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Gryaab jobbar för ett 
renare hav och en bättre miljö
Gryaab tar hand om avloppsvattnet från 
800 435 personer från Ale,  Göteborg, Härryda, 
Kungälv, Lerum,  Mölndal och Partille. Bollebygd är 
också  delägare men har ännu inte kopplat på sitt 
avloppsvatten. Avloppsvattnet leds genom ett tunnel
system till Ryaverket i Göteborg. Gryaab tar även 
emot  vatten från industrier. Det vattnet ska ha lika  
bra kvalitet som spillvattnet från hushållen. 

På Ryaverket renar vi vattnet och tar bort en stor del 
av de näringsämnen som bidrar till övergödningen  
i havet och återför det i kretsloppet som 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 toa papper i toaletten 
hjälper du både Gryaab och havet.



Karin 
van der Salm 
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Ett utvecklande år 
med framtidsfokus

VD HAR ORDET

Pandemi, Nya Rya och positivt resultat. 2021 var (också!) ett händelserikt år 
med ökad kommunikation med ägarkommunerna, många utredningar inom 
Nya Rya och en finansieringsmodell.

2021 var ännu ett år i pandemins 
tecken som påverkat även vår vardag. 
Gryaabs resultat har dock inte 
på verkats negativt, tvärtom är både 
årsresultatet och utvecklingen framåt 
något att vara riktigt stolt över.

Pris för renare slam
Det blev ett mycket bra renings
resultat det första året med ett nytt 
miljötill stånd. Extra stolta är vi över 
att 80 procent av vårt slam var av så 
bra kvalitet att det kunde återföras 
till lantbruk som gödsel. Ett nytt 
rekord som blev möjligt tack vare 
bra uppströmsarbete och ett gott 
samarbete mellan Gryaab, Kretslopp 
och vatten och Renova. De nya 
anläggningarna för lakvattenrening 
gör att vattnet som leds till Gryaab 
är betydligt renare än tidigare. Det 
belönades även med årets Revaqpris!

Full aktivitet i Nya Rya
Programmet Nya Rya som planerar 
för Gryaabs framtida avloppsrening 

”Extra stolta är vi  
över att 80 procent av  

vårt slam var av så bra 
kvalitet att det kunde  
användas som gödsel.

Ett nytt rekord!”

har varit igång i drygt ett år och 
börjar leverera resultat. Val av process 
ringas in, flödesprognos med sikte 
på 2055 är framtagen tillsammans 
med ägarkommunerna och förslag 
till finansieringsmodell finns. För att 
möjliggöra för våra ägare att besluta 
om modell för finansiering under 
2022 behöver Gryaab ha en stabil 
ekonomisk strategi.

Jag vill tacka ägarna för en mycket 
god samverkan kring dessa stora frågor 
som sätter en tydlig riktning in i 
framtiden mot ett hållbart avlopps
reningsverk. Ett avloppsreningsverk 
som är i ägarkommunernas och 
havets tjänst.

Ett tydligare tunnelansvar
Gryaabs tunnelnät är 13 mil långt 
och har många år på nacken.  Med 
ökande flöden behöver även insam
lingssystemet sin uppmärksamhet. 
Genom omorganisation har vi skapat 
tydligare ansvar och förväntningar 

kring förvaltning och utveckling av 
systemet. Under de kommande åren 
kommer exempelvis kapaciteten vid 
Mölndalsån att utökas med en extra 
ledning.

Lägre avgift än budgeterat
Vi har under året klarat många och 
stora utmaningar på ett kostnads
med vetet sätt. Vi har fokuserat på 
att leverera enligt upp satta mål, som 
grundar sig i våra övergripande externa 
och  interna risker. Samtidigt har vi 
ökat våra intäkter från försäljning av 
bland annat biogas. Det har resulterat 
i att vi gör ett resultat på 26,2 mkr mot 
budgeterade 12,5 mkr. Dessutom kan 
vi konstatera att avgiften till ägarna 
landar på 319,3 mkr mot budgeterade 
333 mkr.

Jag vill rikta ett stort tack till alla 
Gryaabs med arbetare för deras fina 
insatser under året.
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Strategisk styrning och  
väsentliga hållbarhetsfrågor 
För att Gryaab ska kunna arbeta 
effektivt med rätt fokus krävs 
styrning på olika sätt.

Gryaabs styrelse beslutar varje år om 
inriktningen för verksamheten med 
utgångspunkt från Gryaabs ägar
direktiv, ägarnas budgetar, miljö  till
stånd samt de största riskerna för 
verksamheten. Även Gryaabs väsent
liga hållbarhets frågor utgör ett viktigt 
underlag till beslutet om inrikt

ningen för verk samheten. Genom 
att integrera våra väsentliga hållbar
hetsfrågor i Gryaabs inriktnings
dokument blir det en naturlig del av 
vår vardagliga verksam het. Utifrån 
inriktningen beslutar styrelsen om 
övergripande mål och verksamhets
plan för Gryaab. 

I Gryaabs hållbarhetsredovisning 
beskriver vi hur vi bedriver en hållbar 
hantering av avloppsvatten. Redovis

ningen utgår från strukturen i styrel
sens inriktningsdokument, med fokus 
på de insatser som är särskilt viktiga 
för att Gryaab ska vara hållbart idag 
och i framtiden.

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.

Foto: Emelie Asplund
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Åtta väsentliga frågor

Ekologisk hållbarhet

Vattenbehandling 
Gryaabs främsta uppgift är att rena 
avloppsvatten. Genom att minska 
mängden näringsämnen och förore
ningar 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  utvinner 
värme från avloppsvattnet, 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 
Gryaabs medarbetare 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 ska genomsyras av respekt, 
jämställdhet, arbetsglädje och 
 utveckling för en god arbetsmiljö. 
Vi arbetar aktivt med att före bygga 
 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 avloppsvattnet på ett bra sätt.  
Vi arbetar aktivt för att motverka 
korruption och oegentligheter.
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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 upp
graderas av Göteborg Energi och 
sedan säljs på biogasmarknaden. 
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. 

Det här är Gryaab   ·   Gryaab   9   



Spillvatten
renas till skydd för miljön
Gryaab ska rena avloppsvattnet så att det väl upp fyller vårt  
miljötillstånd. Anläggningarna ska ha en hög drift  säkerhet.  
Gryaab ska arbeta för att minska mängden tillskotts vatten  
och oönskade ämnen i avloppsvattnet. 
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Vårt huvuduppdrag
Gryaabs huvuduppgift är att leda ägarkommunernas avloppsvatten via vårt tunnelsystem 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). 

Reningsprocess
Allt avloppsvatten som kommer till 
Ryaverket passerar först grovgaller, 
fingaller och sedimentering (mekanisk 
rening). Därefter är ambitionen att 
allt vatten ska genomgå fullständig 

rening, det vill säga kemisk och bio
logisk rening. Vid höga vatten flöden 
blir det biologiska reningssteget 
begränsat och vi måste då förbileda 
en del av vattnet. Vid förbiledning 
sker direktfällning. Då tillsätter vi en 

 fällningskemikalie som fäller ut den 
lösta fosforn i avloppsvattnet så att 
den sedan kan avskiljas. Vattnet leds 
därefter direkt ut till havet utan att 
genomgå biologisk rening.
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Utsläpp av näringsämnen till havet (ton/år)
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Figuren visar hur många ton näringsämnen som totalt finns i det renade avloppsvattnet 
2001–2021. Under samma period ökade antalet ansluta personer med ungefär 25 procent. 
Trots en ökad befolkning har Gryaab genom bättre rening minskat utsläppen av näringsämnen. 

När vissa ämnen i avloppsvattnet förekommer i för stora mängder eller på fel plats i miljön 
orsakar det problem. Näringsämnena i vårt utsläpp bidrar till övergödning och syrebrist  
i Rivö fjord som är den vattenförekomst där vår utsläppspunkt är placerad. Genom regel-
bunden provtagning i havet övervakar vi hur havet mår. 



Reningsresultat
Styrelsens inriktningsdokument för 
2021 anger att vi ska klara renings-
krav i miljötillståndet med god 
marginal.

Vi klarade tillåtna utsläpp av mäng
der och halter av fosfor, kväve och 
BOD både på årsbasis samt för 
perioden maj–augusti med god mar
ginal. I tabellen redovisas utfallet för 

2021 samt Gryaabs mål och tillåtna 
utsläppsvärden för kväve, fosfor och 
BOD. Ryaverket hade 2021 ett snitt
flöde på 4,1 kubikmeter per sekund 
(2020: 4,3 m3 per sekund).

Begränsningsvärde
Årsmedel samt  
medel tertial 2 

(maj–aug)

Begränsningsvärde
3årsmedel 

Resultat 2021
Årsmedel

Resultat 2021 
Medel tertial 2 

(maj–aug)

Resultat 2021 
Årsmängd

Fosfor 0,3 mg/l 40 ton 0,18 mg/l 0,22 mg/l 23,7 ton

Kväve 8 mg/l 1 000 ton 6,6 mg/l 5,9 mg/l 854 ton

BOD 10 mg/l 1 300 ton 6,4 mg/l 7 mg/l 824 ton

De två första kolumnerna med värden är begränsningsvärden enligt vårt miljötillstånd. 
Halten är koncentrationen av näringsämnen i utgående avloppsvatten 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 också 
påverkas av volymen vatten som Ryaverket renar varje år.

n Fullständig rening: 96,6 %
n Direktfällning: 2,7 %
n Enbart mekanisk rening: 0,7 %

Hantering av inkommande  
vatten 2021 
Diagrammet visar hur mycket 
vatten som fått fullständig rening, 
hur mycket som direktfällts och 
hur mycket vatten som renats 
enbart mekaniskt.
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Camilla Callgard, driftingenjör, framför Gryaabs eftersedimenteringsbassänger.

Sami Korhonen, förrådstekniker, har koll  
på Gryaabs reservdelar. 

Examensarbete ger lärdomar
Under 2021 har arbetet med att öka kapaciteten på våra eftersedimente-
ringsbassänger fortsatt. Om kapaciteten på dessa bassänger ökar kan vi 
behandla mer avloppsvatten med fullständig rening. 

Under våren genomfördes ett 
examensarbete som lärt oss mer 
om hur slamnivåerna i bassängerna 
påverkar slamflykt, det vill säga att 
partiklar smiter från sedimenterings
bassängerna vidare till nästa renings

steg. Examens arbetet visar att det 
finns kritiska slamnivåer som inte 
ska överstigas och att den kritiska 
slamnivån inte är samma för alla 
bassänger. Arbetet med att undersöka 
sedimenterings egenskaper kommer 
fortsätta 2022.  
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Gryaab har idag  
ett totalt lagervärde på  

ungefär 11 miljoner kronor 
för olika reservdelar.

Kritiska reservdelar 
säkras
Under året har Gryaab  inventerat 
reservdelar som är kritiska för anlägg
ningens tillgänglighet. Det kan handla 
om delar som är svåra att få tag på 
eller har lång leveranstid. En sådan 
reservdel som Gryaab nyligen skaffat 
är en extra pumpinsats till inlopps
pump arna. En inloppspump har lång 
renoveringstid när den plockas isär 
för service och underhåll. Gryaab har 
låtit tillverka en extra pumpinsats som 
vi direkt kan montera när vi ska serva 
en pumpenhet nästa gång. Tack vare 
reservdelen minskar vi tiden med 
begränsad pumpkapacitet markant.  

