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Innovationsdriven upphandling kan snabba på
marknadsintroduktionen och öka marknadsandelarna 

för miljöanpassade varor och tjänster
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Stages

En metod är 

Teknikupphandling

eller

“Konsten att köpa något 

som inte finns tillgängligt 

på marknaden!”



Teknikupphandling bygger 

på vetskapen att köpstarka 

kunder har drivit 

innovationsutvecklingen

genom att ställa proaktiva

krav vid sina inköp!



1. Förutsättning
• Svag värmepumps bransch
• Behov att ersätta olja och 

direktverkande el i småhus
• Svalt intresse från leverantörer

4. Resultat
• Uppsving för hela branschen
• Vinnaren har ökat sin försäljning

från 40 miljoner till över en miljard

2. Krav
• 30% lägre energi
• 30% lägre pris
• Inga halogener i kylmedium

3. Insats
• 50 000 till de 10 som klarade 
skallkraven
• 300 000 till vinnarna
• 3000 till de 100 första köparna
• Stark marknadsföring

kampanj, broschyr, mässa

Värmepumpar
NUTEK
1993



Och så var det detdär med 
båttoaletterna……..

- Förbud 2015 (holdningtank mm)

- Alternativa tekniker?

- Användarvänlighet?

- Miljöbelastning?

-Teknikneutralitet i lagstiftning (LOVA)?



Förbränningstoaletter för båtbruk
Diesel- eller gasdrivna toaletter som förbränner urin och fekalier vid mycket
höga temperaturer.



Förbränningstoaletter på land
Landbaserade förbränningstoaletter finns i flera olika
utföranden:

- Elektrisk förbränning
- Gasförbränning (propan, naturgas mm.)
- Dieselförbränning

Möjligheten finns att koppla ihop flera toalettstolar till ett
större system.

Exempel:

EcoJohn WC32 med daglig kapacitet på 30 personer.
EcoJohn WC48 med daglig kapacitet på 50 personer.



Toaletter med avdunstning
- Initialt separeras urin och fekalier. Urinen rinner ner i en separat behållare
medan den fasta avföringen hamnar på en torkbädd.

Avfallstanken ventileras kraftigt och värms för att påskynda uttorkningen av den 
fasta avföringen samt förångningen av urinen.

Dålig lukt undviks genom att luft ventileras ner genom toalettstolen och ut genom
en skorsten.



Och vad blir då slutsatserna?

- Förbud 2015 (holdningtank mm.) /???

- Alternativa tekniker /Tveklöst massa alternativ!

- Användarvänlighet /Stöd SBU-initiativet!

- Miljöbelastning? /Negligerbar map båttoaletter – till 
97% en landfråga!

- Teknikneutralitet i lagstiftning /?!

Vem ska följa upp att lagen efterlevs?


