
Hammarby Sjöstad 2.0

”Att förnya en ny stad”
Från globalt klimatavtal i Paris

till handfast lokalt energiarbete i Sjöstaden



ElectriCITY Stockholm är en innovationsplatt-
form för att utveckla Hammarby Sjöstad som 
demostad för energi, klimat och miljö, som 
forskningsfält och som exportplattform för håll-
bar stadsutveckling. 
     Vår verksamhetsidé är ”att förnya en ny 
stad” eller med andra ord,  att ta Hammarby 
Sjöstad till en ny nivå av innovationer för hållbar 
utveckling. Det är det vi menar med rubriken 
Hammarby Sjöstad 2.0. 
•  Vi arbetar för att göra Hammarby Sjöstad till
   demostad för övergången till elfordon, ener-
   gieffektivisering, förnybar energi, cirkulär eko-
   nomi/återvinning och ny teknik som kan
   stödja hållbarhetsarbetet.
•  Vi medverkar till att KTH, Svenska Miljö-
   institutet IVL och SP och andra intressenter 
   förlägger forsknings- och innovationsprojekt
   till Hammarby Sjöstad och hjälper till att knyta
   kontakter med boende, bostadsföretag och 
   det lokala näringslivet.
•  I samarbete med IVL fortsätter vi den info-
   mationsverksamhet om Hammarby Sjöstad 
   för internationella och nationella gäster, som 
   GlashusEtt har bedrivit. Från och med 2017 
   växlas verksamheten upp till en export- och 
   investeringsplattform för att skapa affärer för 
   svenska cleantech företag. 

 ”Att förnya en ny stad”

ElectriCITYs verksamhet drivs i form av en 
ekonomisk förening med 23 medlemsföretag, 
forskningsinstitutioner och organisationer som 
medlemmar.  Därtill kommer ett 20-tal partners. 
     Verksamheten i ElectriCITY bedrivs i form av 
projekt i samarbete med våra medlemsföretag 
och med lokala organisationer, framför allt Sjö-
stadsföreningen, som är en samorganisation för 
ett 50-tal bostadsrättsföreningar i Sjöstaden, 
och ElBil2020, som är ett utvecklingsbolag för 
omställningen till elfordon. 
     EletriCITY bildades 2014. AB Volvo, Riks-
byggen, Envac, IVL, SP, KTH, Sjöstadsförening-
en och ElBil2020 är grundare. Information om 
vår verksamhet under 2016 med utblick mot 
2017 lämnas på de följande sidorna i denna 
rapport. Information om ekonomi och medlem-
skap finns på sista uppslaget, sidan 21.

ElectriCITY och Hammarby Sjöstad 2.0 
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Energiminister Ibrahim Baylan inviger Klimatklivet i Ham-
marby Sjöstad aug 2016

ElectriCITY och Hammarby Sjöstad 2.0 

Lisen och Lotten, en broersättning mellan norra och södra Hammarbyhamnen, folkkär förbindelse.



För att lyckas med den beslutade energi- och 
klimatomställningen måste transportsystemet 
förändras i grunden och fossildrivna fordon 
ersättas med eldrivna. 
     ElectriCITY arbetar tillsammans med El-
Bil2020 och bostadsrättsföreningarna för att 
göra Hammarby Sjöstad till demostad för 
omställningen till elfordon. Laddinfrastrukturen 
är nyckeln till denna omställning. Elbilar ska 
laddas hemma i garaget och – om man åker 
bil i arbetet – på arbetsplatsen. Laddstolpar på 
stan är ett komplement, men det är först när 
det finns laddutrustning hemma i garaget som 
man får anledning att byta ut den gamla bilen 
mot en eldriven. 
     I Hammarby Sjöstad deltar ett 30-tal bo-
stadsrättsföreningen i projektet ”ladda hem-
ma”. De har fått hjälp med att hitta lämplig 
teknik och installatörer och fått hjälp att söka 
bidrag från Naturvårdsverkets ”Klimatklivet”. 
De har eller kommer inom den närmaste tiden 
att installera utrustning, som gör det möjligt för 
miljömedvetna medlemmar att byta bil. Före 
årets slut kommer det att finnas minst 250 
garageplatser utrustade med laddning. Ham-
marby Sjöstad kommer därmed att vara i täten 

Hållbara transporter 
”Ladda Hemma” 

i arbetet med att skapa nödvändig infrastruktur 
för framtidens hållbara transporter.
     I samarbete med Monark, som nu etable-
rar ett centrum för elcyklar i Sickla Köpkvarter, 
kommer ElectriCITY också att genomföra ett 
projekt för att göra Hammarby Sjöstad till de-
mostad för elcyklar. Syftet är både att minska 
biltrafik och att bidra till ökad motion och bättre 
hälsa. Start till våren 2017.

