
 
 

Hammarby Sjöstad 2020: 
”...att förnya en ny stad…” 

 
 

 
 

…..från framgångsrik kommunal stadsplanering  
till medborgardriven process för ständiga förbättringar  
- med energi, miljö, hållbarhet som genomgående tema 

 
 



….via planerad 
 OS-by … 
 

   …till  Europas  
miljöhuvudstad 
2010 

Från nedslitet  
industriområde på 90-talet 
 
 



 
 

Hammarby Sjöstads profil: 
ung och dynamisk, modern och global  

 
 

The Economist: 
”One of the world’s highest profile examples  

of Sustainable City Development”  



 

Vad är HS2020  

och ElectriCITY? 
 
HS2020 är ett medborgarinitiativ  

– ett framtidsprojekt inom Sjöstadsföreningen, samorganisation för mer 
än  40-tal bostadsrättsföreningar, med över 10.000 medlemmar 

 

Har etablerat ElectriCITY som innovationsplattform – för att göra 
Sjöstaden till demostad, forskningsfält och exportplattform 

– elfordon,  

– smart och förnybar energi,  

– state-of-the-art återvinning,  

– nästa generation vattenteknik  

– framtidens lokala, mobila kommunikationssystem. 

 

I samarbete med KTH, IVL, SP och ett stort antal företag 

 

 

 
 

 



 

1. Hållbara transporter: 
 

ElBil2020 AB tar ett samlat grepp:  
 

- Användare, fordon, teknik 
- Alla slags fordon:  bilar, bussar, båtar lastfordon, cyklar 
- Både demo och forskning (KTH och Victoriainstitutet) 

 
- Stockholms Testpanel, Laddplan Stockholm, Bussplan Stockholm, 



 

Demostad för elfordon  
 

….att under demoperioden 2013-2015 ha skaffat sådana 
erfarenheter  

 

…att en väl underbyggd plan för omställning kan tas 
fram med sikte på  

 

…att Stockholm år 2020 ska vara en globalt ledande stad 
i övergången till elfordon.  

 

Sten Bergman, VD i ElBil2020 berättar mer om detta  

kl 11.20 i lokal 201  

 



 
2. Under 100 kWh 

- att lyckas med energi  
i Hammarby Sjöstad 

   



Energianvändning för 96 byggnader,  
118 kWh per kvm och år 

Fyra av fem byggnader 
ligger över 100 KWh 

Sämsta byggnad,  
185 kWh 

Bästa byggnad, 
55 kWh 



Visualisering för att skapa intresse 
bland de boende för förändring 

 



Från passiv fastighetsförvaltning  
till aktiv energiförvaltning: 

”under 100 kwh” 

Steg 1: Kunskapsbasen 
 Systematisk energikartläggning och analys, benchmarking – stora brister! 

 

 

Steg 2: Handlingsprogrammet 
 Boende/brukar-engagemang /Energiansvariga i varje brf 

 

 Kompetens- och innovationscentrum (KTH, Energicentrum m fl) 

 

 Upphandling av målstyrd energiförvaltning i stället för teknisk fastighetsförvaltning 
- med krav på lägre energikostnader och bättre inomhusklimat 

 

Steg 3: Framtidsscenariot 
 Förnybar energi - framtidens solenergiteknik - smarta nät, smart belysning  



   

” 3. Återvinning/kretslopp: 
Hammarby Sjöstad demostad  

 

   

”Hammarby Sjöstad is an incredible important demo city for Envac. 
We have about 100 high level delegations visiting us every year to 
learn how the system works here. This has given us business 
opportunities all over the world, for example in China, UK and 
Quatar”.                 

                     Joakim Karlsson, CEO      

                                                   Envac North Europe 

Wuxi, Kina 
Doha 

Wembley 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wuxi_collage.jpg


 
 
 

4. Nästa generation vattenteknik 
”Europas bästa vatten” 

 
  
 

 

IVL/Sjöstadsverkets  utvecklar nästa generation av vattenteknik för lokalt 
bruk och för export.   

Demoprojekt om ”Europas bästa badvatten”  i flytande bassäng  



 
 

5. Framtidens  
 nyhets- och kommunikationsplattform  

för lokalsamhällen 
 
 



 
 

Vidareutveckling av två 
Vinnova-finansierade projekt 

 
SRS Smart City i Norra Djurgårdsstaden 

- miljöinformationssystem 
 

Sjöstaden i mobilen 
- lokalt kommunikationssystem 

 
 
 



 

Den globala mobila explosionen 



Läsarna blir mobila  

och dit söker sig annonspengarna 



Koncept  
för framtidens kommunikation  

i lokalsamhällen 
 

 

 Mobil kommunikation  
 

 Teknikplattform  
 

 Affärsmodell 

 

 

 



Vad ska den kunna innehålla? 
 
 
 
 
 
 

Nyheter  
Vädret i Stockholm 

Kultur/event 
Mina butiker 
Min bostad 
Mina resor 
Min skola 

Mina nöjen 
Mina föreningar 

Min hälsa 
Min motion/sport 
Min miljö/energi  

Sök och finn 
”Snyggt och tryggt” 



 
 
 
 

I samarbete med KTH med flera: 
   

- a Citizens’ Communication Platform 
- a City Management Platform 

 
 
 
 

 
I  Norra 
Djurgårdsstaden.. 
 
 

 
…och i Hammarby 
Sjöstad 
 
 
 



Hammarby Sjöstad 2020: 
- en smart, lärande och hållbar stad 



   HS2020 
 




