ner och andra läkemedel är det stor 
fördel om slammet komposteras  
med god syretillgång. 

Foto: Håkan Jönsson, SLU
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Avloppsvattnet en viktig  
pusselbit i forskningen  
om covid-19 
Från mitten av februari har Gryaabs 
laboratorium skickat dagliga prover 
på Göteborgsregionens avlopps-
vatten till forskarna på Virologen 
vid Sahlgrenska universitetssjuk-
huset. Analysen av vårens prover 
resulterade i en rapport som 
publicerades i den vetenskapliga 
tidskriften Water Research i 
november. 

Kartläggningen mellan februari och 
juni 2020 pekar bland annat på att  
man kan se en tydlig ökning av 
virus i vattnet 19–21 dagar innan 
sjuk husen får en ökning av inlagda 
covid patienter. Man kunde även se 
att virusmängden i avloppsvattnet 

varierade i olika delar av regionen 
vid olika tidpunkter. Medarbetare 
från flera avdelningar på Gryaab har 
bidragit till rapporten med vatten
prover från både tunnelnätet och från 
Ryaverket samt med kunskap om 
tunnel system, flöden och mängd
beräkningar. Gryaab har fortsatt att 
förse forskarna med vattenprover   
och kommer att göra det så länge  
det efterfrågas. 

Covid-19 smittar inte via vatten 
Analyserna av virus i avloppsvattnet 
innebär att man analyserar rester av 
genmaterial och inte själva viruset. 
Det betyder att detektion av gen
material från exempelvis virus inte 

per automatik innebär en smittorisk. 
Coronaviruset infekterar luftvägar 
och viruset finner olika vägar från 
sjuka till friska människors luftvägar, 
men det har inte visat sig smitta 
via vatten som man dricker eller 
via avloppsvatten. Studien stärker 
bilden av att avloppsvatten inte är en 
smittväg för covid19 eftersom inne
hållet av genrester var 10 000 gånger 
mindre i utgående avloppsvatten från 
Ryaverket än i inkommande avlopps
vatten. Detta är en något bättre 
reduktion än för andra virus och 
bakterier som studerats på Ryaverket 
genom åren inom samarbeten med 
bland annat Göteborgs universitet.

Foto: Sofia Cullberg, GryaabLaboratorieingenjör Lucica Enache har under året uppmärksammats 
för sitt arbete med att hjälpa forskarna på Sahlgrenska. 
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Ekonomisk
hållbarhet
Gryaab ska arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och 
etiskt med bolagets resurser. Vår kostnads-
utveckling ska vara konkurrenskraftig jämfört 
med liknande verksamheter. 

sid 73
sid 74

sid 75

Finansiering av stora  
investeringsprojekt görs på 

ett ansvarsfullt sätt.

Ekonomisk, social och 
ekologisk hänsyn tas med    

i våra upphandlingar.

Val av utvecklings- och  
investeringsprojekt bedöms  
utifrån hållbarhetsaspekter.

sid 72

Vi följer Göteborgs stads 
ekonomiska riktlinjer.
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Ekonomisk
hållbarhet

Ekonomi med 
ansvarsfulla investeringar 
i fokus 

Målet med ekonomisk hållbarhet 
är att effektivt hushålla med 
dagens resurser så att framtida 
generationer kan få sina behov 
tillgodosedda. 

En sund ekonomi är en viktig 
förutsättning för en hållbar fram

tid. Gryaabs verksamhet betalas till 
största del av invånarna i ägarkom
munerna genom VAavgiften. Därför 
är vi extra måna om att det vi gör 
inte ska kosta mer än nödvändigt 
samtidigt som våra inköp och inves
teringar ska vara etiskt och  långsiktigt 
hållbara. Att få sitt avloppsvatten 

renat kostar ungefär en krona om 
dagen per person och då vill vi att 
det vattnet som vi tar ansvar för och 
sedan släpper ut i havet ska vara så 
rent som möjligt. Gryaab får även 
intäkter från försäljning av biogas 
och fjärrvärme.

Foto: Emelie Asplund
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Intäkter och kostnader under året 
Gryaab arbetar långsiktigt och kostnadseffektivt för att ägarkommunerna och deras invånare 
ska få en låg avgiftsutveckling för vårt arbete med avloppsvattenreningen.  

Gryaab strävar efter att på bästa sätt 
hushålla med bolagets resurser och 
ha en hållbar ekonomi. Då krävs att 
vi har långsiktiga planer, är resurs
effektiva och att vi återbrukar och 
återvinner. För 2020 var avgiften till 
våra ägarkommuner 328 mkr. 2021 
är avgiften 333 mkr, en höjning  
med 1,52 procent.  

Intäkter  
Den största delen av våra intäkter 
kommer från ägarkommunerna 
genom VAavgiften. 80 procent 
av avgiften baseras på hur mycket 
spillvatten som genereras. De övriga 
20 procenten fördelas utifrån hur 
mycket tillskottsvatten ägarkommu
nerna skickar till Gryaab. 