Hammarby Sjöstad kommer att bli demostad för elcyklar 
tillsammans med Monark

Elbilar ”Ladda Hemma” + Demostad Elcyklar 
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Erfarenheten säger att så fort det kommer upp laddare i garaget, börjar man byta till elbil. Under året kommer vi att ha 
medverkat till att bostadsrättsföreningarna har installerat 250 laddare i garagen i Hammarby Sjöstad.

Elbilar ”Ladda Hemma” + Demostad Elcyklar 



Hammarby Sjöstad byggdes med höga am-
bitioner när det gäller energi-effektivitet. Det 
slutliga målet var att energiförbrukningen skulle 
komma ned till 100 kWh per kvm och år – en 
rejäl sänkning i förhållande till vad som gällt i 
andra delar av Stockholm.
     Det lyckades bara i en fjärdedel av husen. 
När vi för några år sedan med hjälp av Energi-
förvaltningen kartlade  energianvändningen i 96 
byggnader visade det sig att genomsnittet låg 
på 118 kWh per kvm och år. Med stora variatio-
ner från 55 till 185.
     Den kartläggningen ledde till att vi ställde 
oss frågan hur alla bostadsrättsföreningar ska 
komma ner ”under 100”. ElectriCITY och Sjö-
stadsföreningen har sedan dess arbetet med 
nya former och nya tekniker för att bistå fören-
ingarna att spara energi, pengar och miljö.
     Ett 30-tal föreningar deltar nu aktivt i arbetet 
med olika former av ”målstyrd energi-förvalt-
ning”. Föreningarna får hjälp att kartlägga bris-
terna i energisystem (”ecodrive”) och identifiera 
potentialen för förbättringar för att styrelsen ska 
kunna sätta ett långsiktigt mål för energieffek-
tivisering och engagera ett kompetent företag 
som kan sköta energisystemet och leverera 
besparingar. 
Denna form av energiarbete står som modell för 

”Energi hemma”: Smart och 
förnybar

ett arbete som Fastighetsägarna, HSB, Riks-
byggen och SBC nu ska driva i hela Stockholm 
i samarbete med Miljöförvaltningen. Det är en 
stor marknad, det finns cirka 3.800 bostads-
rättsföreningar i Stockholms stad. 
     Nästa steg i ”energi hemma” i Hammarby 
Sjöstad är omställningen till förnybar energi, 
framför allt solenergi, sjövärme och bergvärme. 

De blå markeringarna på denna karta över Hammarsby 
Sjöstad visar vilka föreningar som är aktiva i projektet ”energi 
hemma” 

Smart och förnybar energi 
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Smart och förnybar energi

Vår energiexpert Willy Ociansson guidar Naturvårdsvekets generaldirektör Björn Risinger bland fjärrvärme och fjärrkyla.



Det som internationella besökare från hela 
världen är särskilt intresserade av i Hammarby 
Sjöstad är återvinningssystemet, det som 
brukar kallas ”Hammarbymodellen” och som 
var kärnan i miljöprogrammet från 1996. Det 
innebar att hela infrastruktursystemet kopp-
lades samman - sophantering, vattenrening, 
värme och el  - i syfte att tillvarata energin på 
ett så effektivt sätt som möjligt, främst genom 
att använda restprodukter från sekundär energi. 
Målet var att 80 procent av det utvinningsbara 
energiinnehållet i avfall och avloppsvatten ska 
återanvändas. Analyser gjorda av forskare vid 
KTH visar att det målet är uppfyllt. 
     Det finns fortfarande potential för förbätt-
ringar. ElectriCITY arbetar tillsammans med 
Sjöstadsföreningen med flera olika initiativ. Ett 
handlar om huvudmannaskapet för den grund-
läggande infrastrukturen, sopsugsystemet, nu 
organiserat som lokala samfälligheter, som bör 
ersättas av ett kommunalt huvudmannaskap för 
att skapa synergi och styrka. Ett annat handlar 
om hämtning av avfall i föreningarnas miljörum. 
Bostadsrättsföreningarna skriver avtal med 
olika transportföretag och det finns nu 7-8 fö-
retag som har sådana uppdrag. Det betyder att 
det är flera tunga fordon som ska in på samma 
gata och hämta i olika miljörum. Det gör trans-

Återvinning hemma

porterna onödigt dyra och utgör en miljöbelast-
ning. Sjöstadsföreningen har under året gjort en 
kartläggning som visar att det går att förbättra 
servicen, sänka kostnader och göra klimatnytta. 
Arbetet med en gemensam upphandling pågår.  
 