Periodisk besiktning 
I år gjordes en periodisk besiktning 
av våra anläggningar.  Länsstyrelsen, 
som är tillsynsmyndighet för 
Gryaab, ställer krav på att det ska 
göras var tredje år. 

Årets besiktning fokuserade på att 
utvärdera vattenreningsprocessen 
för att hitta brister och optimerings
möjligheter. Vid besiktningen rekom
menderades Gryaab att undersöka 
sätt att få bättre rening av organiskt 
material. En annan rekommenda
tion var att vi bör undersöka vilka 
möjligheter samt begränsningar 
nuvarande anläggning har för att 
rena fosfor till ännu lägre nivåer.

Gryaab tar hand om 
avloppsvattnet från 
800 435 personer 
Antalet anslutna personer har 
ökat med ungefär en halv pro
cent sedan förra året och varje  
person bidrog med 180 liter 
spillvatten per dygn under 
2021. Det står för 41 procent 
av avloppsvattnet som kommer 
till Ryaverket varje år. Inräknat  
i denna andel är också spill
vatten från industrier, arbets
platser, skolor och liknande 
verksam heter. Tillskotts vatten 
till följd av inläckage, dräne
ring och dag vatten stod för 
  rester ande 59 procent. Totalt 
kom 129 miljoner kubikmeter 
avlopps vatten till Ryaverket 
2021.



För att driften ska fungera väl krävs kontinuerligt 
underhåll med hjälp av vår underhållsplan. 

Foto: Emelie Asplund
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Planerat underhåll  
för säker drift 
Gryaabs underhållsstrategi är att hålla en så hög tillgänglighetsgrad som är ekonomiskt 
försvarbar. Med bra arbetsplanering och prioritering av underhåll kan vi minimera akuta 
och dyra åtgärder. 

Underhållsplanen sträcker sig tjugo 
år framåt i tiden och är ett viktigt 
underlag till budgeten och för att 
kunna förutse avgiftsutvecklingen. 

Service för bättre funktion
2021 har vi bland annat utfört service 
på våra elva fingaller. I fingallren 
avskiljs rens (skräp). Under hösten 
gjordes en revision på en av våra 
inloppspumpslinjer. Inloppspumpen 

renoverades, kringutrustning fick 
service, grovrensgallret  kontrollerades 
och en besiktning gjordes av betongen 
i pumpgropen. Dessutom lagades 
trasiga omrörare, luftare och läckande 
luftledningar i en aktiv slamlinje.  

Stopp på verket
Ett par gånger per år stoppas  reningen 
under en dag för att vi ska kunna 
kontrollera viktiga säkerhetsfunktio

ner och reparera sådant som inte går 
att underhålla under ordinarie drift. 
Vid årets stopp kontrollerades hand
luckor i inkommande kanal och ett 
funktionstest av  katastrofluckor och 
skjutdörr i grovgallersalen genom
fördes. 

På bilden syns Gryaabs transportband för avvattnat slam, som identifierades som en risk 
då det inte finns någon redundans för bandet.

Foto: E
m

elie A
splund

Riskinventering på anläggningen
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Gryaab har som mål att säker- 
ställa en hög driftsäkerhet på 
reningsverket för att kunna rena 
avloppsvattnet på ett effektivt  
och välfungerande sätt.  

2021 genomförde vi en inventering 
av risker i hela anläggningen för  
att bedöma kapaciteten och drift
tillgängligheten i olika anläggnings
delar. Vid inventeringen hittade vi 
ett antal risker som behöver hanteras. 
Det handlar om risk för bristande 
kapacitet vid pumpning av slam till 
och från förtjockningen, sårbarhet 
med att inte ha någon redundans på 
transportbanden för avvattnat slam 
och risker för långa avställningstider 
vid stora underhålls arbeten eller 
haverier av biobäddarna. 

Gryaab kommer nu att bedöma och 
värdera hur, och i vilken ordning, 
riskerna ska åtgärdas.



Bräddning är en säkerhetsfunk
tion som finns på kommunala 
ledningsnät och innebär ett till
fälligt utsläpp av orenat avlopps
vatten till följd av till  exempel 
kraftigt regn. I det fallet består 
det bräddade vattnet till största 
delen av regnvatten. Möjligheten 
till bräddning behövs bland annat 
för att undvika att avloppsvatten 
pressas baklänges i nätet och 
översvämmar gator och källare 
eller förstör processerna i 
avloppsreningsverket.

Foto: Lo Birgersson
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Samarbete viktigt vid  
stora regnmängder
Ett kraftigt ihållande regn i oktober 
gjorde att Gryaab tillsammans med 
ägarkommunerna fick hjälpas åt 
för att förhindra översvämningar 
och extrema mängder avlopps-
vatten till Ryaverket.

Nära maxkapacitet
Avloppstunnlarna fylldes på med 
rejäla vattenmängder från de anslutna 
kommunerna. Till Ryaverket kom 
det tidvis 16 000 liter avloppsvatten 
per sekund, vilket är nära vår max 
kapacitet. Larmfunktioner och flödes
prognoser visade att vattenmängderna 
kunde leda till översvämningar i delar 
av vårt nät. För att avlasta verket och 

tunnlarna behövde Lerum och stora 
delar av Partille brädda delar av sitt 
avloppsvatten till Säveån och Aspen. 
Med gemensamma insatser kunde vi 
undvika översvämningar. 

Hållbar dagvattenhantering  
en nyckelfråga
Ett sätt att minska behovet av brädd
ning är att jobba aktivt med hållbar 
dagvattenhantering, något som 
Gryaabs ägar kommuner gör.

– Det är viktigt att dagvatten hanteras 
på ett bra sätt i våra ägarkommuner. 
Gryaab renar avloppsvattnet och 
ansvarar för tunnlarna och renings
verket. Ägarkommunerna ansvarar 

för dagvattenhanteringen i sin kom
mun. Det är tydligt för alla inblan
dade att det behövs stora åtgärder på 
flera håll för att hantera detta på ett 
hållbart sätt, säger Ann Mattsson, 
avdelningschef för utveckling,  kvalitet 
och miljö på Gryaab.

För mycket vatten i tunnlarna
Gryaab har erfarenhet av att det är 
svårt att förutse alla konsekvenser i 
samband med mycket vatten och det 
krävs stora insatser för att hantera 
sådana här lägen. Vi utreder nu 
 orsaker till de stora vattenmängderna 
i förhållande till mängden nederbörd.



Illustration: A
nders Lyon

Bättre arbetsmiljö i tunnlarna

Avloppsvattnet leds till Ryaverket 
via ett 13 mil långt tunnelsystem.  
I perioder är det höga vattennivåer 
i tunnlarna och då är tillgänglig-
heten till dem begränsad. 

Mycket förarbete
Det krävs en hel del förarbete för att 
kunna utföra arbeten i spillvatten
tunnlar. Bland annat för att ventila
tionen i tunnlarna är begränsad och 
att det ofta uppstår låga syrehalter 
eller höga svavelvätehalter. Det finns 
även tunneldelar som löper genom 
berg med höga radonhalter.

Fokus på arbetsmiljö 
Under året har vi fokuserat på arbets  
miljön vid tunnelarbete. Vi har bland 

annat mätt nitrösa gaser vid tunnel
arbeten och kommer se över våra 
arbetsrutiner för att minska expone
ringen av gaserna. Radonsituationen 
har hanterats kontinuerligt under 
året genom mätningar både före och 
under arbetsinsatser. Gryaab har 
också skaffat ett nytt instrument för 
att övervaka radonexponering och 
radonhalter i tunnlarna. 

Tillgängliga tunnlar
Allt högre vattennivåer i tunnlarna 
gör det svårare att komma åt vissa 
delar av tunnelsystemet. En utredning 
har påbörjats för att bedöma tunnlar
nas kapacitet i framtiden. Minskade 
flöden till Ryaverket skulle öka till
gängligheten markant.

Foto: Eva Selnert, Gryaab

Uppströmsarbete minskar mängden oönskade ämnen

Gryaabs reningsprocesser är  utformade för  
att ta hand om kiss, bajs och toa papper och  
att rena avloppsvattnet från kväve, fosfor och  
organiskt material. Vårt uppströmsarbete leder  
till att ämnen som kan störa  reningsprocessen,  
förorena slammet eller utgående vatten inte når  
renings verket. Tungmetaller och miljögifter är exempel  
på oönskade ämnen. Reningsprocesserna är inte utformade 
för att avskilja oönskade ämnen. 

Gryaab jobbar aktivt för att minska förekomsten av ämnen som 
inte kan renas bort. Det gör vi genom kontroll av verksamheters 
avloppsvatten och spårning av utsläpp, samt genom att  sprida 
kunskap om hur allmänheten ska använda avloppet på rätt sätt. 
Tillsammans med våra ägarkommuner samarbetar Gryaab med 
miljö myndigheter och lokala verksamheter för att minska till
förseln av ämnen som inte ska komma hit. Sådant vatten måste 
renas av verksamheten själv innan det får ledas till Ryaverket eller 
kopplas bort. 200611

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

Spillvatten   ·   Gryaab   17   

Gryaabs uppströmsarbete leder 
bland annat till att miljö farliga 
ämnen inte når reningsverket.



Rening av lakvatten ger god effekt
2021 gav Svenskt vatten för första  
gången ut Revaqs uppströmspris, 
som till  delades Gryaab, Renova  
och förvaltningen Kretslopp och 
vatten för arbetet med rening av 
lakvatten.

Lakvatten är regnvatten som rinner 
igenom en deponi och som ofta inne 
håller miljöfarliga ämnen.

– Arbetet med att få till rening av 
lakvatten är något vi jobbat länge 
med och det känns såklart roligt att 
det uppmärksammas, säger Cecilia 
Press, miljöingenjör på Gryaab.

För att få använda slam på jordbruks 
mark måste det lakvatten som leds 
till Ryaverket först genomgå rening. 
Tack vare hårt arbete finns nu rening 
av lakvatten på Tagene deponi och på 
den nedlagda deponin Brudaremossen. 
Där renas lakvattnet från olja, tung
metaller, partiklar och andra miljö
farliga ämnen, exempelvis PFOS.

– I och med införandet av lakvatten
reningen kommer föroreningarna i 
vårt slam att minska, vilket i sin tur 
minskar spridningen av miljögifter i 
samhället i stort, förklarar Cecilia Press.

Många medarbetare på Gryaab 
har bidragit till arbetet på olika 
sätt genom åren. Förutom hand 
läggning, utredningar och möten 
har vi bidragit till process ut
form ningen, granskat ritningar 
och hjälpt till med försök på 
laboratoriet. Allt för att  funktionen 
skulle bli så bra som möjligt.

Foto: Helena BengtssonBrudaremossens nya reningsanläggning för lakvatten, som vunnit pris för årets bästa byggnad.
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Gemensam styrstrategi 
för bräddning
När det regnar mycket kan förvaltningen Kretslopp och vatten behöva brädda vatten från 
avloppsledningsnätet till Göta älv. Även Gryaab behöver ibland släppa ut vatten när reningen 
inte räcker till. 