Biogas, fett, värme och  bidrag  
ger intäkter  
Under 2020 fick Gryaab 36,9 mkr i 
intäkter där den största delen kommer 
från biogas. Under året har intäkterna 
från biogas varit lägre än vad vi har 
budgeterat för på grund av en för 
 ändrad prisbild. Läs mer om det nya 
biogas avtalet på sida 31. Även spill  

värme som återvinns från Gryaabs 
renade avloppsvatten ger betydande 
intäkter. 

Organiskt avfall och  avloppsvatten 
från tömning av slutna tankar samt 
trekammarbrunnar ger också intäkter. 
Intäkterna från organiskt avfall ökade, 
medan intäkter från avloppsvatten 
från slutna system  har minskat. 

Målsättningen är att övriga intäkter  
ska bidra med mer än tio procent av 
nettoomsättningen, vilket det gjort 
under de senaste åren.  

Under året har Gryaab  dessutom fått  
3,6 mkr i bidrag. Största delen är från 
Naturvårdsverket för utredning av 
läkemedelsrening och en mindre del 
är stöd för  solceller och nystartjobb.  

Kostnader  
Gryaabs kostnader utgörs av drift  och 
underhållskostnader samt personal 
och kapitalkostnader. Totalt upp 
gick de samlade kostnaderna till  
353,9 mkr, där driftkostnaderna  
står för den största andelen med  
46,4 procent.   

Covid-19 påverkar ekonomin  
Coronapandemin har även fått stora 
ekonomiska konsekvenser. Gryaab 
har klarat sig relativt bra tack vare 
snabba åtgärder för att skydda 
medarbetarna och samtidigt säkra 
driften av Ryaverket. Till följd av 
restriktionerna pandemin medfört 
kan vi framför allt se minskade 
konsult och entreprenadkostnader. 
Personalkostnader ligger också under 
budget i och med uppskjutna löne
justeringar samt att utbildnings och 
resekostnaderna har minskat. Även 
kostnader för programmet Nya Rya 
ligger under budget. På grund av låga 
investeringskostnader ligger avskriv
ningar under budget med 4,7 mkr.  

Finansiella kostnader  
De finansiella kostnaderna ligger 
under budget med 6,1 mkr på grund 
av ändrad ränta. I juli amorterades 
det sista lånet och från augusti har 
Gryaab enbart en checkräknings
kredit. Låneskulden har minskat 
med 85,7 mkr under 2020.

Vad är tillskottsvatten? 
Tillskottsvatten är ett samlingsbegrepp för vattnet som kommer till reningsverket utöver 
spillvatten. Det kan vara dagvatten, alltså regn- eller smältvatten eller annat inläckande 
vatten som dricksvatten eller havsvatten. Det mesta dagvattnet leds ut till närmaste 
vattendrag. Men när det regnar mycket kommer också mycket vatten till reningsverket. 
En av orsakerna är att stora områden i Göteborg har kombinerade avloppssystem,  
där regn- och spillvatten går i samma ledningar. Ytterligare en orsak är att naturytor 
ersätts av hårda ytor. Det gör att vattnet samlas på ytan och snabbare leds ner i det 
kombinerade avloppssystemet, jämfört med på naturytor där vattnet långsamt sjunker 
ner i marken eller avdunstar. 
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Nettokostnad (mkr)         Avgifter (mkr)
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Avgifter till anslutna kommuner kommer att öka med 38 mkr  (från år 
2016 till år 2024). Nettokostnaderna har minskat från år 2019 och  
kommer att fortsätta minska till och med 2022 med 8 mkr för att sedan 
öka i takt med nyinvesteringar som startas då. Mellanskillnaden är 
avsedd för framtida investeringar.

Avgift och nettokostnad till anslutna kommuner 2016–2024 Mkr
Rivning av  
maskinbyggnad  
Gryaab har nyttjanderätten till två 
bergrum som ligger vid Syrhåla, 
strax norr om Torshamnen. Under 
2020 har Gryaab rivit en maskin-
byggnad som inte längre används.  

Vid rivningen gjordes en avskrivning 
av värdet av byggnaden och till
hörande maskiner vilket orsakade en 
förlust på 2,7 mkr. Förlusten beror 
på att byggnaden och tillhörande 
maskiner togs ur bruk tidigare än 
planerat vilket förkortade avskriv
ningstiden. En del maskiner har 
sålts vidare och det minskade den 
ekonomiska förlusten.

Bergrummen ägs av Göteborgs stad 
men Gryaab har fortsatt ansvar 
för de kontroller som ska utföras 
med anledning av den metangas
produktion som sker. Avvattnings
anläggningen för slam i Syrhåla är 
inte längre i bruk.

n	Avgifter från ägarkommuner 328 000

n	Slutna system 5 114

n	Organiskt avfall  4 935

n	Biogas 18 728

n	Biogas 5,0 %

n	Organiskt avfall 1,3 %

n	Slutna system 1,4 %

n	Avgifter från ägar- 
 kommuner 88,3 %

n	Spillvärme 2,2 %

n	Aktiverat arbete 0,4 %

n	Övrigt 1,4 %

n	Driftkostnader 164 114

n	Personalkostnader 85 463

n	Kapitalkostnader 104 344

n	Kapitalkostnader 29,5 %

n	Personalkostnader 24,1 %

n	Driftkostnader 46,4 %

n	Spillvärme 8 090

n	Aktiverat arbete 1 510

n	Övrigt 5 080

Intäkter (tkr) Kostnader (tkr)
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Gryaabs nya förrådssystem igång    
Under 2020 har vi arbetat med  
att effektivisera vår reservdels- 
hantering genom att samla de 
flesta reservdelarna i anslutning  
till gods mottagningen. Ett viktigt 
steg var installationen av lager- 
hissarna som integrerats i  
vårt underhållssystem under 
hösten. 