Hit till terminalen vid Textilgatan sugs sopor, packas i con-
tainrar och transporteras till Högdalen för att omvandlas till 
energi.

Återvinning/cirkulär ekonomi
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Återvinning/cirkulär ekonomi

När påsen har släppts ner i sopnedkastet transporteras den med vakuumtryck till någon av terminalerna för vidare transport 
med lastfordon.



Utbytet av de nuvarande bussarna i Stock-
holms innerstad, drygt 300, till elbussar ger 
stora möjligheter att sänka energiförbrukningen 
och – genom tyst och ren trafik – förbättra 
miljön.  
     ElectriCITY tog för några år sedan initiati-
vet till att ställa om linje 74 från Nacka genom 
Hammarby Sjöstad till Mariatorget till en demo-
linje för elbussar. En överenskommelse träf-
fades om detta mellan SLL Stockholms läns 
landsting, SL, Volvo och Vattenfall, som etable-
rade ett EU-finansierat demoprojekt. Det blev 
dock inte linje 74, utan linje 73 från Ropsten till 
Karolinska i Solna som blev demolinje. Det blev 
ett framgångsrikt projekt. Såväl passagerarna 
som bussförarna gillade att åka respektive köra 
elbussar.
     Parallellt med detta tog ElectriCITY initiativet 
till att med hjälp av WSP göra en förstudie av 
hur en omställning av hela bussflottan skulle 
gå till, en Bussplan Stockholm. Slutsatsen var 
att SLL bör hålla fast vid existerande linjer och 
tidtabeller och genomföra ett succesivt utbyte 
av bussarna och att starta med busslinjer på 
de miljömässigt mest belastade gatorna, t ex 
Hornsgatan. 
     ElectriCITY har tillsammans med buss-, 
energi och teknikföretag arbetat för att en-

Bussplan Stockholm
– för tyst och ren trafik

gagera beslutsfattarna inom Trafiknämnden i 
Stockholms läns landsting för att genomföra en 
omställning till elbussar under de kommande 
tio åren. 
     Det arbetet har nu kommit så långt att 
Stockholms Läns Landsting genomför en utred-
ning under 2017 och 2018. ElectriCITY under-
söker nu om det går att göra linje 74 till demo-
linje med induktionsladdning.

Linje 74 – dags för eldrift med induktionsladdning?

Bussplan Stockholm  
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Linje 73 mellan Ropsten och Karolinska institutet, första eldrivna bussen i Stockholm, bullerfritt och inga avgaser.

Bussplan Stockholm



Hammarby Sjöstad har dragit till sig intresse 
från forskare, redan under de tidiga faserna av 
planering och byggande. Då studerade fors-
kare från KTH hur miljöhänsynen slog igenom 
i stadsbyggnadsprocessen, det som vi i dag 
kallar ”eco-governance”. Ett annat projekt stu-
derade hur HS2020, föregångare till ElectriCITY, 
engagerade de boende i Hammarby Sjöstad i 
arbetet på ”att förnya en ny stad”. 
     Under de allra senaste åren har ElectriCITY 
kommit att bli partner i forsknings- och innova-
tionsprojekt som KTH, Svenska Miljöinstitutet 
IVL och SP är ledare för och som har förlagts till 
Hammarby Sjöstad. 
     Ett av de första projekten handlade om 
omställningen till elfordon. Det bedrevs av KTH 
och är avslutat. Därefter har flera projekt om 
energianvändning och energieffektivisering 
bedrivits. Ett av dem var ett EU-projekt, CIVIS, 
som omfattade Hammarby Sjöstad och Trento 
i Italien. 
     Under ledning av KTH startade under 2016 
ett EU-projekt, som ska  undersöka vad som 
händer med våra energisystem, när vi börjar 
producera ”energi hemma” - solenergi, sjövär-
me och bergvärme. Då måste det gamla sys-
temet med central produktion och distribution 
kompletteras och läggas om. Tre städer funge-

