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Smarta ellösningar på webben ska hjälpa fastighetsägare att 

energieffektivisera 

Nu lanseras ”Elrätt Idébanken”, ett webbverktyg för elinstallatörer som innehåller 

smarta lösningsförslag med modern elteknik. En enda lösning kan sänka 

energiförbrukningen med mer än 75 procent. Syftet är att tydligare kunna visa nyttan 

med nya eltekniska lösningar. Målgrupp är bland andra fastighetsägare som tycker att 

det är dyrt, krångligt och tar tid att energieffektivisera. 

Sju av tio fastighetsägare uppger att de fortfarande har mycket kvar att göra inom 

energieffektivisering. Dyrt, tidskrävande och komplexa befintliga strukturer anges som de 

vanligaste orsakerna. Men många missar de mindre och enklare energisänkande åtgärderna 

som är kostnadseffektiva att installera. Det visar den Sifo-undersökning som Elrätt tog fram 

tidigare i år.  

Det är ett av skälen till att samarbetsprojektet Elrätt nu lanserar ”Elrätt Idébanken”. 

Webbverktyget går att använda på dator, mobil och surfplatta.  

- Vi har samlat smarta helhetslösningar från ledande elteknikleverantörer och grossister inom

Elrätt samarbetsprojektet. Alla lösningar är pedagogiskt presenterade med sparkalkyler.

Elinstallatören kan på plats enkelt visa beställaren hur fastigheten på olika sätt kan bli

energisnålare och samtidigt får bättre belysning i lokalerna, för att nämna ett exempel, säger

Tarja Häggmark, projektledare på Elrätt.

Andra exempel på lösningar i ”Elrätt Idébanken” är garaget som med LED, närvarostyrning 

och ljus anpassat till aktivitet, fick sänkt driftskostnaden med 90 procent. Eller 

fastighetsägaren som bytte till rundstrålande utomhusarmatur med automatisk nattsänkning 

och kunde energibespara upp till 80 procent.  

”Elrätt Idébanken” är tillgänglig för alla medlemmar i samarbetsprojektet Elrätt. 

Elrättrapporten som SIFO gjort på uppdrag av Elrätt kan hämtas här. 

Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister och de Elrätta 

elleverantörerna med det gemensamma syftet att informera om möjligheterna med modern 

elteknik. Läs mer om Elrätt på www.elratt.se 

För mer information, kontakta: 

Tarja Häggmark, projektledare Elrätt 

tarja.haggmark@elratt.se 

08-762 74 71, 073-045 67 79
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