Gryaab har tidigare haft reservdelar  
placerade i flera förråd och lokaler 
vilket gjort det svårt att överblicka. 
Då lokalerna kommer att användas 
till annat i framtiden måste förråden 
flyttas.   

Hissnande hissar  
De tre lagerhissarna som  installerats 
styrs med en programvara som  skapar 
en säkrare hantering av reservdelar 
samt bättre uppföljning av saldon och 
uttag. I takt med att lokaler börjar 
byggas om under 2021 kommer 
reservdelar inventeras och flyttas in 
i lagerhissarna. Övriga och större 
reservdelar kommer att flytta till 
ombyggda lokaler med bättre plats.   

Förenklad hantering
Samtidigt ses våra rutiner över för 
att skapa en förenklad hantering av 

reservdelar i underhållssystemet.  
Med en förenklad hantering kan  
vi bevara vår höga tillgänglighet  
på anläggningen och effektivare  
utföra reparationer för att klara  
våra reningskrav.   

2021 ska Gryaab börja  
kostnadsföra och ha med ett  
lagervärde i den ekonomiska  
redovisningen enligt gällande  

krav från Göteborgs stad. 

Foto: Sami Korhonen, GryaabPeter Jönsson, samordnare för larm och telesystem, provkör nya lagerhissen. 
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Olika vägar för 
 framtida investeringar 
Gryaab står inför sin största investering någonsin och ekonomi och 
finansiering är en betydande faktor i utvecklingen av programmet Nya Rya. 

Eftersom investeringen är så 
omfattande behöver finansieringen 
undersökas. Att Gryaab har kvar sin 
soliditet är också viktigt faktor.

Ägarkommunerna överens  
om finansieringsmodell
Under 2021 fortsätter utrednings
fasen för Nya Rya så att Gryaab 
kan upprätta en investeringsplan. 
Därefter behöver förslag till finansie

ringsmodell förankras hos alla åtta 
delägarkommuner. Vägen fram till 
en färdig anläggning kommer att 
innebära många inriktningsbeslut 
som kring 2027 förväntas landa i 
ett underlag för investeringsbeslut. 
Investeringsbeslutet måste tas av 
kommunfullmäktige i respektive 
ägarkommun och alla delägarkom
muner behöver vara eniga i frågan.

Balanserad avgiftsutveckling
Gryaabs ägare strävar efter en 
balanserad avgiftsutveckling fram
över. Därför kommer förslaget till 
finansieringsmodell att vara baserad 
på avgifter i balans samt bibehållen 
soliditet i bolaget. Nu undersöker vi 
vilka möjligheter för finansiering som 
finns inom ramen för styrande lagar 
samt ägarnas styrdokument.

Verksamhetsplanen är grunden  
I verksamhetsplanen som Gryaab 
upprättar varje år redovisas både en 
ekonomisk långtidsplan och finan sie- 
ringsbehov för de  närmaste åren.  

Foto: Emelie Asplund

Budget för kommande verksamhetsår 
baseras på verksamhetsplanen och vd 
ansvarar för arbetet, tillsammans med 
avdelningschefer och grupp chefer. 

Bolagets utveckling, driftkostnader, 
finansiella kostnader, planerade 
investeringar och avskrivningar samt 
framtida avgifter till ägarna bedöms. 
Styrelsen fastställer årligen både  verk  
samhetsplan och budget.  

Långtidsplan visar framtida  
kostnader  
Varje år uppdaterar vi även den ekono
miska långtidsplanen på tio år för att 
ge styrelse och ägare information om 
framtida kostnadsutveckling. Lång
tidsplanen för 2021–2031 omfattar 
planerade investeringsprojekt och 
förstudie av en kompletterande 
anläggning, Nya Rya.   

Planen omfattar också strategiska 
 frågor om miljökrav samt belastnings
ökningar som beror på ökande befolk 
ning i kombination med eventuellt 
fortsatt höga flöden.Christina Nilsson är avdelningschef på stab som arbetar med 

Gryaabs verksamhetsstöd. 
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Upphandling med social, 
 ekologisk och ekonomisk 
hänsyn i fokus  
Gryaabs inköpssamordnare har 
under 2020 arbetat aktivt med 
att inköp av varor och tjänster ska, 
där det är möjligt, beakta de tre 
hållbarhetsaspekterna.  