Forskning om 
framtidens energisystem 

rar som forskningsfält; Geneve och Vevey, båda 
i Schweiz, samt Hammarby Sjöstad. Forskarna 
ska ta fram en modell för att hjälpa stadspla-
nerare, energiföretag och andra att kunna göra 
kloka investeringar i framtidens energisystem. 
ElectriCITY Hammarby Sjöstad är lokal samar-
betspartner till KTH.
     IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver forsk-
ning om vatten och vattenrening i Sjöstadsver-
ket på Henriksdal. Ett av projekten handlar hur 
reningsverk kan utvecklas till produktionsan-
läggningar för rent vatten, energi och ämnen, 
såsom fosfor. Ett annat om rening av läkeme-
delsrester och andra svårnedbrytbara ämnen.

Solenergi är en växande del av vår energimix.

Hammarby Sjöstad som forskningsfält
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Hammarby Sjöstad som forskningsfält

Så här ser Hammarby Sjöstad ut i 3D, en bild KTHs forskare har tagit fram i arbetet på framtidens energisystem – de blå och 
röda ”kanalerna” visar  energiflödena. 



Under året vann ett konsortium under ledning 
av KTH en utlysning om ett nationellt 12-årigt 
forsknings- och innovationsprogram, Smart and 
Sustainable Cities. 
     I detta konsortium ingår fyra städer, Stock-
holm, Göteborg, Malmö och Umeå, samt 
Chalmers, Lunds Tekniska universitet, Umeå 
universitet samt ett 40-tal företag och organisa-
tioner bland andra Ericsson, Intel, Scania och 
Skanska samt ElectriCITY i Hammarby Sjöstad. 
     Verksamheten kommer att byggas upp 
under 2017. Programmet är inriktat på hur ny 
teknik, 5G och Internet of Things kan underlätta 
energi- och klimatomställningen. 
     Smarta och hållbara städer är en långsiktig 
satsning med en årlig statlig finansiering på 
ca 40 miljoner kronor. Lika mycket finansiering 
kommer från programmets partners. Program-
met kommer att etableras under 2017 och sats-
ningen är planerad att pågå sammanlagt tolv år. 
     Syftet är att stödja genomförandet av Sve-
riges energi- och klimatåtagande, skapa en 
öppen nationell arena för arbete med hållbara 
städer och digitala plattformar, stödja forsk-
ning, utbildning och företagsamhet och export 
av svensk clean tech. Nästa generation av ICT 

Forskning och innovation om 
smarta och hållbara städer

i form av 5G och Internet of Things är några av 
de tekniker som kan hjälpa oss med energi- 
och klimatomställningen. 
     I samarbete med Ericsson, Intel och KTH vill 
ElectriCITY göra Hammarby Sjöstad till demo-
stad för dessa nya tekniker. En förstudie kom-
mer att genomföras under 2017. 
     Den kommer att studera lämpliga områden 
för ett demoprojekt. Laddning av elfordon, 
energi i våra bostäder, återvinning, luftkvalitet 
och trygghet är områden där IoT kan förstärka 
arbetet för hållbar stadsutveckling. 

Hammarby Sjöstad som forskningsfält
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Hammarby Sjöstad som forskningsfält

”All companies should translate the Paris 
agreement to their own climate goals. Can 
these goals work? Yes the most famous 
examples is of course when Gordon Moore 
1965 anticipated that computer capacity will 
be doubled approximately every second year 
This became the driving factor for the com-
puter industry, A self fulfilling prophecy for 
innovation”
Johan Rockström

Hammarby Sjöstad sett mot väster, Lugnet närmast och nybyggda Fredriksdal längst bort vid Skansbron.