För att få svar på hur vi gemensamt 
kan minimera det totala utsläppet till 
Göta älv har Gryaab och Kretslopp 
och vatten anlitat ett företag som 
gjort simuleringar av olika strategier 
för bräddning. 

– Simuleringarna visar att det är mer 
gynnsamt för Göta älv att brädda 
från vissa ställen på ledningsnätet 
när det är väldigt höga flöden till 
Ryaverket, berättar Åsa Magnusson, 
processingenjör, som är Gryaabs 
representant i projektet.

Lägre toppflöden
Att lägre toppflöden är bättre beror 
på att reningsgraden blir låg på Rya
verket vid väldigt höga flöden. Och 
dessutom är det en stor utspädning 
av avloppsvattnet i de aktuella brädd
punkterna i ledningsnätet. 

– En möjlighet om man styr brädd
ningen på detta sätt är att vi skulle 
få lägre toppflöden till reningsverket. 
Och om mindre regnvatten kommer 
till reningsverket kan mer spillvatten 
renas bättre, säger Åsa Magnusson. 

Kostnadseffektiv åtgärd
Den föreslagna styrstrategin är en 
kostnadseffektiv åtgärd för att  minska 
utsläppen av kväve och fosfor från 
avloppssystemet till Göta älv. 

Gryaab har tillsammans med Kretslopp 
och vatten haft en in le dande dialog 
med tillsynsmyndig heterna för att 
höra deras synpunkter.

Gryaab tittar på olika strategier för att minska mängden orenat avloppsvatten i Göta älv. Foto: Lo Birgersson
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Resurs-
hushållning  
i det cirkulära samhället
Gryaab ska ha en så resurseffektiv och miljövänlig avloppsvatten
hantering som möjligt. Därför jobbar vi aktivt med att tillvarata 
energi och näring i slammet och vattnet samt hushåller  
med energi, kemikalier och resurser. Vi ska också tillvarata  
biogas och värme från avloppsvattnet och minska vår 
 klimatpåverkan. 
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Från slam till gödsel 
I reningsprocessen avskiljer 
Gryaab stora mängder slam från 
det inkommande vattnet.  

Slammet förtjockas, rötas och 
avvattnas och kan sedan spridas på 
åkermark eller användas vid jordtill
verkning. Gryaab är certifierat enligt 
Revaq, Svenskt Vattens certifierings
system för slam, som syftar till att 
återföra slam till jordbruk som 
ersättning för konstgödsel. Det slam 
som ska spridas på jordbruksmark 

hygieniseras genom lagring i sex 
månader innan det används.  

Tungmetaller minskar 
För de flesta tungmetaller ser vi en 
minskningstakt i slammet som är  
i linje med Revaqs skärpta krav.  
För några ämnen, särskilt kadmium, 
koppar och silver, behövs ett fortsatt 
ambitiöst miljöarbete om målen  
ska uppnås. De flesta Revaqpartier 
kan inte läggas med full fosforgiva 

utan måste begränsas på grund av 
koppar eller kadmiuminnehåll.  

Årets slamproduktion 
Under året har totalt 54 124 ton  av 
loppsslam producerats på Ryaverket. 
44 072 ton, 81 procent, uppfyllde 
Revaqkraven och får användas som 
gödsel. Vårt mål för 2021 var att 
60 procent av slammet skulle bli 
Revaqgodkänt. Det har uppnåtts 
med god marginal.  
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Vad är slam? 
Slam bildas från det som 
avskiljs från avloppsvattnet, 
bland annat sand, matrester, 
toapapper och bajs. Slammet 
är rikt på näringsämnen. Målet 
för reningen är att så mycket 
slam som möjligt ska avskiljas 
från avloppsvattnet innan 
vattnet släpps ut i Göta älv. 



Uppströmsarbete för minskad  
mängd tungmetaller i slammet 
Enligt Revaqs regelverk ska Gryaabs uppströmsarbete särskilt fokusera på att minska tillförseln 
av tungmetallerna koppar, silver, kvicksilver, kadmium och bly. Gryaab har under lång tid arbetat 
för att minska dessa. Alla metaller prioriteras utifrån ackumuleringstakt. Ackumuleringstakt  
är den procentuella ökningen av ett ämne i åkerjord per år om man slamgödslade samma 
åkermark år efter år med tillåten mängd fosfor.   

Kopparledningar ett problem 
Halterna av koppar i vårt slam är ofta så höga att maximalt med  
fosfor inte kan spridas vid gödsling, vilket gör avloppsslammet mindre  
attraktivt för lantbrukaren. Koppar minskar i inkommande vatten men  
takten är inte tillräcklig. Den största källan till koppar i slam är vatten
ledningar av koppar. De kemiska egenskaperna hos dricksvattnet  
i Göteborg medför dessutom att kopparledningarna släpper ovanligt 
mycket koppar.  

Låg kvicksilverhalt  
Kvicksilverhalten i Ryaverkets 
slam är låg och Revaqs mål för 
ackumuleringstakt har upp nåtts. 
Analyserna av kvicksilver är dock 
osäkra och av försiktighets  
 princip fortsätter Gryaabs arbete 
med insatser mot de källor som 
bidrar med kvicksilver. 

Mängden silver 
minskar stadigt  
Mängden silver i avloppsvattnet 
minskar i stadig och god takt. 
Tidigare har en stor andel silver 
i avloppsslammet kommit från 
fotoindustrin och den digitala 
utvecklingen inom foto är en av 
anledningarna till stora minsk
ningar av silver i  avloppsvatten.
En stor del av det silver som ham
nar i avloppsslammet bedömer 
vi kommer från användningen av 
silver som biocid i bland annat 
träningskläder.  

Mer kadmium  
ska bort 
För att nå det långsiktiga målet 
enligt Revaq behöver mängden 
kadmium i Ryaverkets slam 
minska med ungefär 0,3 kilo 
varje år. En viss minskning sker 
över tid. Lakvattenreningen på 
anslutna deponier är en viktig 
milstolpe i arbetet för att nå 
 målet. För att nå det långsiktiga 
målet för kadmium behöver vi 
även genomföra åtgärder för att 
minska föroreningar i till skotts 
vattnet. Bland annat trafikdag
vatten innehåller kadmium och 
andra metaller. 

Låga halter av bly 
Halten bly i slam har  speglat 
användningen av bly i sam
hället. Under den senaste 
treårsperio den har bly i slam
met ökat något men ligger 
fortfarande med god marginal 
under  Revaqs målsättnings
värde. Bly, liksom kadmium, 
är en av de tungmetaller som 
förekommer i trafik dagvatten. 
Det innebär att åtgärder som 
görs för att minska föroreningar 
i tillskottsvatten även kommer 
att minska tillförseln av bly.
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Minskad kemikalieanvändning 
För att reningsprocessen ska fung- 
era behövs olika drift kemi kalier.

Vi använder metanol för att bakteri
erna ska jobba så effektivt som möjligt 
och fällningskemikalier så att löst fos
for binds samman och avskiljs med 
slammet. Andra kemikalier används 
för drift och underhåll av utrustning.  

Kemikaliegruppen beslutar  
om nya kemikalier 
Vi använder bara kemikalier som är 
godkända enligt Gryaabs kemikalie

system. Nya kemikalier måste god
kännas av vår kemikaliegrupp innan 
vi köper in dem. De baserar sina 
beslut på kemikaliernas egen skaper 
och ämnen samt hur, och var, de ska 
användas.

Det är svårt för en teknisk verksam
het att klara sig helt utan produkter 
som innehåller farliga ämnen då 
teknisk utrustning ofta kräver speci
ella produkter. Målsätt ningen är att 
användningen av kemikalier inte ska 

påverka människors hälsa och inte 
förorena avloppsvattnet eller slammet. 

Produkt med hälsofarliga  
ämnen borttagen 
Gryaab använder idag 21 produkter 
som innehåller utfasningsämnen och 
33 produkter som innehåller risk
minskningsämnen. Under 2021 har 
en produkt som innehåller cancer
framkallande och reproduktions
störande ämnen tagits bort.  

I Gryaabs skivfilteranläggning används saltsyra och natriumhypoklorit för att rengöra filterdukarna. Foto: Emelie Asplund
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Spolvatten istället för 
dricksvatten  
I slamprocessen tillsätter vi polymer för att förbättra slamavvattningen. Ju mer vatten  
vi kan avlägsna från slammet desto mindre slam behöver vi transportera bort, och ju 
färre transportrundor det blir desto mindre blir miljöpåverkan. 

Stora mängder vatten används 
För att blanda polymer används cirka 
170 000 m3 dricksvatten årligen. 
Under 2021 har vi testat att byta ut 
dricksvattnet till spolvatten. Målet 
med testerna var att bibehålla avvatt
ningskvaliteten på slammet. Testerna 
visar att halten torrsubstans, ett mått 
på mängden material som inte är vat
ten, var mer eller mindre oförändrad 
i slammet trots den höga partikel
halten i spolvattnet. Detta är positiva 

resultat och vi kommer att utföra 
testerna i fullskala under nästa år. 

Flera vinster 
Om vi kan byta till spolvatten i vår 
process skulle det innebära en kost
nadsbesparing på nästan en miljon 
kronor per år. Spolvatten är recirku
lerat avloppsvatten som är renat och 
desinficerat. Det används vanligtvis 
för att spola och rengöra olika maski
ner och bassänger på reningsverket.  

En annan viktig miljövinst med att 
återanvända avloppsvatten i stället 
för köpt dricksvatten är att det mins
kar utsläppen av bland annat kväve, 
fosfor och BOD med lika mycket 
som det återförda vattnet innehåller. 
För 170 000 m3 återanvänt avlopps
vatten skulle det innebära att utsläp
pen till havet minskar med minst 
30 kg fosfor och mer än ett ton 
vardera av kväve och BOD varje år. 

Det går åt mycket vatten för att blanda polymer till slambehandlingen. Foto: Emelie Asplund
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Effektivare 
kylmaskiner 
Under året har vi bytt till effektivare och 
mer miljövänliga kylmaskiner. Bland 
annat har två gamla, stora aggregat i 
biogasanläggningen bytts ut.   

Viktor Öberg, fastighetstekniker och Anna Nyberg, förvaltningstekniker, står på taket till Gryaabs driftcentral. 
I bakgrunden syns vår skivfilteranläggning.

Foto: Emelie Asplund
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Minskad energianvändning  
Gryaab genomförde en ny energi-
kartläggning i början av året för  
att få en samlad bild över vår 
energianvändning och förslag på 
kostnadseffektiva åtgärder för att 
öka energieffektiviteten. Den totala 
köpta energin för Gryaab ligger 
stadigt runt 52 GWh per år.  

Väl optimerade processer 
Fjärrvärmeanvändningen har minskat 
något medan elanvändningen har 
ökat. Det beror främst på att det nya 
reningssteget för efternitrifikation togs 
i drift för några år sedan. Energikart
läggningen visar att processtegen 
som rör vattenreningen och slam
hanteringen är väl optimerade och 
att det inte är kostnadseffektivt att 
energieffektivisera dem ytterligare. 
Vi kan istället fokusera mer på våra 
fastigheter. Genom byte av belys
ning, luftbehandlingsaggregat och 

nya kompressorer till aktivslambas
sängerna finns potential att ytterliga
re minska energiförbrukningen. En 
detaljerad kartläggning och invente
ring av möjliga åtgärder kommer att 
genomföras 2022.  