Gryaab följer, och har under 2020 
klarat, Göteborgs stads krav på att 
social hänsyn ska tas i minst femtio 
procent av  tjänsteupphandlingarna. 
Kravet innebär bland annat att 
Gryaab ska säkerställa rättvisa förhål
landen för personalen hos de leveran
törer vi anlitar och att de möjliggör 
att fler personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden får sysselsättning. 
Gryaab har under året bidragit till att 
en person med de kriterierna har fått 
jobb hos en av våra leverantörer. Via 

ett samarbetsforum i staden hjälps 
man åt att se till att kraven på social 
hänsyn efterlevs av leverantörerna.  

Miljöpåverkan ur ett 
 livscykelperspektiv  
Det bästa inköpet är det som aldrig 
görs för då sparar vi på våra gemen
samma resurser. Exempelvis återbru
kar Gryaab möbler och arbetskläder, 
istället för att köpa nytt. Men när 
inköp görs ska Gryaab, där det är 
möjligt, bedöma den totala miljö
påverkan en produkt har under dess 
livscykel. En kostnadsanalys görs  
som omfattar både priset för varan, 
men också för drift och reservdelar 
under hela livslängden. Analysen har 
utförts på bland annat våra inköp 

av nya kompressorer, pumpar och 
annan utrustning som till exempel 
kan medföra en lägre elförbrukning. 
Då ett miljövänligt alternativ finns, 
till en rimlig kostnad, ska det väljas i 
första hand. Det syns bland annat  
i våra inköp av kontorsmaterial. 

Kontroll för korrekta inköp  
Det är viktigt att våra ekonomiska 
medel spenderas korrekt. Gryaab ställer 
där  för ekonomiska och finansiella 
krav när det gäller skatter och social
försäkringsavgifter samt registrering 
hos potentiella leverantörer. En kon
troll görs också för att säkerställa att 
organisationen inte har kopplingar 
till kriminell verksamhet eller miss
tänks för penningtvätt. 

Foto: Emelie AsplundFilip Olsson Lagerstedt, inköpssamordnare, säkerställer att Gryaab gör ansvarsfulla inköp.
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Benchmarking för  
att behålla effektivitet 
För Gryaab, som har en monopol-
position, är det extra viktigt att 
mäta och jämföra den ekonomiska 
utvecklingen för att behålla 
effekti  viteten. Sedan 1982 jämför 
Gryaab sin kostnadsutveckling 
med liknande avloppsreningsverk 
genom olika nyckeltal. 

Under 2020 gjordes det en  noggrann 
analys av kostnadsutvecklingen för  
perioden 2010–2019. Analysen visar 
att kostnadsutvecklingen för drift och 
underhåll samt  personalkostnader var 
konkurrenskraftig. Räntekostnader  
och intäkter från övriga  tjänster som 
försäljning av biogas var  däremot  

mindre konkurrenskraftiga jämfört 
med liknande verksamheter.  

Åtgärder för konkurrenskraft 
Under 2020 har Gryaab arbetat aktivt 
med att sänka våra räntekostnader. 
Vår bedömning är att räntenivåerna 
nu ligger i linje med andra liknande 
verksamheter. Som ett resultat av 
jäm förelsen med andra verksamheter 
kring intäkter från övriga tjänster ser 
nu Gryaab över sin kostnadstäckning 
på avgiftsbelagda verksamheter samt 
arbetar aktivt för en bättre prisut
veckling för biogas.  
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Netto- och driftkostnad per person omräknat till 2020-års prisnivå

Antalet anslutna 2020 var 797 485 personer, en ökning med 
7 480 personer eller 0,95 procent. När befolkningen ökar kan kostna-
derna spridas ut på fler individer och därmed hålla nere kostnaderna per 
ansluten person. Nettokostnad per person har minskat med 26 kr jämfört 
med 2019. Även driftkostnaden har minskat med 3 kronor per person.

Visste du att? 
Istället för att tillverka nytt, köpa 
eller slänga utnyttjar Gryaab 
befintliga resurser så länge 
som det är möjligt. Fungerande 
maskiner och annat material 
som inte används eller måste 
bytas ut, säljer eller skänker 
Gryaab till andra verksamheter 
så att resursernas livslängd 
förlängs ytterligare. 

Ny modell för 
 hållbarhetsanalys  
Gryaab har gjort en utredning om 
hur läkemedelsrening skulle kunna 
införas på Ryaverket, läs mer om 
utredningen på sida 58. I utredningen 
har Gryaabs industridoktorand Maria 
Neth tagit fram en modell för att 
kunna bedöma projektets tre olika 
reningstekniker utifrån ekologiska, 
sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Att genomföra en hållbarhetsanalys 
utifrån de tre hållarhetsdimensionerna 
underlättade arbetet med att belysa 
teknikerna från olika håll. Det gav 
möjlighet att kombinera olika typer 
av information till en samlad bedöm  
ning av alternativen. Hållbarhetsana
lysen kommer utvecklas, förenklas och 
anpassas ytterligare till Gryaabs behov.

Foto: Emelie Asplund
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Ekonomiska risker
och oegentligheter   
En hållbar ekonomisk utveckling är beroende av god riskhantering. Våra rutiner för 
styrning, bevakning och uppföljning är utformade för att förhindra felaktigheter.

Det finns sex processer inom eko
nomiska risker (se modell nedan). 
Varje år utvärderar vi processerna, 
våra kontroller samt rutinerna för 
riskhantering.  

