
Framtidens 
avloppsvattenrening
Hammarby Sjöstadsverk  ̶  en av Sveriges ledande anläggningar 
för forskning och utveckling inom vattenreningsteknik



Mer än 2 miljarder människor 

lider av vattenbrist
Sjukdomar på grund av dålig vattenkvalitet

Miljoner saknar ordentlig avloppsvattenrening

Försämring av kvantitet och kvalitet av naturliga vattenresurser

Jordbruk använder 2/3 av det vatten som förbrukas

Ökad efterfrågan på vatten för ökat tillväxt

Nya förordningar, krav, regler (t.ex. EU)

Användning av kemikalier vid vattenbehandling 

Ökat intresse/behov av förnybara energikällor

Hållbar tillväxt och utveckling



Hur löser vi problemet – vilken väg ska vi ta?

prognostiserat energianvändningen av vattensektorn [%] 

Nya metoder och koncept är en nödvändighet
Detta innebär FoU och marknadsmöjligheter



Vad vi har idag: En reningsanläggning

Utmaningar

Vattensektorn är en stor 

energianvändare

Utsläpp av växthusgaser

Behandlat vatten används inte

Utflöden kan innehålla 

föroreningar, virus, patogener 

m.m.

Slam ses som ett problem

Växthusgaser 
ut

Behandlat 
vatten ut

Slam utEnergi in

Avlopps-
vatten in

Avloppsreningsverk



Vad vi vill i framtiden: En produktionsanläggning

Möjligheter

Avfall som resurs

Net energiproduktion

Näringsämnen återvinning / 

återanvändning

Förbättrad behandling/rening

Vattenåteranvändning 

 Hållbar produktion av energi och 

resurser

 Marknadsmöjligheter

Energi utNärsalter ut

Avlopps-
vatten in

Återanvändning 
av vatten

Produktionsanläggning





Tillgängliga tekniker och metoder

Resurseffektiv behandlingsteknik
Soft sensorerna | Anaerob behandling | Sidoströms- och Mainstream Anammox | 

Behandling av sidoströmmar | MembranBioReaktor | Avancerad membranteknik | 

Processkontroll och modellering | ...

Teknik för återvinning och återanvändning
Återvinning av näringsämnen från aska | Näringsämnen i slam/sorbent | Återanvändning 

av vatten/Bevattning (näringsrikt avloppsvatten) | Processvatten | Dricksvatten | 

Konstgjord infiltration | Borttagning av läkemedel, patogener, virus etc. | Online 

övervakning av vattenkvalitet | ...

Energiproduktion och koldioxidneutrala processer
Flödesseparation | Ökad slamproduktion | Effektivare slamrötning (även samrötning) | 

Förgasning / bränning | Mikrobiologisk bränslecell | Alger I vattenrening | ...

Viktigast är en kombination och systemintegration med ett holistiskt 
perspektiv av dessa olika tekniker för att tillgodose olika krav.





Vad mer behövs?

Intressenternas engagemang (företag, myndigheter, forsknings-

organisationer, föreningar, reningsverk, mm)

Grundläggande och tillämpad FoU-partners

Innovationsplattform

Demonstrationsanläggningar/uppvisning

Kunskapsnätverk och utbyte 

Bättre kunskapsbas och utbildning

Offentlig dialog och engagemang

Internationellt samarbete och samverkann

Helst på samma plats!





Hammarby Sjöstadsverk: En unik VA-teknisk anläggning 

för forskning och utveckling i världsklass

Grundläggande forskning och utveckling

Tillämpad forskning och utveckling 

Referens- och demonstration

Grund- och vidareutbildning

Ägs av IVL och KTH



Tillgång till olika avloppsvatten

Olika aeroba och anaeroba behandlingslinjer

Relevant pilotskala för realistiska resultat till rimliga 

kostnader

Mobila reningsmoduler

Slamhantering och biogasproduktion

Systemintegration

Kompetens

Hammarby Sjöstadsverk: En unik VA-teknisk anläggning 

för forskning och utveckling i världsklass





En plattform för samverkan

Resurseffektiv 
vattenrening

Energi 
och 

klimat

Kompletterande 
vattenrening

Avlopps
vatten-
system

Hammarby 
Sjöstadsverk

Samarbete 

Utbildningar

Visningar 

Kunskapsutbyte

Produktutveckling

Demonstration

Forskning

Tester



En plattform för innovationer

Hammarby Sjöstadsverk

Idé FoU
Produkt-

utveckling
Demo och 
verifiering

Marknad Export





Pågående projekt på Hammarby Sjöstadsverk

MembranBioReaktor (MBR) och högkapacitets aktivslamprocesser

Vattenåteranvändning (Wastewater reclamation)

Borttagning av läkemedel och andra micropollutants samt multiresistens 

från avloppsvattnet

Förbättrad/ökat biogasproduktion eller nettoenergiproduktion

Hållbar slamhantering

Anammox: resurseffektiv kvävereduktionsteknik i både sido- och 

huvudströmmen

Att mäta och begränsa utsläpp av växthusgaser från avloppsvattenrening 

Övervakning och styrning av reningsprocesser och  vattenkvalitet i realtid





Vi är en del av VA-kluster Mälardalen

- ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten 

och avloppsområdet

KTH

SLU

Uppsala 
universitet

Lunds 
universitet

Mälardalens 
högskola

IVL Svenska 
Miljöinstitutet

JTI: 
Institutet för 

jordbruks-
och 

miljöteknik

Stockholm 
Vatten

Käppala-
förbundet

Mälarenergi

Syvab

Eskilstuna 
Energi och 

Miljö

Uppsala 
Vatten



Våra samarbetspartner och sponsorer





Kontakta oss

Hemsida: www.hammarbysjostadsverk.se 

Tel:+46-8-598 56 406

E-post: info@sjostadsverket.se 

facebook.com/sjostadsverket