Den samlade energiförbrukningen 
minskar 
Trenden de senaste åren är att den 
samlade energianvändningen per 
ansluten person minskar. Detta är 
ett bra mått att jämföra med då 
energiförbrukningen påverkas av 
bland annat anslutna personer, nya 
processteg och energioptimering av 
processerna. Den samlade ener
gianvändningen visar den totala 
användningen av energi i form av el 
och värme. Förbrukningen påverkas 
av olika faktorer, exempelvis ökar 
elförbrukningen under regniga år 
när vi pumpar mer vatten. Värmeför

brukningen påverkas av hur kallt det 
blir. Energiförbrukningen per person 
minskar sett över en femårsperiod.  
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Gryaabs biogas ISCC-certifierad 
Gryaabs biogas är nu certifierad enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) 
standard för hållbara biobränslen. Certifieringen har gjorts tillsammans med Göteborg Energi 
som köper Gryaabs biogas.  

Övervakar mängden slam  
i biogasanläggningen 
Certifieringen visar att vår biogas 
uppfyller kraven för EU:s direktiv 
om främjande av användningen av 
energi från förnyelsebara energi
källor. Den bygger på att Gryaab 
dokumenterar flödet i produktionen 
av biogas. Vi övervakar löpande hur 

mycket slam och organiskt material 
vi stoppar in i rötkamrarna, var det 
kommer ifrån och hur mycket biogas 
som utvinns. Det ger en spårbarhet  
i hela leveranskedjan.  

Spårbart 
– Vi rapporterar månadsvis den 
mängd ISCCcertifierad biogas vi 

producerar och en gång per år ska 
vi genomgå en revision där vi går 
igenom massbalansberäkningarna. 
Då kan slutkunden av biogasen spåra 
hela leverantörskedjan och mäta 
dess miljöpåverkan, säger Gryaabs 
process ingenjör Bardh Limani, som 
deltar i arbetet med certifieringen.  

Foto: Emelie Asplund
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När slammet avskiljs från 
avloppsvattnet rötas det i 
ungefär tre veckor i 35gradiga 
rötkammare. Då bildas biogas. 
För att öka produktionen av 
biogas tar vi också emot fett 
och matavfall från restauranger 
och matproducenter. Under 
2021 producerade Gryaab 
11 394 513 m3 biogas. Vi säljer 
biogasen till Göteborg Energi 
som uppgraderar gasen till 
99 procentig metan som sedan 
säljs på biogasmarknaden.  



Dags för tömning av  
rötkammare  

Foto: Julia Forsberg
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Rötning av slammet sker i två stora rötkammare med en volym på 
11 000 m3 vardera. De är särskilt utformade för att ge en god miljö för de 
mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet i slammet och 
omvandlar det till biogas.  

Var tionde år behöver rötkamrarna tas 
ur drift för att genomgå besiktning 
av betongkonstruktionen. I år var det 
dags att tömma den ena rötkammaren. 
Tömningen ledde till en minskad 
gasproduktion med cirka 10 procent. 

Under arbetet har vi fått ta stor hän
syn till de betydande riskerna kring 
hantering av explosiva gaser och ris
ken för oavsiktliga metan gasutsläpp 
till atmosfären. Rötkammaren tas i 
drift under våren 2022.  

11 miljoner mil och 50 000 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 klimatutsläppen från andra energikällor i processen. Värmen som 
utvinns ur avloppsvattnet räcker för att värma upp 50 000 lägenheter. 
Man kan köra 13 miljoner mil på den biogas vi producerar. Om man 
fördelar milen på de anslutna personerna kan varje person köra 17 mil  
på sitt eget bajs per år.  

Industriluftsläckage 
åtgärdat 
Vi använder industriluft bland annat 
för att styra ventiler och luckor på 
anläggningen. Vi har gjort läckage
mätning på industriluftssystemet för 
att kartlägga hur många läckor vi har 
i anläggningen. Mätningen visade på 
drygt hundra läckor i luftsystemet 
som nu är lagade.  

Uppskattningsvis har vi sparat nästan 
45 000 kWh i onödig energiförbruk
ning. Utöver energibesparingen så 
minskar vi också slitaget på kompres
sorerna och risken för driftstörningar 
på anläggningen. Dessutom kan 
ljudet från läckor medföra arbets
miljöproblem i längden.  

Miljövänligare bilar  
Vi har under 2021 bytt ut vår fordons
flotta med fem nya bilar, två elbilar 
och tre gasbilar. Bilarna är beställda 
via Göteborgs stads leasing och följer 
deras mål om fossilfri fordonsflotta 
2023. Körsträckan per år för en elbil 
är cirka 900 mil. Det ger 1 800 mil 
som nu kommer köras med el istället 
för fossilt bränsle.  



Tre hållbara verktyg 
Gryaab arbetar med hållbarhet på 
olika nivåer och har i dagsläget tre 
olika verktyg för hållbarhetsanalys.  

I det enklaste verktyget som används 
för mindre anläggningsändringar görs 
en överskådlig utvärdering av hur 
den tänkta anläggningsändringen 
påverkar den ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensionen.  

Jämför olika alternativ
För lite större projekt används ett 
verktyg med fler kriterier specificerade 
för varje dimension. Det verktyget 
ger ett mer detaljerat resultat, men är 
också mer arbetskrävande. Det har 

bland annat använts vid investering  
i nya kompressorer till aktiv slam
bassängerna.  

– Valet av verktyg beror alltså på pro
jektets omfattning och komplexitet. 
För att säkerställa att de tre  verktygen 
producerar liknande resultat pågår 
just nu ett  avdelningsöverskridande 
arbete, säger Dag Lorick, utvecklings
ingenjör, på Gryaab. 

Metoden testad i två stora projekt
Det tredje verktyget används i 
Gryaabs största projekt och metoden 
bygger på multikriterieanalys. Det 
har hittills använts i två projekt. 

Först för att utvärdera olika tekniker 
för läkemedelsrening. Den hållbar
hetsanalysen visade att en av de tre 
teknikerna var tydligt sämst hållbar
hetsmässigt. Verktyget användes för 
andra gången för att utvärdera olika 
processval vid den utbyggnad som 
planeras i Nya Rya. 

– Verktygen gör det möjligt för oss 
att jämföra olika alternativ utifrån 
egna hållbarhetskriterier. De olika 
kriteriernas påverkan visas och dess
utom innehåller verktyget också en  
så kallad rimlighetsbedömning, 
berättar Maria Neth, Gryaabs 
industri doktorand. 

Gryaabs industridoktorand Maria Neth doktorerar inom ämnet framtidens hållbara avloppsvattenrening. Foto: Julia Forsberg
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Minskad klimatpåverkan  
Utsläppen från Ryaverket under 2021 
uppgick till omkring 13 469 CO2e.   
Det motsvarar en klimatpåverkan 
på ungefär 16,8 kg CO2e/person. 
Det är en ökning från föregående år 
som beror på lägre biogasproduktion 
eftersom en rötkammare tömts för 
besiktning. Hur mycket växthusgaser 
som Gryaabs rening orsakar beror på 
hur god rening som ska uppnås, hur 
 mycket vatten som ska renas samt 
vilka renings  metoder som används. 
Reningen kräver både energi och 
kemikalier som ger upphov till 
utsläpp när de produceras. -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000

Energianvändning

Slamhantering

Avloppsvattenrening
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Netto klimatpåverkan

Efterdenitrifikationen är en av de processer som genererar lustgasutsläpp.
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Utsläpp av koldioxid från Gryaab (ton/år)
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Utredning om växthusgas i reningsprocessen
Vid kvävereningen bildas lustgas, en växthusgas som bidrar till den globala  uppvärmningen 
nästan 300 gånger mer än koldioxid. Under våren gjordes ett examensarbete om detta,  
som en del av vårt arbete med att minska lustgasutsläppen.  

Studenterna ville ta reda på  vilka 
processer som ger upphov till mest 
utsläpp av lustgas. Utredningen utgick 
från den data som samlats in 2020 
vid mätningar av lustgasutsläpp från 
rejektvattenreningen, efternitrifika
tionen och efterdenitrifikationen.  

Vi jobbar vidare  
Utredningen visar att nitrifikations
processen genererar mest lustgas
utsläpp av de tre processerna. Nu 
gör Gryaab ytterligare en jämförelse 
där värdena från 2020 jämförs med 
tidigare mätningar från 2015 som 
inkluderade ytterligare processteg 
på reningsverket. Nästa år jobbar vi 
vidare med åtgärder och strategier 
för verkets styrning, för att minska 
mängden växthusgasutsläpp samtidigt 
som vi behåller goda reningsresultat. 



”Gryaab bidrar med 
 klimatsmart avlopps-
hantering till en region 
med klimatavtryck  
nära noll år 2030.”
                  – Gryaabs vision  

Klimatsmart strategi 
För att inte öka vår klimatpåverkan 
vid strängare utsläppsvillkor och 
ökade flöden i framtiden, måste 
Gryaab och ägarkommunerna 
genomföra kraftfulla åtgärder.  

Som ett första steg i det arbetet har  
vi uppdaterat vår klimatstrategi.  
Den innehåller en vision och fyra 
delstrategier som ska bidra till att 
uppfylla de lokala, nationella och 
globala målen kring klimatpåverkan.

Under kommande år ska Gryaab ta 
fram en aktivitets och tidplan för 
genomförande av åtgärder och upp
gifter kopplade till klimatstrategin. 

Delstrategierna för att nå visionen är:  
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Vi prioriterar att minimera påverkan från stora klimatpåverkande poster  
i huvuduppdraget.  

Vid investeringar och andra viktiga vägval prioriterar Gryaab lösningar  
med låg klimatpåverkan.  

Genom medvetna val bidrar  Gryaab som arbetsplats till  regionens 
klimatomställning.  

Gryaab samverkar med ägarna och andra viktiga aktörer för att utveckla 
långsiktiga lösningar för avloppsvattenhantering med låg klimatpåverkan.



Ökat återbruk och bättre sortering av avfall
Det uppstår avfall från vår verk-
samhet vid underhåll, nybyggnad 
och i det dagliga arbetet. I vårt 
interna miljöarbete försöker vi 
genom information och goda 
exempel öka kunskapen hos 
 medarbetarna. 

Hållbara arbetskläder 
Vi har genomfört en kommunika
tionsinsats för att inspirera till ökat 
återbruk genom att sprida goda 
exempel till våra medarbetare. Vi 
har även bestämt att de som behöver 
arbetskläder först och främst ska 

förses med arbetskläder från  Gryaabs 
gemensamma klädförråd. De kläderna 
har kommit i retur från personer som 
slutat sin anställning.     