Både nya och gamla  
medarbetare informeras  
Om det inträffar en oegentlighet 
finns en åtgärdsplan som beskriver 
vilka åtgärder som ska genomföras. 

Vid introduktion av nyanställda 
ingår alltid information om Gryaabs 
policy och rutiner för att  motverka 
oegentligheter, vår uppförandekod 
samt om Göteborgs stads whistle
blowerfunktion. 2020 har även alla 
medarbetare fått information om hur 
Gryaab arbetar med oegentligheter 
samt om upp förandekoden.  

Intern kontroll mot korruption  
Gryaab arbetar kontinuerligt med 
riskanalyser och förbättring av den 
interna kontrollen för att förhindra  
oegentligheter och korruption.   
Under året har inga fall av oegentlig
heter konstaterats och inga misstan
kar om korruption har förekommit, 
varken bland anställda eller affärs
partners. Det pågår inte heller några 
rättsprocesser angående korruption.

Ekonomiska risker

Ekonomiska 
risker

Investerings-
process/ 

anläggnings-
tillgångar

Inköp/
Leverantörer

Finans 
Lön/ 

Personal
Boksluts- 
processen

Intäkts- 
processen
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Hållbarhet i värdekedjan
Det främsta värdet Gryaab skapar är ett renare hav. Vi bidrar också med andra  
värden för medarbetare, leverantörer, samhället och miljön. Tillsammans bildar detta 
Gryaabs värdekedja. 

Vårt hållbarhetsarbete är beroende av aktörer både uppströms och nedströms i vår värde
kedja och vår påverkan på hållbarhetsfrågor uppstår i olika delar av kedjan. 

I figuren illustreras Gryaabs värdekedja samt var påverkan på de väsentliga hållbarhets
frågorna uppstår. 
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Gryaabs intressenter
För att kunna prioritera bland alla 
hållbarhetsfrågor som Gryaab 
berörs av, tar vi bland annat hjälp 
av våra intressenter. 

Intressenter är de aktörer som kan 
påverka Gryaabs hållbarhetsarbete, 

och de som även direkt påverkas av 
Gryaabs arbete. För att kunna leva 
upp till våra intressenters förvänt
ningar har vi genom bland annat 
intervjuer, enkätundersökningar  
och workshopar tagit reda på vilka 

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

Prioriterade intressenter Främsta kommunikationsvägar Viktiga frågor

Medarbetare • Hållbarhetsenkät (vart tredje år)

• NMI (vartannat år)

• Regelbundna avdelningsmöten

• Medarbetarsamtal

• Daglig kommunikation

• Medarbetarnas hälsa och säkerhet 

• Lika lön mellan kvinnor och män

• Biologisk mångfald

• Motverka diskriminering

Ägare • Ägardirektiv

• Ägardialoger (en gång per år)

• Inriktningsdokument

• Styrelsemöten

• Utsläpp till vatten

• Tillvarata näring, biogas och värme  
i avloppsvattnet

• Kostnadseffektivitet

• Samarbete och medverkan till forskning

VA-huvudmän
(förvaltningar hos  
kommunerna  
som äger avlopps-
anläggningar)

• Teknisk och ekonomisk  
delegation (möte tre gånger per år)

• Intervjuer

• Medarbetarnas hälsa och säkerhet 

• Utsläpp till vatten

• Gryaabs ekonomiska resultat

• Mångfald på arbetsmarknaden

Myndigheter • Inspektioner

• Tillstånd och anmälningar 
 

• Följa lagkrav

• Följa villkor i tillståndet

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

• Studiebesök

• Intervjuer (vart tredje år)

• Dialoger med företag

• Webbplats och sociala medier

• Gryaabs ekonomiska resultat

• Utsläpp till vatten

• Biologisk mångfald

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

Målen är indelade i 17 områden  
med totalt 169 delmål. Gryaab 
berörs av 14 områden som också 
berör våra väsentliga hållbarhets 
frågor. Vi gör insatser på 27 av del
målen. De om råden som berör  
oss handlar om att:

2. Avskaffa hunger, uppnå säkrad 
livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart 
jordbruk. 

3. Säkerställa hälsosamma liv och 
främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. 

4. Säkerställa en inkluderande och 
likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och alla  
kvinnors och flickors egenmakt.  

6. Säkerställa tillgången till en 
hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla.

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt 
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla.

8. Verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla. 

9. Bygga motståndskraftig infrastruk
tur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja 
innovation.

10. Minska ojämlikheten inom  
och mellan länder. 

11. Göra städer och bosättningar 
inkluderande, säkra, motstånds 
kraftiga och hållbara.

12. Säkerställa hållbara konsumtions 
och produktionsmönster. 

13. Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser. 

14. Bevara och nyttja haven och de 
marina resurserna på ett hållbart sätt 
för en hållbar utveckling.

16. Främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling. 
Tillhandahålla tillgång till rättvisa  
för alla och bygga upp effektiva, 
inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

INGEN
HUNGER

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

Tips!
•  Lär dig att laga mat! 

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

• Släng inte bort mat!  
Om du har frukt eller någon annan mat som du inte vill äta, släng den inte! Ge den istället till någon  
som behöver den.