ElectriCITY genomförde på uppdrag av Energi-
myndigheten under 2015 en förstudie om hur 
det stora internationella intresset för Hammarby 
Sjöstad kan tas tillvara och omsättas i en ex-
port- och investeringsplattform. 
     I förstudien föreslogs att Svenska Miljöinsti-
tutet, IVL, ska vara huvudman för exportplatt-
formen och att verksamheten ska bedrivas i 
samarbete med svenska clean tech företag, 
framför allt ASSET, som är en nationell organi-
sation för cirka 1.500 cleantech företag.
     Regeringen gav i slutet av 2016 Energi-
myndigheten i uppdrag ”att under perioden 
2016 – 2018 ge stöd till arbetet med att främja 
svensk export av miljö- och klimatteknik genom 
export- och investeringsplattformen Hammarby 
Sjöstad 2.0.”  
     IVL kommer under 2017 att bygga upp 
verksamheten, som därmed tar över den infor-
mationsverksamhet som Stockholms stad har 
bedrivit i GlashusEtt, en verksamhet som sedan 
några år tillbaka har trappats ned. 
     ElectriCITY kommer att samarbeta med IVL 
i etableringen och genomförandet av projektet. 
Som ett led i detta samarbete finns nu ett nät-
verk av ett 30-tal personer med erfarenhet av 

Hammarby Sjöstad 
som export- och affärsplattform

exportfrämjande verksamhet, Team Hammarby 
Sjöstad. Under året som gått har vårt team 
medverkat i möten med besökare från bland 
annat Kina, Indien, Latinamerika.  
     Vi samarbetar med Sweco, som på upp-
drag av China Development Bank, har skrivit 
en rapport om Hammarby Sjöstad – från idé till 
verklighet. Den används nu i ett 30-tal kine-
siska provinser som inspiration i det pågående 
stora stadsbyggnadsprogrammet.  Rapporten 
finns tillgänglig – på engelska och kinesiska - 
på ElectriCITYs internationella hemsida www.
electricity.eu 

Swecos rapport 
om Hammarby 
Sjöstad 
– på kinesiska.

Hammarby Sjöstad som exportplattform
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Hammarby Sjöstad som exportplattform

Xi Jinping, då vice president, nu president i Kina, på besök i Hammarby Sjöstad 2010. Intresset för Hammarby Sjöstad är 
fortsatt stort bland kinesiska beslutsfattare.



I förstudien om Hammarby Sjöstad som ex-
portplattform ingick ett förslag om att bedriva 
”MatchMaking” mellan innovativa cleantech 
företag och stora användare av sådan teknik, t 
ex bostadsföretag, fastighetsbolag och energi-
teknikinstallatörer.
     Detta förslag har under 2016 utformats som 
ett pilotprojekt, fått finansiering från Energimyn-
digheten och har redan fått en framgångsrik 
start i början på 2017.  
     Uppfinnarna och de innovativa företagen 
kommer från ASSET, som är den nationella or-
ganisationen för cleantech företag, Stockholms 
Innovatörskrets, Swedish Innovators och Vilhel-
mina Science Park.  Från användarsidan deltar 
bland annat HSB, Riksbyggen, Fastighetsäga-
ren, SBC, Veolia, Enstar och Schneider-Electric. 
Fyra sådana matchmaking-möten kommer att 
genomföras under 2017. 
     Vid det första MM-mötet i februari presente-
ras bland annat ny teknik för att ta upp energi 
ur sjövärme. Den tekniken kommer nu att testas 
i Sickla Kanal i Hammarby Sjöstad. Tack vare 
den nya tekniken kan behovet att köpa energi 
i form av fjärrvärme sänkas med mer än två 
tredjedelar, enligt leverantören, som har testat 

MatchMaking för cleantech

tekniken i en sportanläggning i Vilhelmina. 
     Vidare har ElectriCITY under året inlett 
samarbete med Företagsgruppen Hammarby 
Sjöstad, en organisation med ett 100-tal företag 
inom flera olika branscher. Syftet är att kunna 
göra nytta för dessa företag när det gäller en-
ergi, klimat och miljö och när det gäller export-
affärer inom clean tech.

Detta är den energikollektor,  som tar upp sjövärme för att 
värma byggnader och som ska testas i Hammarby Sjöstad.

Matchmaking +  Företagen i Hammarby Sjöstad
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Matchmaking +  Företagen i Hammarby Sjöstad

Första mötet inom MatchMaking-projktet genomfördes i början på februari 2017 – ett tiotal innovationer presenterades och 
diskuterades.