Ta och ge 
Vi har använt oss av TaGe, 
 Göteborgs stads sajt för återbruk, 
i större utsträckning än tidigare, 
för att skänka saker som vi inte har 
användning för men som fortfarande 
fungerar. Vi har bland annat skänkt 
växter från planteringar inne på vårt 
område. Både förskolor, boenden och 
bad har tagit del av växterna. Vi har 

även skänkt en svets till ett vakt
mästeri i Göteborg som jobbar mot 
förskolor och skolor för att de själva 
ska kunna laga trasiga inventarier. 
Sammanlagt har vi, med råge, nått 
Gryaabs mål om att öka återbruket 
med 20 procent. 

Foto: Emelie Asplund
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Visste du att? 
Det kom in 2,5 ton skräp om 
dagen till Ryaverket under 2021. 
Skräpet i avloppsvattnet orsakar 
stopp i rör och ledningar och 
försvårar reningen på Ryaverket. 
Det enda som ska spolas ner i 
toaletten är det som gått igenom 
kroppen och toapapper.

Stabila rensmängder 
Gryaabs avfall kan grovt delas upp  
i rens (938 ton), verksamhetsavfall  
(778 ton) och farligt avfall (cirka  
8 ton). Stora mängder skräp, som 
tops, våtser vetter, tamponger och snus 
som inte ska spolas ner i toaletten, 
avskiljs i våra galler. 

Mängden skräp i avloppsvattnet har 
de senaste åren legat stabilt på cirka 
1,2 kilo per år för varje ansluten  
person. För att minska mängden skräp 
som kommer med avlopps vattnet 
jobbar vi med kommunikations
insatser till invånarna. 



Social  
hållbarhet
Gryaab ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats  
där det känns bra att gå till jobbet. Med gemensamma krafter jobbar 
vi för en ansvarstagande kultur som genom syras av respekt. Vi 
arbetar också aktivt för att förebygga diskriminering, trakasserier 
och kränkande särbehandling. Vår fysiska arbetsmiljö präglas  
av ständiga förbättringar och ett högt säker hets medvetande.  
En annan viktig del i arbetet med social hållbarhet är att, genom 
planerad kommunikation, skapa förståelse och kunskap  
om vårt uppdrag både internt och externt.
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Vi är Gryaab 
För att vi ska kunna fortsätta att 
leverera goda resultat måste vi 
behålla och utveckla engage-
manget hos våra medarbetare, 
som är vår viktigaste resurs.

På Gryaab är vi 116 anställda för  
delade på fem avdelningar. 112 är 
tillsvidareanställda och tre med
arbetare har en tidsbegränsad  
anställning.  

En medarbetare är timanställd.  
Vi är sammantaget 41 kvinnor och 
75 män. Under 2021 har vi haft 
åtta sommarjobbare, en tjej och sju 
killar, samt tre LIApraktikanter. 

UPPLYSNINGAR
TOTALT

2021
KVINNOR

2021
MÄN
 2021

TOTALT
2020

KVINNOR
2020

MÄN
2020

TOTALT
2019

KVINNOR
2019

MÄN
2019

Totalt antal anställda 116 41 75 113 38 75 107 36 71

tillsvidareanställning 112 39 73 107 36 71 104 36 68

tidsbegränsad anställning 4 2 2 5 2 3 3  3

medelålder 46 44 47 46 43 48 47 45 48

Sjukfrånvaro i procent 3,2 3,7 2,9 4,1 4,4 4 3 2,7 3,1

Frisknärvaro* i procent 67,3 63,9 69,2 53,6 54,5 53,1 67,8 77,4 63,3

Antal chefer 13 6 7 14 6 8 13 6 7

Sjukfrånvaro
Eftersom Gryaab bara har ett hundra
tal medarbetare kan utslaget för sjuk
frånvaro variera en del mellan åren, 
precis som diagrammet visar. Totalt 
sett har sjukfrånvaron minskat något 
från 2020 till 2021 från 4,1 procent 
till 3,2 procent. Resultatet är glädjande, 
speciellt med hänsyn till pandemin. 
Minskningen har skett både bland 
kvinnor och män.

Ser man på sjukfrånvaron över en 
10årsperiod kan vi se en mindre 
ökning av den totala sjukfrånvaron. 
Nivåerna är fortsatt låga men vi 
 behöver följa trendutvecklingen.
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* Andel tillsvidareanställda som har haft som mest fyra sjukdagar under ett år. 
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Tydliga avspärrningar vid lyft – en av många viktiga delar för en säker arbetsplats.

Arbete för fortsatt god säkerhet
Medarbetare och chefer på Gryaab 
har ett gott säkerhetstänk. Tillsam-
mans med våra skyddsombud gör 
vi vårt bästa för att skapa en ännu 
säkrare arbetsplats.

Intresset och engagemanget vid 
utbildningar och övningar är stort 
och leder ofta till värdefulla förbätt
ringsförslag för verksamheten.

Flera aktiviteter
Säkerhetskulturgruppen tar  årligen 
fram en handlingsplan för att främja 

en god arbetsmiljö och en säker arbets
plats. Under 2021 har huvudskydds
ombudet och säkerhetsan svarig haft 
en dialog om säkerhet och arbetsmiljö 
med alla avdelningar och grupper på 
Gryaab. Flera förslag på förbättringar 
kom fram under dialogerna och har 
sammanfattats i en rapport som all 
personal kan ta del av.

En hel vecka säkerhetskultur
Under september ordnade säkerhets
kulturgruppen  Säkerhetskulturveckan 

för att lyfta fram vikten av en säker 
arbetsplats. Under veckan hölls infor  
mationsträffar och workshops, bland 
annat om vikten av skyddsombudens 
arbete och om säkerhetstänk på anlägg 
ningen. All personal fick möjlighet att 
se filmer om hur vi använder person
lig skyddsutrustning, hur vi rör oss 
säkert på anläggningen och hur vi gör 
snabba  riskbedömningar med hjälp 
av checklistan ”Min riskanalys”.

Foto: Emelie Asplund
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Engagerade skyddsombud 
med koll på arbetsmiljön
Lars-Erik, Liza och Viktor har olika 
yrken men har gemensamt att de 
är skyddsombud på Gryaab. Här 
berättar de om vad rollen innebär 
nu och på längre sikt. 

Rolig och viktig roll
LarsErik Stefansson är veteran i 
sammanhanget med dryga 17 år som 
skyddsombud. Liza Wellsjö har varit 
skyddsombud i tre år och Viktor 
Öberg i drygt ett. På frågan vad 
det bästa med rollen är, radas flera 
 positiva saker upp.

– Det roligaste är att jag är med i ett 
forum där jag kan påverka, få igenom 
förändringar och lösa problem. Allt 
för att arbetsmiljön på Gryaab ska  
bli ännu bättre, säger Viktor.

Alla tre är överens om att  samarbetet  
och den härliga stämningen i skydds  
om budsgruppen är en av många 
positiva saker med att vara skydds
ombud. Liza känner att de gör en 
viktig insats genom att lyssna och 

finnas som ett stöd för sina kolleger, 
när det behövs. 

Positiv förändring under åren
Skyddsombudsrollen har  förändrats 
under åren. Tidigare låg huvudfokus 
på den fysiska arbets miljön men idag 
är även den psyko sociala delen en 
självklar och viktig del i skyddsom
budens arbete. Dialogen, förståelsen 
och samarbetet med arbetsgivaren är 
också bättre nu, tycker LarsErik: 

– Arbetsgivaren behöver någon att 
bolla arbetsmiljöfrågorna med och 
då är vi skyddsombud en bra part 
att diskutera med. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet hade inte fungerat 
om vi inte hade haft skyddsombud 
på Gryaab. 

Framtiden

Foto: Emelie AsplundLars-Erik Stefansson är ett av Gryaabs skyddsombud.
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Under 2021 har det blivit merjobb 
för skyddsombuden, bland annat på 
grund av alla snabba förändringar 
som gjorts för att minska smittsprid
ningen av covid19. Den största 

utmaningen för rollen framöver är  
att ha tid att utföra sitt uppdrag, tror 
Viktor:

– Covid och Nya Rya gör att upp
gifterna växer. Medarbetarna på 
 Gryaab har dessutom blivit bättre 
på att registrera avvikelser vilket 
naturligtvis gör att det blir mer för 
skyddsombuden att hantera.

När det gäller framtiden hoppas Liza 
att skyddsombuden blir ännu mer 
involverade i beslutsfattandet som 
på verkar medarbetarna på Gryaab 
och att skyddsombuden får komma 
in tidigare i processen. 

– De senaste åren har vi märkt en 
förbättring men det kan förstås 
 stärkas ännu mer, säger Liza.  

2021 har inga allvarliga  
personskador inträffat.  

Den största påverkan på arbetet  
har varit covid19 och de  

anpassningar som gjorts för  
att skydda personalen och  
upprätthålla verksamheten.

Tre säkra tips 
Lars-Erik: Det är sällan något  
är så akut som man upplever det. 
Ta tid på dig att tänka igenom 
situationen och gör en analys. Det 
är värt mycket! Om du stressar är 
det högre sannolikhet att en olycka 
inträffar.

Viktor: Be om hjälp! Många olyckor 
beror på stress eller tids press och 
det kan förhindras om man ber 
någon kollega om hjälp.  

Liza: Ansvaret för att skapa en säker 
arbetsplats och en bra arbets miljö 
ligger på alla medarbetare, inte 
bara på ledningen.  
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Genom nya organisations-
förändringar skapar vi 
bland annat bättre förut-
sättningar för ett nära  
och hållbart ledarskap.
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Förändringar i organisationen  
för ett mer hållbart arbetssätt
Under 2021 genomfördes organi-
sationsförändringar inom driften 
och på avdelningen för teknisk 
försörjning.

Hållbart ledarskap  
På driften har tre grupper gjorts 
om till fyra, med den nya gruppen 
driftplanering. Förändringen innebär 
att varje chef har ansvar för färre 
medarbetare. Det skapar bättre för
utsättningar för ett nära och hållbart 
ledarskap. 

Förändringen gjordes då medarbetare 
upplevde att de inte blev sedda och 
att det därför blev svårt för chefen att 
göra prestationsbedömningar och ge 
feedback. Projektet Nya Rya innebar 
också att både medarbetare och grupp
chefer på driftavdelningen flyttades 
in i programmets  organisation med 

behov av ett annat fokus än enbart 
den egna gruppen. Eftersom chefer 
ska delta i projektet och samtidigt 
behålla hela personalansvaret, behöv
des en lösning för att undvika att de 
blir överbelastade.

Organisationsförändringen färdig
ställdes i slutet av 2021 och kommer 
att utvärderas i början av 2022.

Ett utökat uppdrag
Under året har ett antal större föränd
ringar skett på avdelningen teknisk 
försörjning. En ny avdelningschef 
är på plats och en av gruppcheferna 
kommer att gå vidare till ett annat 
uppdrag i organisationen. Dessutom 
har avdelningens uppdrag utökats. 
Tidigare var ansvaret för avledning 
av avloppsvatten från ägarkom
munerna till Gryaab fördelat på 

flera avdelningar. Nu har ansvaret 
alltså koncentrerats till en avdelning 
vilket leder till bättre helhetssyn för 
att långsiktigt säkra kapaciteten i 
Gryaabs tunnelsystem. 