• Spela Free Rice varje dag!  
En enkel sak du kan göra för att motverka hunger är att spela FN:s frågespel Free Rice.  
När du svarar rätt på en fråga skänks 10 riskorn till en familj som behöver mat.  

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

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

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

Tips!
•  Var hälsosam! 

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

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

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

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

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

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

Tips!
• Lär dig engelska – eller lär ut engelska! 

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

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

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

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

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

INGEN
HUNGER
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JÄMSTÄLLDHET

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

Tips!
• Våga prata ut! 

Om du upplever att du eller någon annan utsätts för trakasserier eller kränkande  
behandling, våga berätta om händelsen för någon du känner tillit för.

• Visa ditt stöd! 
Endast 22% av världens parlamentariker är kvinnor. Visa stöd och stå bakom de  
som förespråkar lika möjligheter för kvinnor och män.

• Få mer kunskap! 
Visste du att kvinnors inkomst är i snitt 10–30% lägre än mäns för samma arbete.  
Öka din kännedom om jämställdhet och sprid sedan din kunskap vidare till andra.

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

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

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

Tips!
• Ta korta duschar! 

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

• Skölj inte tallrikar före diskmaskinen!  
Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem  
i maskinen.

•  Läs på! 
Öka din kunskap om vatten genom att läsa på om ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om  
vattens betydelse för oss människor och planeten.

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

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

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

Tips!
• Var nyfiken! 

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

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

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

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

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

Tips!
• Ta ställning mot mobbing! 

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet, skolgården, i klassrummet  
eller någon annanstans. 

• Få bättre koll på olika religioner och kulturer! 
Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Lär dig mer!  Ett häng  
med dina kompisar där ni äter, tittar film och lyssnar på musik från en annan kultur. 

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

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

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

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

Tips!
• Öka beredskapen! 

Uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en naturkatastrof. 

• Lika tillgång för alla! 
Är offentliga platser och kollektivtrafiken tillgänglig och säker för alla i ditt samhälle? Om inte,  
skriv till lokala politiker och uppmärksamma dem om problemet. 

• Återvinn allt du kan! 
När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden. 
Hållbar sophantering förbättrar miljön i ditt närområde. 

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

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION Minska mängden avfall genom att återanvända  

och återvinna mer. 

Tips!
• Stäng av! 

Släck ljuset och stäng av alla elprylar när du inte använder dem. 

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

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

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

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Minska utsläppen och människors negativa  
påverkan på klimatet.

Tips!
• Undvik att åka bil! 

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

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

• Mindre kött! 
Utsläpp från boskap står för 14.5% av alla växthusgaser. Genom att äta mindre kött minskar vi också utsläppen. 

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

Bevara hav och sjöar, stoppa föroreningarna  
och skydda fiskebestånden.

Tips!
• Hjälp till! 

Om du befinner dig vid kusten, ta ansvar och hjälp till att plocka upp skräp som annars kan hamna i havet. 

• Agera medvetet! 
En stor del av det avfall vi producerar på land hamnar till slut i havet. Agera medvetet och sträva mot att  
minska på ditt avfall, återvinn och återanvänd. 

• Återanvänd plastpåsar! 
Plast i haven hotar liv både i och i närheten av haven. Återanvänd dina plastpåsar eller ta med en egen  för  
att bära hem dina varor. 

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

Skapa rättvisa och trygga samhällen,  
fria från krig och våld.

Tips!
• Håll koll på dina rättigheter! 

Gå ihop med ett gäng kompisar och läs på om era medborgerliga rättigheter och skyldigheter.  
Om ni upplever att era rättigheter kränks, säg ifrån!

• Gör din röst hörd! 
Ta tillvara på din rätt att rösta. Tillsammans kan vi kräva fredliga, demokratiska och rättvisa  
samhällen där alla respekteras.

• Se till att din skola är inkluderande! 
Behandlar din skola alla på ett rättvist sätt? Om inte, lyft de problem som finns och vad som  
behöver förbättras med klasskompisar, lärare eller rektor. 

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

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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GRI-index

Upplysning Sida Kommentar och avsteg

Generella

102-1 Organisationens namn - Gryaab

102-2 Aktiviteter, märken, produkter och tjänster 4

102-3 Huvudkontorets lokalisering - Göteborg, Sverige

102-4 Verksamhetens lokalisering - Göteborg, Sverige

102-5 Ägarstruktur och juridisk form 5

102-6 Marknader som företaget verkar inom 4

102-7 Organisationens storlek 4, 39,
70–71

Enligt stadens beräkning på 1 600 årsarbetstimmar är 
det 116 anställda (tillsvidare- och visstidsanställda).

102-8 Information om anställda 39 Data hämtas från löneadministrationssystemet 
Personec. Det finns ingen signifikant variation om antal 
anställda under året. Avsteg: uppdelning på region ej 
relevant.

102-9 Leverantörskedja 74, 78

102-10 Signifikanta förändringar i organisationen 
och dess leverantörskedja

Inga signifikanta förändringar i leverantörskedjan. 