Hammarbybacken drivs sedan ett tiotal år 
tillbaka av Skistar, som har utvecklat den och 
medverkat till att skapa en mycket populär 
plats för skidintresserade i hela Stockholm. 
Anläggningen har nu fått sådana kvaliteter att 
Internationella Skidförbundet har förlagt World 
Cup i parallellslalom till Hammarbybacken med 
start 2016 och fortsättning fram till 2019. De två 
första evenemangen 2016 och 2017 har blivit 
stora framgångar, både publikt och organisato-
riskt. 
     Svenska Olympiska Kommittén arbetar för 
att Vinter-OS 2026 ska förläggas till Stockholm 
och Åre. Om så blir fallet kommer Hammarby-
backen att bli en av OS-anläggningarna. Här 
är avsikten att genomföra tävlingar i parallell-
slalom och bob. Dessutom ska den olympiska 
elden brinna i backens topp.
     Med allt varmare vintrar blir det allt svårare 
för skidintresserade stockholmare att få möjlig-
het att på hemmaplan åka skidor. ElectriCITY är 
därför engagerad som en partner i arbetet att 
utveckla det vi kallar Nya Hammarbybacken, 
där vi vill skapa möjligheter för året-runt-
skidåkning, på samma sätt som det nu finns 
anläggningar i länder som Holland, Belgien, 

Hammarbybacken för WC, 
Vinter-OS och alla stockholmare 

Storbritannien, dit många svenskar reser.
     Det finns nu ny teknik som gör det möj-
ligt att skapa skidtunnlar både för pister och 
längdåkning. ElectriCITY samarbetar med SOK, 
Skidförbundet och Skistar och lokala entrepre-
nörer kring planerna för Nya Hammarbybacken 
och planeringen för Vinter-OS 2026. 

Lindas knattar uppvaktar Norges Nina Löseth efter parallell-
slalomen i Hammarbybacken.

Hammarbybacken som lokal och internationell arena
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Hela skidvärlden tittar på Hammarbybacken. Succé från start, 6000 i publiken 2016, 9000 2017.

Hammarbybacken som lokal och internationell arena
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Om oss

Medlemmar
ElectriCITY hade vid årsskiftet 23 medlemmar 
och har därutöver ett 20-tal partners som är en-
gagerade i verksamheten och som bidrar både 
finansiellt och med inkind-insatser.

Organisation
ElectriCITY är organiserad som en ekonomisk 
förening. Högsta beslutande instansen är års-
stämman, som väljer styrelse. Styrelsen utser 
inom sig ett Arbetsutskott. Vid stämman 2017 
kommer ett förslag att behandlas om en ny led-
ningsorganisation med en mindre styrelse kom-
binerad med programråd för elfordon, energi, 
återvinning, forskning och affärsutveckling samt 
ett arbetsutskott, ansvarigt för verksamhetspla-
nering, budget och administration.

Våra medlemmar, vår 
organisation och vår ekonomi

Vår ekonomi
Föreningens ekonomi är baserad på serviceav-
gifter från medlemsföretagen och på intäkter för
projektuppdrag. Föreningen hade under 2016
intäkter på sammanlagt 1,48 miljoner kronor,
av vilka serviceavgifterna utgjorde 1,35 milj kr.
Utgifterna uppgick till 1,46 milj kr.

Det egna kapitalet uppgår till 393.000 kronor ,
av vilket medlemmarnas insatskapital utgör
t360.000 kronor.

Om oss

Medarbetare och adresser

Allan Larsson, ordförande och initiativtagare, allanlarsson@telia.com
Cecilia Liljedahl Torhult, vice ordförande, cecilia.liljedahltorhult@riksbyggen.se

Jörgen Lööf, projektledare, jorgen.loof@electricitystockholm.se
Sten Bergman, vd Elbil2020, sten.bergman@elbil2020.se

Henric Gustafson, projektledare Elbil2020, henric.gustafson@elbil2020.se
Lena Nielsen, sekreterare, lnielsen5311@gmail.com

Besöksadress: Lugnets Allé 48 F, 120 66 STOCKHOLM
www.electricitystockholm.se

Medlemmar och partners

Pengarna användes för följande ändamål:
Smart och förnybar energi……….... 827.000
Hållbara transporter/elfordon………... 50.000 
Återvinning/cirkulär ekonomi……… 100.000
Export- och affärsplattform………… 152.000
Projektgemensamma kostnader….. 126.000 
Administration och lokaler………..... 204.000
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Hammarby 
Sjöstad 2.0

Verksamhetsberättelse 
för ElectriCITY 
Hammarby Sjöstad 2016 
– med utblick mot 2017

electricitystockholm.se