Nya grupper
De som arbetat med tunnelfrågor 
kommer från och med 2022 att ingå 
i en egen grupp där kompetensen 
kommer att utökas med fyra tjänster; 
en gruppchef, ytterligare en tunnel
ingenjör, en projektledare samt två 
tekniker.

Avdelningen har också slagit ihop två 
grupper och bildat gruppen Under
håll. Där satsar vi på ökat fokus på 
beredning och planering samt skapar 
nya forum där underhållsfrågor står 
högst upp på agendan.

Viktigt arbete för en god arbetsmiljö
Gryaab accepterar inte att någon arbetstagare blir utsatt för kränkande  
särbehandling, diskriminering eller trakasserier på arbetet.

Diskrimineringslagen ställer också krav på att arbetsgivare ska vidta 
åtgärder för att motverka diskriminering. Åtgärderna som görs är 
till för att ändra på strukturer som kan leda till diskriminering 
och uteslutning. Gryaabs arbete med sådana åtgärder utgår från 
våra övergripande mål och revideras årligen. 

En aktivitet i det här arbetet är att vi kommer fortsätta utbilda 
och informera alla medarbetare kring arbetet mot diskrimine
ring och kränkande särbehandling. Dessutom ska vi stärka 
kunskaperna hos cheferna i kompetensbaserad rekrytering 
och lönesättning. Vi ska också se över introduktionen 
av nya medarbetare. Den utbildning vi planerat kring 
samverkan under 2021 blev inställd och kommer istället 
att genomföras nästa år. 
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Viktiga ronder leder till
positiv förändring 
Under 2020 genomförde respektive chef, tillsammans med HR, psykosociala arbetsmiljö-
ronder på avdelningarnas arbetsplatsträffar. Medarbetarna fick möjlighet att diskutera sin 
upplevda arbetsmiljö ur ett psykosocialt perspektiv.

Efter ronderna har varje grupp tagit 
fram en handlingsplan med aktiviteter 
som ska sträcka sig över 2021 och 
2022 och följas upp regelbundet.  
För laboratoriet och fastighetsgrup
pen har handlingsplanerna inneburit 
flera positiva förändringar.

Hållbar arbetsbelastning
Under ronden med  laboratoriet fram 
kom att fördelningen av arbets upp
gifter behövde ses över då medarbe
tarna  upplevde att arbets belastningen 
periodvis var ojämn och ohållbar. 
Under året har gruppen arbetat aktivt 

med hur arbetsuppgifter kan fördelas 
för att skapa en bättre balans. 

– Sedan vi startade det här arbetet 
upplever vi att det skett en förbätt
ring. Vi följer upp fördelningen av 
arbetsuppgifterna kontinuerligt för 
att kunna utveckla och förbättra vårt 
arbetssätt, berättar Anette Johansson, 
gruppchef för laboratoriet.

Tydligare kommunikation
Inom fastighetsgruppen kom man 
fram till att gruppen behöver bli 
bättre på att kommunicera när någon 

behöver hjälp med en arbetsuppgift 
men att också bli bättre på att kom
municera när man inte har möjlighet 
att hjälpa till. För att få bättre koll 
på varandras arbetsuppgifter har 
 gruppen nu börjat ha korta avstäm
ningsmöten ett par gånger i veckan. 

– Avstämningsmötena ger möjlighet 
till mer dialog. Det är viktigt att vi 
inom gruppen har ett öppet klimat 
och känner tillit så att vi kan stötta 
varandra på rätt sätt, säger Jonas Malm, 
gruppchef för fastighetsgruppen. 

Foto: Emelie AsplundLucica Enache och Zin Ibrahim, två av laboratoriets nio medarbetare.
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Det nya normala 
Gryaab påverkades av covidpande-
min även 2021 och alla medarbetare 
har behövt göra anpassningar i sin 
vardag.

Flera medarbetare har i större 
utsträckning arbetat hemifrån för 
att minska trängsel på Gryaab och 
för att skydda de medarbetare som 
behöver vara på plats varje dag.

Gryaabs handlingsplan för covid19 
har anpassats allteftersom läget har 
för ändrats.

Nya arbetssätt
I maj 2021 fick alla medarbetare möj
lighet att besvara en enkät om hur de 
har upplevt arbetssituationen under 

pandemin när det gäller bland annat 
gemenskap, effektivitet och kommu
nikation. Enkätsvaren har varit ett 
viktigt underlag för ledningen för 
hur arbetslivet på Gryaab ska se ut  
i framtiden.

Attraktiv arbetsgivare
Distansarbete har medfört ökad flex
ibilitet för medarbetarna att kunna 
styra över det egna arbetet. Det har 
i sin tur ökat upplevelsen av Gryaab 
som en attraktiv arbetsgivare. I det 
nya normala för Gryaab kommer där
för alla medarbetare som kan arbeta 
på distans kunna göra det upp till två 
dagar i veckan, så länge det fungerar 
för verksamheten. 

Jämställda löner
På Gryaab ska inga osakliga 
löneskillnader finnas mellan 
kvinnor och män. 2021 har vi, 
precis som tidigare år, jämställda 
löner på både medarbetar och 
chefsnivå. Det visar lönekart
läggningen och en analys som 
genomförs varje år i samband 
med löneöversynen.

Foto: Emelie Asplund Distansarbete har lett till ökad flexibilitet för medarbetarna på Gryaab.
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Vårda och växa
Gryaab som organisation växer 
och vi blir allt fler medarbetare. På 
grund av organisationsförändringar 
och det intensifierade arbetet med 
Nya Rya har rörligheten ökat bland 
våra  anställda.

Det gör att arbetet med kompetens
försörjning blir allt viktigare. För att 
klara ökad konkurrens och ständiga 
förändringar måste bolaget och med
arbetarna arbeta med att utveckla sig 
både på kort och lång sikt.

Under året har vi börjat se över vilka 
specialistkompetenser som finns och 
gör sårbarhetsanalyser över befatt
ningar där medarbetare närmar sig 
pensionsåldern. Vi vill också ta reda 
på vilka kompetenser som Gryaab 
kommer att behöva under de näst
kommande åren. 

Kompetensförsörjning är en ständigt 
pågående process och handlar om 
utveckling av befintliga medarbetares 
kompetens, men också om rekry
tering och samverkan med externa 
parter. Under 2022 kommer vi ta 
fram en uppdaterad kompetensför
sörjningsplan som ska bli ett mer 
levande stöddokument.

Det är HR som håller i avslutningssamtalen. Foto: Emelie Asplund
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Erfarenhet tas tillvara
På Gryaab har HR börjat ha struk - 
turerade avslutnings- och erfaren-
hetssamtal med medarbetare som 
avslutar sin anställning. 

Avslutningssamtalen ger ett bra 
underlag till analys och vidare arbete 
till förbättring och utveckling av 
organisationen. Genom att ta till

vara medarbetarens erfarenheter och 
synpunkter bidrar vi till att skapa en 
positiv bild av Gryaab som arbets
givare. Dessutom är förhoppningsvis 
också medarbetaren även efter sin 
anställning en god ambassadör för 
Gryaab.

Korta digitala 
utbildningar för 
Gryaabs chefer 
I början av året fick alla chefer 
tillgång till en utbildningsplatt
form med korta utbildningar som 
ska hjälpa till att stärka deras 
kompetens i frågor kopplade till 
ledarskapet, bland annat arbets 
miljöansvar och arbetsrätt.

Fler möjligheter till dialog
Hösten 2021 påbörjades ett nytt 
arbetssätt för medarbetarsamtal.

Syftet och målsättningen med det nya 
arbetssättet är att  förbättra motive
ringen och förankringen till förslag 
till ny lön.

Tidigare har bara ett medarbetar   
sam  tal hållits på hösten med ett  

upp följande lönesamtal på våren. 
Det nya arbetssättet innebär att varje 
chef har fler och mer strukturerade 
uppföljningssamtal som anpassas 
efter varje medarbetare behov och 
för ut sätt ningar. Här ges medarbeta
ren också möjlighet att återkoppla  
till sin chef om den egna upplevelsen 
av ledarskapet.



Klokt avloppstänk med  
kunskapsnav och ny skolsajt 
På grund av pandemin har vi, precis som många andra, behövt tänka i nya banor.  
När studiebesöken uteblev skapade Gryaab en ny skolsajt och ett digitalt 
 kunskapsnav för allmänheten. Vi ökade också vår närvaro i sociala medier.

Nytt digitalt kunskapsnav
För Gryaabs äldre målgrupper tog vi 
fram kunskapsnavet Klokt avlopps
tänk. Här har vi samlat lättillgängliga 
och informativa texter om avlopps
vatten, miljöfrågor och miljöfarliga 
ämnen. Vi berättar om varför ämnena 
är skadliga och hur du lätt kan göra 
rätt så att naturen och havet mår 
bättre.

– Miljöingenjörer och kommunika
törer jobbar tillsammans för nå ut 
med information om ämnen som  
är skadliga för havet och slammet 
eller dåliga för våra reningsprocesser. 
Att samla den här kunskapen lättill
gängligt på vår webb gör det lättare 
för oss att fortsätta det arbetet på 

lång sikt, säger Emilie Grubbström, 
miljöingenjör på Gryaab.

Kunskapsnavet fokuserar inte bara på 
de beteendebudskapsfrågor som riktar 
sig till hushåll utan vi fördjupar oss 
inom områden som kräver mer för
klaring och beteendeförändringar på 
strukturell och samhällelig nivå.

– Att kommunicera om de mer 
komplexa miljöfrågorna på ett enkelt 
sätt hoppas vi ska leda till en ökad 
kunskap och på sikt också till föränd
ringar i samhället som har positiva 
effekter för miljön, säger Ellinor 
Günther, kommunikationsansvarig 
på Gryaab.

Fisken i
vattnet har 
fått en uppfräschning
Frågefilmer, vattenexperiment och 
möjlighet att ställa frågor är några av 
nyheterna på Gryaabs skolsajt med 
nytt studiematerial.

– Eftersom vi tyvärr har fått ställa in 
studiebesöken tillsvidare på grund 
av coronapandemin passade vi på att 
utveckla materialet på vår skolsajt. 
Nu kan eleverna lära sig mer och 
även ställa frågor digitalt till oss om 
avloppsrening och Gryaabs arbete 
för ett renare hav, berättar Ellinor 
Günther.

Varje år brukar Gryaab ta emot 
 närmare 2 000 skolelever i årskurs 4, 
5 och 6 från alla våra ägarkommuner.  
När studiebesöken kan återupptas 
kommer materialet vara en bra 
för beredelse för eleverna innan de 
kommer hit.
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Ökad närvaro  
i sociala medier
Under den här tiden har vi också 
ökat närvaron i våra sociala kanaler 
och utökat med ett Instagram konto. 
Genom detta har vi både ökat 
trafiken till Gryaabs webbplats och 
fått många nya följare i våra andra 
digitala kanaler. 



