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Det är Installatörsföretagen, Sveriges elgros-
sister SEG och Elrätt leverantörerna som dri-
ver projektet. I Idébanken delar de med sig 
av sina senaste eltekniklösningar både till de 
egna medlemmarna och slutkunderna som 
till exempel fastighetsägare som står inför att 
effektivisera el-användningen.

– Leverantörer och grossister lägger upp 
sina bästa helhetslösningar i Elrätt Idébanken 
och nu har vi mer än 174 lösningsförslag på 
hur man kan hjälpa kunder som fastighetsä-
gare, bostadsrättsföreningar och företag med 
att förenkla energieffektiviseringen. Dessut-
om fungerar Idébanken som ett digitalt stöd 
för elinstallatörer och visar på vilken kunskap 
som finns hos dem och deras företag, säger 
Tarja Häggmark, projektledare för Elrätt.

Eftersom Elrätt Idébanken är en sökmotor på 
webben som installatörerna kan ta med sig ut 
till kunderna kan de på plats visa professio-
nella, färdiga och fungerande lösningar. Den 
digitala plattformen är uppdelad så att det 
finns information som slutkunderna kan ta 
del av och en del som riktar sig till de profes-
sionella installatörerna.

– Vi tror att det här ger möjligheter att 
ligga steget före kunden, att kunna presen-
tera nya moderna lösningar på ett proffsigt 
sätt. Installatören kan med ett särskilt inlogg 
komma åt den del av Idébanken som är rik-
tat till yrkesgruppen och sedan enkelt spara 
ner Elrätt Idébanken i sin läsplatta eller mobil 

och på så sätt alltid ha dem till hands, säger 
Tarja Häggmark.

För till exempel fastighetsägare är Idé-
banken öppen via länken idebanken.elratt.
se/kund.

– Här är det enkelt att söka på en lösning 
som fyller kundens behov och direkt kontak-
ta en av de 825 Elrätta installatörsföretag som 
är registrerade hos oss och som kan hjälpa till 
med installationen, berättar Tarja Häggmark 
och fortsätter:

– Elrätt Idébanken är en unik portal som 
lanserades i maj 2016 och det finns inget 
annat liknande på marknaden i Sverige. Vi 
hoppas och tror att det nu ska bli enkelt för 
både fastighetsägare och installatörer att hitta 
smarta lösningar.

Intresset från fastighetsägare har också visat 
sig vara stort. 

– För att svara mot det stora intresset gör 
vi nu en marknadsundersökning bland fast-
ighetsägare för att ta reda på hur vi ytterligare 
kan förbättra Idébanken, säger Tarja Hägg-
mark.

Elrapporten 2016 som Elrätt utförde till-
sammans med Sifo, där 735 telefonintervjuer 
med ansvariga för inköp av eltjänster och för att 
anlita elektriker genomfördes, visar att sju av tio 
(69 procent) uppger att de har energieffektivise-
rat minst 30 procent av sina fastigheter. 29 pro-
cent av respondenterna hade energieffektivise-
rat minst 61 procent av sina fastigheter. 

– Hälften av de tillfrågade (52 procent) 
ansåg sig ligga långt fram när det gäller 
energieffektiva lösningar inom uppvärm-
ning. Samtidigt så var det bara 29 procent 
av respondenterna som ansåg sig ligga långt 
framme inom integrerade ellösningar, säger 
Tarja Häggmark.

Rapporten visar också att 53 procent anser 
att det finns stora pengar att spara genom 
energieffektiva lösningar. 70 procent av de 
tillfrågade anser att med rätt ellösningar så 
sjunker underhållskostnaderna och 69 pro-
cent anser att smarta eltekniska lösningar är 
ett mycket effektivt sätt att energieffektivisera.

– Det finns ett otroligt stort intresse för 
de här frågorna, över 80 procent i undersök-
ningen säger att det finns stora pengar att 
spara genom en effektivare energianvänd-
ning.

I Elrätt Idébanken hittar man förslag till lös-
ningar inom en rad olika områden. Här finns 
allt från fasadbelysning med hög kapacitet, 
flexibelt koncept för elbilsladdning till opti-
mal belysning i frysrum.

– Saknas det lösningar så tar vi gärna 
emot förslag. Nyligen fick vi till exempel 
en fråga om belysning i stall, avslutar Tarja 
Häggmark.

Frågor om Elrätt Idébanken? 
Maila: idebanken@elratt.se

Läs mer på: idebanken.elratt.se
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Samarbete hjälper 
fastighetsägare välja rätt

i energieffektivseringsdjungeln
Klimatmål med 

tydliga krav på energi-
effektivisering har fått 
fastighetsägare att se 
över sina fastigheter. 

Som ett led i den 
processen har tre parter 

inom elbranschen gått 
samman i ett unikt 

samarbetsprojekt – Elrätt 
– som bl.a. erbjuder 

Idébanken – en plattform 
som lyfter fram effektiva 

helhetslösningar inom 
smart elteknik.

Tarja 
Häggmark, 

Projektledare 
Elrätt
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Vi hoppas och 
tror att det nu ska 
bli enkelt för både 
fastighetsägare 
och installatörer 
att hitta smarta 
lösningar. 