102-11 Förhållningssätt till försiktighetsprincipen - Inför beslut om åtgärder med negativ påverkan på 
miljön eller människors hälsa beaktar vi hänsyns-
reglerna i miljöbalken där försiktighetsprincipen ingår.

102-12 Externa initiativ 10 ISO 14001 och Revaq.

102-13 Medlemskap 3

102-14 Uttalande från vd 7

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
uppförandenormer

38–51

102-18 Styrningsstruktur 5, 10 Skyddsombud finns på arbetsplatsen. 

102-40 Lista över intressenter 79

102-41 Kollektivavtal - 100 procent av Gryaabs medarbetare omfattas av 
kollektivavtalen.

102-42 Identifiering och urval av intressenter 79 De aktörer som inte bedöms påverka oss i hög grad är 
t ex energibolag, närliggande verksamheter, producenter 
av konsumentprodukter och återvinningsbolag.

102-43 Metod för intressentdialog 79 Uppdatering av intressentanalysen görs var tredje år 
eller tätare vid behov.

102-44 Viktiga frågor som har lyfts av intressenterna 13–14, 79

102-45 Enheter inkluderade i årsredovisningen - Gryaab AB. Årsredovisningen finns på gryaab.se

102-46 Fastställande av rapportinnehåll och  
avgränsning av frågor

13–14, 78 De fyra redovisningsprinciperna enligt GRI har
tillämpats för att bestämma hållbarhetsredovisningens 
omfattning och innehåll.

102-47 Lista med väsentliga frågor 14

102-48 Ändrad information - Inga behov av att justera innehåll i föregående 
hållbarhetsrapport.

102-49 Förändringar i redovisningen Upplysningarna Gryaab 3 (NMI) och Gryaab 5 (KOMI) 
har tagits bort från redovisningen pga av att mätning 
enligt dessa upplysningar inte genomförs längre. 
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Upplysning Sida Kommentar och avsteg

102-50 Redovisningsperiod - 1 januari – 31 december 2020

102-51 Datum för senaste redovisningen - 9 mars 2020

102-52 Redovisningscykel - Kalenderår

102-53 Kontaktperson Karl-Emil Videbris, kvalitets- och miljöansvarig, 
tfn 031-64 74 00.

102-54 Angiven redovisningsnivå enligt  
GRI-standarden 

- GRI standard Core option

102-55 GRI-index 82–84

102-56 Extern granskning - Hållbarhetsredovisningen har inte genomgått någon 
tredjepartsgranskning av kraven enligt GRI.

Styrning av hållbarhetsfrågor

103-1 Beskrivning av väsentliga frågor och dess 
avgränsningar

13–14, 78

103-2 Metod för styrning av hållbarhetsfrågor 10

103-3 Utvärdering av styrningen 10, 12

Vattenbehandling

303-1 Vatten som resurs 4, 8–9,
16-25, 54

Utöver utsläpp av renat avloppsvatten förbrukar vi även 
dricksvatten. Under 2020 uppgick denna förbrukning 
till 286 320 m3. För att begränsa förbrukningen 
använder vi avloppsvatten från reningsprocessen för 
att driva och underhålla reningsutrustning. Dagvatten 
från Ryaverkets egna verksamhet avleds in i processen 
eller till Göta älv.

303-2 Hantering av vattenutsläpp 8–10, 16–25

303-4 Utsläpp av vatten 16–25 Labbanalyser görs enligt gällande standard.  Beräkningar 
och sammanställning sker enligt kontrollprogram enligt 
tillsynsmyndighetens önskemål. Under 2020 släpptes 
135 miljoner m3 till Göta älv. Göta älv klassas som 
annat vatten då den har högre halt än 1 mg/l TDS. 
(10-100 mg/l susp i Göta älvs mittfåra). 
 Kompletterande information finns under 303-1.

Slambehandling

Gryaab 1 Mängd producerat Revaqslam 28

Gryaab 2 Mängd slam till kompostering och 
jordtillverkning

28

Resurshushållning

301-1 Materialanvändning 36-37, 56

306-2 Avfallsmängder 55 Mängden blandat avfall (ej sorterat) har ökat 2020 
vilket skulle kunna bero på sämre avfallssortering.  
Data inhämtas från avfallsentreprenörer.

Klimat och energi

302-3 Energiintensitet 35 Avser förbrukning av el, värme och kyla inom bolaget.  
Baseras på 797 485 anslutna personer.

305-4 Intensitet av utsläpp av växthusgaser 56–57 Baseras på 797 485 anslutna personer.

Arbetsmiljö och hälsa

403-1 Ledningssystem för arbetsmiljö 10, 38–44,
48–51

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

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och 
utredningar av olyckor

12, 48-51 Riskanalyser genomförs av chefer och berörd personal. 
Risker redovisas löpande i avvikelsesystemet. 
Arbetsmiljöronder utförs regelbundet av chefer och 
skyddsombud.
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Upplysning Sida Kommentar och avsteg

Fortsättning arbetsmiljö och hälsa 

403-3 Tjänster för arbetsmiljön 44, 49, 51 Var 3:e år förnyar medarbetarna sin SSG. Varannan 
månad erbjuds medarbetarna besök hos sjuksköterska 
på plats. Tjänsterna utvärderas genom regelbunden 
dialog med företagshälsovård och medarbetare. 