Framtida
utmaningar
Gryaabs miljötillstånd ställer krav på att vi utreder  
hur anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta 
utsläppsvillkor. Därför har Gryaab påbörjat planeringen för  
att bygga nya reningssteg som ska vara klara år 2036.  
Vi ska också se till att vi klarar våra krav fram till dess  
med vår befintliga anläggning. En viktig del för den framtida  
avloppsvattenreningen är att vi fortsätter med forskning  
och utveckling.
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Framtidens avloppsrening 
med Nya Rya
Arbetet med utredningar av en utbyggnad av Ryaverket drivs genom 
programmet Nya Rya som startade i januari 2021. Programmet är stort och 
omfattar både nya reningssteg samt en översyn av de befintliga renings-
processerna. Ett antal olika delutredningar ingår och drivs samtidigt. 

Foto: Emelie Asplund

Målet: den mest hållbara reningen
Programmet Nya Rya har tittat på 
olika scenarier för ombyggnad av 
befintligt verk och har utrett nya 
reningsprocesser på  angränsande 

mark för att hitta en eller två  lösningar 
som klarar framtida krav. Vi har på  
börjat en kartläggning av vilka ytor 
på Ryaverket som går att frigöra 

genom omlokaliseringar. Målet är att 
välja det mest hållbara sättet att rena 
avloppsvattnet. 

Stenkoll på förutsättningar att bygga nytt 
I höstas utfördes geotekniska under 
 sökningar av berggrunden på befintlig 
mark. Nästa år är det dags för den 
nya tomten. Det ger oss svar på om 
det fungerar att bygga nya anlägg
ningsdelar samt ny pump  station och 
utloppstunnel på marken. Prognoser 
för framtida flöden och belastning 
har uppdaterats utifrån samhälls

utvecklingen i anslutna kommuner. 
Parallellt med detta pågår också 
planering för att genomföra omfat
tande vattenprovtagning i Rivö fjord 
samt att ta fram en finansierings
modell för ut och ombyggnationen 
som kan komma att kosta mellan 
3,5–7 miljarder kronor.
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Ett lyft för Gryaab – pilot på plats
Nya Ryas utredningsarbete under 
året har lett fram till beslutet om 
att utreda tre reningstekniker mer  
i detalj under 2022. Den första 
piloten är redan på plats.

Tre reningstekniker
Utredningsarbetet under 2021 har 
lett fram till ett beslut om att driva 
tre små testläggningar i container 
form, så kallade piloter. Nya Rya ska 
utföra tester med silar (trumfilter) 
på inkommande avloppsvatten, testa 

biologisk rening med aerobt granulärt 
slam och testa rening med granulerat 
aktivt kol på utgående vatten. 

Filterpilot på plats
Strax innan jul kom containern till 
ett pilotförsök av trumfilter på plats. 
Försöket ska drivas av Nya Rya. En 
del förarbete gjordes i december och 
fortsätter i januari 2022 för att kunna 
ta den i drift i början av februari.

Inkommande avloppsvatten kommer 
att silas genom trumfilter av olika 

storlekar för att se om detta kan vara 
ett alternativ eller komplement till 
de försedimenteringsbassänger vi har 
idag. Filter piloten kommer pågå i 
ungefär ett år. 

Granulärt slam och  
aktivt kol 2022 
Pilottesterna av biologisk rening med 
aerobt granulärt slam och rening av 
utgående vatten med granulerat aktivt 
kol planerar vi också genomföra 
under 2022.

Förutom arbetet med teknikval 
på ny tomt pågår också utred  
 ningar om vilka möjligheter det 
finns att öka kapaciteten på de 
befintliga anläggningsdelarna. 
Många idéer har lyfts internt och 
bollats med externa experter.

Foto: Joana Nunes, Gryaab
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 Alla de examensarbeten som genomförts på Gryaab under 2021 hjälper oss att förbättra våra reningsprocesser. Foto: Emelie Asplund
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Studenter tar oss framåt 
Gryaab bidrar på olika sätt till 
forskning och har ett nära samar-
bete med både Chalmers tekniska 
högskola och Lunds universitet. 

På Lunds universitet sker forskning 
kring läkemedelsrening som  Gryaab 
har nytta av. Chalmers har stor erfa 
renhet av granuler och deras fors
kare följer uppstarten av den första 
fullskaleanläggningen med den här 
tekniken. Kunskapen är värdefull  
för Gryaab i arbetet med Nya Rya. 

Intressanta resultat
Under året har 11 studenter från 
Chalmers och två studenter från 
högskolan i Borås gjort examens
arbete eller kandidatarbete som 

handletts av medarbetare på Gryaab. 
Ett examensarbete visade att vatten
verksslam som kommer till Ryaverket 
med inkommande vatten belastar 
den biologiska reningen i lika stor 
utsträckning som andra partiklar 
i inkommande vatten. I ett annat 
undersöktes inkommande vatten i 
detalj. Där framkom det bland annat 
att årstid och avloppsnätets utform
ning påverkar sammansättningen 
i vattnet. Det visade också att det 
finns vissa former av kväve och fosfor 
i vattnet som är svåra att avskilja 
med nuvarande rening. I ett tredje 
arbete har ett helt års mätningar och 
analysvärden från reningsprocessen 
granskats och utvärderats. 

Utredningarna en viktig grund
En del av arbetena resulterar i data 
som kommer att utgöra en viktig 
grund i kommande modellerings
arbete av reningsprocessen på Gryaab. 
Modelleringsarbetet ska ge ökad för 
ståelse och insikt om hur reningen 
kan optimeras och hur den behöver 
utökas.

I industridoktorand 
samarbetet med Chalmers  
har ett hållbarhetsverktyg  

utvecklats, läs mer  
på sida 28. 



Under 2022 fortsätter  
arbetet med intressanta  
examensarbeten och under-
sökningar för att lära oss  
mer om vad som påverkar 
metanavgången från slam.
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Vi utreder för fortsatt god rening   
Gryaabs nuvarande miljötillstånd 
sträcker sig till år 2036. Det innebär 
att de nuvarande utsläppsvillkoren 
ska uppfyllas fram till 2036 trots 
den planerade befolkningsökningen 
och fortsatt stora tillskottsvatten-
mängder. 

Fler invånare och nya anslutningar
Enligt ägarkommunernas prognoser 
kommer över en miljon personer vara 
anslutna till Gryaab år 2036. Idag är 
den siffran drygt 800 000  personer. 
Under 2020 anmälde Gryaab tre 
nyanslutningar av områden som 

hittills haft egna avloppsreningsverk. 
Enligt våra beräkningar kommer alla 
tre områden kunna anslutas i fram
tiden utan att nuvarande utsläpps
villkor överskrids.

Därför görs en fördjupad utredning 
för att säkerställa att den nuvarande 
anläggningens kapacitet räcker fram 
till att ut och ombyggnad är klar år 
2036. Ägarkommunernas nya prog
noser för befolkningsutveckling och 
åtgärder mot tillskottsvatten används 
tillsammans med mer förfinade beräk
ningar och driftförutsättningar. 

Utmanande beräkningar 
Att beräkna framtida utsläpp av 
organiskt material (BOD) är inte helt 
lätt. En svårighet är att Ryaverkets 
bio logiska rening har högre flöden 
och mindre bassänger än vad som 
är vanligt i branschen. Preliminära 
resultat från våra för djupade beräk
ningar visar att anläggningen har 
kapacitet att klara begränsningsvärdet 
för fosfor för års  medelhalten men 
att årsmängden för fosfor däremot 
kan bli svår att klara fram till 2036. 
Resultat för BOD och kväve kommer 
våren 2022.

Deltagarna i programmet Nya Rya gör en fördjupad utredning om nuvarande anläggnings kapacitet. Foto: Emelie Asplund

Experiment för att minska metangas 
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Det nya miljötillståndet ställer  
krav på att Gryaab ska räkna  
ut ut släppen av metangas från 
slam lagringen och föreslå åtgärder 
för att minska de utsläppen.

Utredningen påbörjades under hösten 
med två examensarbeten. I examens
arbetena utfördes experiment i 
laboratorieskala för att undersöka hur 

metan avgången beror på utrötnings
grad samt hur avgången kan hämmas 
på olika sätt, till exempel genom 
inblandning av urea. 

Inblandning av urea
Initiala resultat tyder på att inbland
ning av urea kan vara en bra metod 
för att minska metanavgången vid 

lagring. Ett dilemma är att urea inne 
håller kväve, som visserligen är bra 
att gödsla med, men som i för stora 
mängder kan bidra till övergödning. 
Under 2022 fortsätter arbetet med 
fler intressanta examensarbeten och 
 undersökningar för att lära oss mer 
om vad som påverkar  metanavgången 
från slam.



Ekonomisk
hållbarhet
Gryaab ska arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och etiskt med bolagets 
resurser. Kostnadsutvecklingen ska vara låg för den befintliga 
driften och vår prognos och kostnadsutveckling efter 2025 ska 
kvalitetssäkras och kommuniceras med våra ägare. Vi ska 
också förankra finansieringsupplägget med ägarna, vilket 
krävs för att möta förväntad utveckling i regionen och 
förväntade villkor i miljötillståndet efter 2036.  
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Ansvarstagande ekonomi
Gryaabs verksamhet betalas till  största del av invånarna i ägarkommunerna genom 
VA-avgiften. Därför är vi måna om att vår verksamhet inte ska kosta mer än nödvändigt 
och att våra inköp och investeringar ska vara etiskt och långsiktigt hållbara. Att få sitt 
avloppsvatten renat kostar ungefär en krona om dagen per person och vårt uppdrag  
är att rena det så att havet mår bra. 

n	Avgifter från ägarkommuner 86,8 %

n	Slutna system 1,4 %

n	Organiskt avfall 1,3 %

n	Biogas 7,1 %

n	Spillvärme 2,1 %

n	Aktiverat arbete 1,0 %

n	Övrigt 0,3 %

Intäkter (tkr)
n	Avgifter från ägarkommuner 319 286

n	Slutna system 5 229

n	Organiskt avfall  4 958

n	Biogas 25 991

n	Spillvärme 7 724

n	Aktiverat arbete 3 676

n	Övrigt 979

Intäkter och kostnader
Vi arbetar långsiktigt och effektivt 
med våra resurser för att ägar-
kommunerna och deras invånare 
ska få en jämn avgiftsutveckling för 
avlopps vattenreningen. 

Avgifterna från ägarkommunerna 
beslu tades inför 2021 till 333 mkr. 
Eftersom kostnaderna för avlopps
reningen bara uppgick till 319,3 mkr 
bokförs 13,7 mkr som en skuld till 
ägarna. Avgiften för 2022 är beslutad 
till 333 mkr.

Intäkter 
Den största delen av Gryaabs  intäkter 
kommer från ägarkommunerna genom 
VAavgiften. 80 procent av avgiften 
baseras på hur mycket spillvatten som 
genereras. De övriga 20 procenten 
beräknas utifrån hur mycket tillskotts
vatten ägarkommunerna skickar till 
Gryaab.

