
Detta kan vi erbjuda
Hammarby Sjöstadsverk har  
mycket att erbjuda företag, forsk-
ningsgrupper och andra som är 
verksamma inom vattenrenings-
teknik och annan miljöteknik. 
Förutom möjligheten att stödja 
utvecklingen och demonstration av 
framtidens vatten- och miljöteknik 
kan anläggningen användas till 
marknadsföring av kunskap och  
nya tekniker.

www.hammarbysjostadsverk.se

Hammarby Sjöstadsverk
www.hammarbysjostadsverk.se
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Besöksadress: 
Henriksdalsringen 58
131 32 NACKA

Om Hammarby Sjöstadsverk
Anläggningen, som ägs och drivs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och  
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), används i såväl långsiktiga nationella och  
internationella forskningsprogram och projekt samt för uppdrags-, test- och 
utvecklingsarbete åt näringslivet och andra parter. 

Hammarby Sjöstadsverk är Sveriges ledande, och en internationellt framstående,  
FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Dess forskning och uppvisning bidrar 
till en profilering och exportökning av svensk kunskap samt teknik inom vatten- och 
miljöteknik och stärker därmed branschutvecklingen.

• Forskning
• Produktutveckling
• Tester
• Demonstration
• Visningar 
• Utbildning
• Samarbete

Samarbetspartners:



En unik demonstrationsanläggning för innovation i världsklass

Hammarby Sjöstadsverk används för utveckling och demonstration av morgon-
dagens miljöteknik för produktion av bioenergi och rening av vatten. Genom 
ett nära samarbete mellan näringsliv, samhälle och olika forskningsaktörer utgör 
Hammarby Sjöstadsverk en exklusiv plattform för innovation av både produkter 
och system och för att öka exporten av svensk kunskap och teknik. 

Kunderna utgörs av små och stora miljöteknikföretag, kommuner samt EU-projekt 
och statliga forskningsfinansiärer. En viktig del är IVL:s samfinansierade forskning 
där ett par eller flera parter går samman och därigenom har möjlighet till statlig 
medfinansiering. Projekten består av både kortare uppdrag och mer långsiktiga 
nationella- och internationella forskningsprogram. 

Anläggningen är en plattform för utveckling och utbyte av kunskap och teknik 
inom vattenrening och miljöteknik. 

Verksamhet 
• Tillämpad forskning och utveckling 
• Grundläggande forskning och utveckling
• Referens- och demonstrationsanläggning 
• Utbildning och plattform för kunskapsutbyte
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I dag: En reningsanläggning

Utmaningar
• Vattensektorn är en stor energi- 
   användare
• Utsläpp av växthusgaser
• Behandlat vatten används inte
• Utflöden kan innehålla föroreningar,  
   virus, patogener med mera
• Slam ses som ett problem

I morgon: En produktionsanläggning

Möjligheter
• Avfall som resurs
• Netto energiproduktion
• Näringsämnen återvinning/  
   återanvändning
• Förbättrad behandling/rening
• Vattenåteranvändning  

  Hållbar produktion av
      energi och resurser
  Marknadsmöjligheter

Exempel på utprovade tekniker:

Resurseffektiv behandlingsteknik
Soft sensorer, anaerob behandling, anammox,  
behandling av sidoströmmar, avancerad membranteknik, 
processkontroll och modellering med mera.

Teknik för återvinning och återanvändning
Återvinning av näringsämnen från aska, näringsämnen i 
slam och sorbent, återanvändning av vatten, bevattning 
(näringsrikt avloppsvatten), processvatten, dricksvatten, 
konstgjord infiltration, borttagning av läkemedel, pato-
gener, virus, online övervakning av vattenkvalitet med 
mera.

Energiproduktion, koldioxidneutral och negativa processer
Flödesseparation, ökad slamproduktion, effektivare  
slamrötning (även samrötning), förgasning och bränning,  
mikrobiologisk bränslecell, alger i vattenrening med 
mera.

Anläggningens viktigaste bidrag:
En unik plattform för att utprova kombinationer  
av tekniker och optimerade system ur ett helhets- 
perspektiv.

Växthus-
gaser ut

Avlopps-
vatten in

Energi in Slam ut

Behandlat 
vatten ut

Närsalter ut Energi ut

Avlopps-
vatten in

Återanvänd-
ning av vatten

Avloppsreningsverk

Avloppsreningsverk


