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Säffle kommun utvecklar för framtidens 
hållbara samhälle, väljer Netmore som 
leverantör av nät för Internet of Things 
 
För att kunna ligga i framkanten när det gäller digital utveckling och skapandet av 
framtidens hållbara samhälle väljer Säffle kommun att samarbeta med Netmore i 
utbyggnaden av nät för smarta tjänster, så kallat Internet of Things (IoT). Säffle 
kommun kommer i samband med detta initialt använda tekniken inom Vatten och 
Avlopp (VA) och i en förlängning kunna erbjuda nätet till kommunens övriga 
verksamheter och även privata aktörer. 
 

”Grunden i Säffle Kommuns vision är att leda hållbar utveckling. I linje med 
denna vision söker vi ständigt möjligheter att med hjälp av tekniska lösningar 
utveckla och effektivisera våra verksamheter. IoT och LoRaWAN skapar här 
otroliga möjligheter inte minst inom den tekniska sektorn.” säger Emil 
Martinsson, VA-chef på Teknik och Fritidsförvaltningen Säffle-Åmål, och 
fortsätter: ”Först ut att tillämpa tekniken är VA-enheten. I första hand ska vi 
fokusera på en utbyggnation av övervakningen av våra ledningsnät. Aktuell 
teknik erbjuder äntligen en kostnadseffektiv lösning, något vi efterfrågat i 
många år!” Säger Emil Martinsson 

 
”Vi på Netmore ser fram emot samarbetet med Säffle Kommun i deras 
utvecklingsresa. Första noden för uppkoppling via LoRaWAN-protokollet är 
redan levererat och driftsatt. Nu kommer vi stödja Säffle Kommun i deras vidare 
digitala utveckling.” säger Fredrik Skoglund, Head of Connected City på 
Netmore. 

 
För mer information, 
Fredrik Skoglund fredrik.skoglund@netmoregroup.com 
Emil Martinsson emil.martinsson@saffle.se 
 

mailto:ca@gwkapital.se
mailto:fredrik.skoglund@netmoregroup.com
mailto:emil.martinsson@saffle.se