Biogas och värmeåtervinning
För 2021 redovisar Gryaab ett positivt 
resultat på 26,2 mkr. Gryaabs samlade 
intäkter uppgick till 367,8 mkr där 

VAavgifterna uppgick 319,3 mkr.  
Av de övriga intäkterna, som uppgick 
till 48,5 mkr, är den största delen från 
försäljning av biogas. Under året har 
försäljningen av gas lett till en oväntat 
positiv intäkt. På grund av kraftigt 
ökade marknadspriser och en hög 
efter frågan kan Gryaab redovisa en 
intäkt på 26 mkr. Även  spillvärme som 
återvinns från Gryaabs renade avlopps 
vatten ger intäkter. Målsätt ningen är 
att övriga intäkter ska bidra med mer 
än tio procent av netto omsättningen, 
vilket det gjort under de senaste åren. 
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Avgift per ansluten person (kr) Nettokostnader per ansluten person (kr)
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Kostnad och avgift per person 2016–2036

Kostnader (tkr)
n	Driftkostnader 168 903 
n	Personalkostnader 91 484

n	Kapitalkostnader 81 235

n	Kapitalkostnader 23,8 %

n	Personalkostnader 26,8 %

n	Driftkostnader 49,4 %
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Kostnader
Gryaabs kostnader utgörs av drift  och 
underhållskostnader samt personal   
och kapitalkostnader. Totalt uppgick 
de samlade kostnaderna till 341,6 mkr, 
där driftkostnaderna står för den 
största andelen med 49,4 procent. 

Pandemin påverkar
Pandemin har gjort att Gryaabs drifts
kostnader minskat under 2021. Det 
starka positiva resultatet är en effekt 
av ett högt kostnadsmedvetande och 
inställda eller framflyttade åtgärder på 
grund av pandemin. En av få poster 
som överstiger budget är  kostnaderna 
för kemikalier. Det beror på att meta
nol priset är det högsta på mer än  
fem år. 

Kapitalkostnader
På kapitalkostnadssidan uppgick 
avskrivningskostnaderna till den för
väntade budgeterade nivån. Ränte
kostnaderna blev lägre på grund av en 
lägre räntesats och ett fortsatt positivt 
kassaflöde. Låneskulden har minskat 
med 61,8 mkr under 2021.

Jämn avgiftsutveckling 
Styrelsen och delägarkommunerna har uttryckt en önskan om en jämn 
ökning av avgiftsutvecklingen. En förutsättning för det är att Gryaab 
fortsätter redovisa positiva resultat, baserade på försäljning av biogas 
och spillvärme. 

Det positiva resultatet, som succe
sivt reserveras, behövs för att möta 
ökande kapitalkostnader när anlägg
ningen växer. Det ger en jämnare 
avgiftsutveckling. Gryaabs vinst 
reserveras som obeskattade reserver 
om det kommer från  sidointäkter 
som inte ska jämföras med de  
vatten  reningstjänster som tillhör  
det lagstadgade avgiftsmonopolet. 

– Enligt lagen får Gryaabs positiva
resultat inte bero på ett för högt
avgiftsuttag, utan måste komma från
försäljning av tjänster som säljs på
en konkurrensutsatt marknad, det

vill säga exempelvis försäljning av 
biogas och värme, berättar Mikael 
 Sandström, ekonomichef på Gryaab. 

Gryaabs obeskattade reserver ökade 
med 26,5 mkr och är avsedda för att 
möta framtida kostnadsökningar. 

– Vår bedömning är att vi kommer
att se negativa resultat från och med
2028. Genom en stegvis upplösning
av de obeskattade reserverna kan
dessa bidra till en mer balanserad
och jämn avgiftsökning när bolagets
balansräkning växer, säger Mikael
Sandström.

Avgiften per person minskade 2021 med 2,92 procent och nettokostnaden 
per person minskade med 5,91 procent. Från och med 2022 kommer 
avgifter och nettokostnader per person öka i samband med kommande 
investeringar. 



Gryaabs vd Karin van der Salm tillsammans med Jan Karlsson, 
som är programledare för Nya Rya.

Foto: Emelie Asplund

Finansieringsplan för 
framtida nybyggnation
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För att klara skärpta utsläppsvillkor 
i framtiden behöver Gryaab en ny 
anläggning som ska vara i drift 
2036. Sedan 2019 pågår en lång - 
tidsutredning av tekniska lösningar, 
nya ytor och olika finansierings-
alternativ för ny- och ombyggna-
tionen. 

Beslut från ägarkommunerna
Eftersom Gryaab är ett regionalt bolag 
som ägs av flera kommuner, behöver 
finansieringsärendet beslutas av samt
liga delägares kommunfullmäktige. 
Finansieringsförslaget syftar både till 
att lösa finansieringen och samtidigt 
förstärka Gryaabs ekonomi genom 
en nyemission som ökar Gryaabs 
egna kapital. Gryaab kommer därför 
att föreslå ett finansieringsupplägg 

bestående av både extern upplåning 
och aktieägartillskott.  

Genomgångar om 
 finansieringsupplägg
Gryaab har under året haft enskilda 
genomgångar med varje delägarkom
mun kring förslaget på finansierings
upplägg. Vi har dessutom bjudit in 
till en temaeftermiddag med fokus 
på dialog kring förslaget. Överlag är 
deltagande tjänstepersoner positiva 
till förslaget. Gryaab kommer nu 
att ta fram ett förslag på gemensamt 
beslutsunderlag för alla delägarkom
muner att använda i sin fortsatta 
beredning och beslutsprocess. Målet 
är att alla kommuners kommunfull
mäktige fattat beslut i enlighet med 
förslaget innan slutet av 2022.

Kontroll på  
framtida kostnader
Ett av Gryaabs årsmål har varit att 
kvalitetssäkra arbetet och under-
lagen kring bolagets ekonomiska 
framtidsprognoser. 

Nytt verktyg
När programmet Nya Rya går in i 
förprojekteringsfasen från och med 
2025 behöver Gryaab ett verktyg för 
att simulera olika utvecklingsscenarier 
med hjälp av en dynamisk prognos
modell. Gryaab har nu utvecklat ett 
sådant verktyg tillsammans med en 
extern aktör. Med hjälp av prognos
modellen kommer Gryaab att kunna 
göra en samlad analys av den ekono
miska utvecklingen på lång sikt. 

Enkelt att ta del av nyckeltal
Prognosverktyget är utformat för att 
kunna visa olika scenarier utifrån olika 
investeringsvolymer. Det är värdefullt 
för styrelsen och delägarkommunerna 
att enkelt kunna ta del av nyckeltalen 
som exempelvis visar framtida kostna
der per invånare. Siffror och värden är 
enkelt  utbytbara för att snabbt kunna 
få fram nya flerårsprognoser. 

Hållbara  
upphandlingar
Gryaab ställer hållbarhetskrav  
i upphandling av varor och 
tjänster med en kombination av 
ekonomiska, sociala och miljö  
mässiga krav. Vi följer Göteborgs 
stads modell för social hänsyn i 
upphandling. Samtliga krav som 
ställs i Gryaabs upphandlingar 
viktas mot anbudspriset för att 
ge den bästa affären utifrån alla 
hållbarhetsaspekter.



Gryaabs intressenter
Ny intressentdialog och väsentlighetsanalys

2021 gjorde vi en ny intressentdialog för att ta 
reda på vad medarbetare, leverantörer och VA- 
huvudmän tycker är viktigt att Gryaab arbetar 
med ur hållbarhetssynpunkt.

Syftet var att få ett bra underlag för att fatta 
beslut om vilka hållbarhetsfrågor vi ska  fokusera 
på i framtiden samt hur vi kan utveckla vårt 
hållbarhetsarbete på Gryaab. 

Fem frågor i fokus
Resultaten från intressentdialogen har sedan 
diskuterats i ledningsgruppen. Först fick  gruppen 
justera och validera rangordningen av hur intres
senterna prioriterat de olika hållbarhetsaspekterna. 
Efter diskussioner kring Gryaabs påverkans
möjligheter inom de olika områdena beslutade 
ledningsgruppen om fem väsentliga hållbarhets
frågor, se nedan. 

Resultatet från arbetet kommer att vara ett 
underlag till inriktningsdokument och styrelsens 
mål för 2023 samt påverka innehållet i hållbar
hetsredovisningen för 2022.

Förbättringsmöjligheter
I intressentdialogen efterfrågades också åter
koppling om vad som kan förbättras eller 
förtydligas när det gäller vårt hållbarhetsarbete.  
Bland annat ville våra intressenter veta mer om 
vad Gryaabs hållbarhetsarbete ska leda till och 
vad det innebär för våra medarbetare. Dessutom 
efterfrågades fler konkreta och mätbara effekter 
av vårt hållbar hets arbete samt tydligare vägled
ning för hur vi praktiskt ska arbeta.

Hållbarhetsfrågorna

Vattenrening

Slam

Innovativa lösningar och 
bidra till forskning

Ekonomiskt resultat 
och lönsamhet

Diskriminering och  
psykisk ohälsa

2022 har Gryaab  
fem  väsentliga frågor  
(2021 hade vi åtta).
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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 ägar
kommuner, som tillsammans äger resterande  
29 procent. För att konkretisera vad Gryaab  
ska fokusera på tar styrelsen, som utses av  års  
stämman, årligen fram ett inriktningsdokument 
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

Nya Rya Stab

Utveckling, 
kvalitet  

och miljö
Drift

Projekt och 
planering

Teknisk 
försörjning
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Gryaabs styrelse

Claes Johansson (M)
Göteborg
Ordförande

Peter Danielsson (D)
Göteborg 
Ordinarie

Björn Oxe (M)
Göteborg 
Suppleant

Lars-Ove Hellman (S)
Ale 

Suppleant

Claudia Nistor-Pedrini (S) 
Göteborg 

Första vice ordförande

Ralf Lorentzon (S)
Mölndal 
Ordinarie

Anders Moberg (S)
Göteborg 
Suppleant

Morgan Carlsson (SD) 
Kungälv 
Suppleant

Peter Rundström (V)
Göteborg 

Andre vice ordförande

Bengt Johansson (M) 
Härryda 
Ordinarie

Christopher Saart (KD) 
Lerum 

Ordinarie

Jonas Mårdbrink (M) 
Partille 

Suppleant

Personalrepresentanter
Lars-Erik Stefansson 
(Kommunal)

Jenny Eriksson (Vision)

Mehdi Basiri (Saco)

Lekmannarevisorer
Bengt Bivall (V) 
Göteborg, ordinarie

Bengt Rundberg (L) 
Partille, ordinarie

Gun Cederborg (V) 
Göteborg, suppleant

Daniel Höglund (L) 
Ale, suppleant

Revisor
Anders Linusson,  
Ernst & Young

Styrelsens sekreterare
Mårten Tagaeus

Peter Hemlin (M)
Bollebygd 
Suppleant
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Gryaabs ledningsgrupp

Karin van der Salm  
Vd

Anders Hansson  
Avdelningschef drift

Ann Mattsson  
Avdelningschef utveckling,  

kvalitet och miljö
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Hanna Strand  
Avdelningschef teknisk 

försörjning

Jan Karlsson  
Programledare Nya Rya

Malin Olsson  
Avdelningschef projekt och 

planering

Mikael Sandström  
Avdelningschef stab 
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Ledningssystem för miljö

Hjälp Gryaab jobba 
för ett renare hav

G
rafisk form

: N
ow

a K
om

m
unikation

3041 0404

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?

Städa, diska och tvätta 
med rent samvete 
Om du väljer miljömärkta produkter kan du vara  
säker på att de inte innehåller ämnen som skadar 
 bakterierna 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 fett 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 03164 74 00, info@gryaab.se
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