403-4 Medarbetarnas delaktighet, hur de 
konsulteras och hur de får information 
angående arbetsmiljö och hälsa

10, 38–47

403-5 Utbildning för medarbetarna i arbetsmiljö 
och hälsa

45, 48–49

403-6 Främjande av medarbetarnas hälsa 44-45,
47-49

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

403-7 Förebyggande och lindring av påverkan på 
arbetsmiljö och hälsa som är 
direkt kopplad till affärsrelationer

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

403-9 Arbetsrelaterade skador 49 Beräkning av indexet på 5,9 baseras på Göteborgs 
stads mätetal om årsarbetststid på 1 600 timmar per 
person.

Gryaab 4 Hållbart medarbetarengagemang (HME) 44

404-2 Program för utbildning och kompetens 40–41,
48–49

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

405-2 Löneskillnader 47 I de olika personalkategorierna som Gryaab använder 
sig av varierar kvinnors lön, som del av männens lön, 
mellan 0,93 och 1,06. Det bedöms därmed inte finnas 
några betydande löneskillnader mellan män och kvinnor 
inom bolaget. Avsteg: då Gryaab endast bedriver 
verksamhet i Göteborg, är fördelning på lokalisering  
ej tillämpbart. Löneöversyn för 2020 är ej genomförd 
på grund av avtalsår.

Mänskliga rättigheter

412-2 Utbildning inom mänskliga rättigheter 45 Avsteg: information inte tillgänglig om hur många 
timmar som har avvarats för utbildning inom mänskliga 
rättigheter.

Ekonomi och oegentligheter

Gryaab 6 Netto- och driftkostnad per ansluten person
Avgift och nettokostnad till anslutna 
kommuner

75
71

201-1 Direkt ekonomiskt värde 69–73

205-1 Risker för korruption 76 Hela verksamheten har analyserats ur ett korruptions-
perspektiv.

205-2 Utbildning inom antikorruption 76 Styrelsen har under året inte gått någon specifik 
utbildning i antikorruption.

205-3 Fall av korruption och vidtagna åtgärder 76

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

Claes Johansson (M)
Göteborg
Ordförande

Claudia Pedrini (S) 
Göteborg 

Första vice ordförande

Peter Rundström (V)
Göteborg 

Andre vice ordförande

Peter Danielsson (D)
Göteborg 
Ordinarie

Ralf Lorentzon (S)
Mölndal 
Ordinarie

Bengt Johansson (M) 
Härryda 
Ordinarie

Christoffer Saart (SD) 
Lerum 

Ordinarie

Björn Oxe (M)
Göteborg 
Suppleant

Anders Moberg (S)
Göteborg 
Suppleant

Jonas Mårdbrink (M) 
Partille 

Suppleant

Lars-Ove Hellman (S)
Ale 

Suppleant

Morgan Carlsson (SD) 
Kungälv 
Suppleant

Alec Sintorn (L)
Bollebygd 
Suppleant

Personalrepresentanter
Lars-Erik Stefansson 
(Kommunal)

Jenny Eriksson (Vision)

Mehdi Basiri (Saco)

Stefan Sjöblom (Vision)

Lekmannarevisorer
Bengt Bivall (V) 
Göteborg, ordinarie

Bengt Rundberg (L) 
Partille, ordinarie

Gun Cederborg (V) 
Göteborg, suppleant

Daniel Höglund (L) 
Ale, suppleant

Revisor
Hans Gavin, Ernst & Young

Styrelsens sekreterare
Mårten Tagaeus
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Gryaabs ledningsgrupp

Karin van der Salm  
Vd

Sven-Ove Pettersson  
Avdelningschef teknisk  

försörjning

Anders Hansson  
Avdelningschef drift

Malin Olsson  
Avdelningschef projekt

och planering

Ann Mattsson  
Avdelningschef utveckling,  

kvalitet och miljö

Christina Nilsson  
Avdelningschef stab

Ellinor Günther  
Kommunikationsansvarig

Douglas Lumley  
Senior Advisor

Jan Karlsson 
Programledare Nya Rya
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Certif ierad

Hjälp Gryaab jobba 
för ett renare hav

CERTIFIERAD
ISO 14001

Ledningssystem för miljö

Spola bara ner kiss, bajs  
och toapapper i toaletten 
Tamponger, kondomer, bomullspinnar, pappers-
handdukar och annat skräp hör hemma i pappers-
korgen. Varje dag kommer drygt 2 500 kilo skräp 
till Ryaverket, onödigt eller hur?

G
rafisk form

: N
ow

a K
om

m
unikation

3041 0404

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

Lämna in farliga ämnen 
och läkemedel 
Lämna kemikalier och andra farliga ämnen på en 
miljöstation. Miljöstationer finns på återvinnings-
centraler och på en del bensinstationer. Överblivna 
läkemedel lämnar du på apoteket. Reningsverken 
finns till för att ta hand om kväve, fosfor och organiskt 
material, inte aceton, målarfärg eller gamla tabletter. 

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 över- 
blivna oljan i en förpackning och 
släng den i de vanliga soporna.

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