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Netmore bygger rikstäckande 
LoRaWAN-nät för IoT  

Netmore, Sveriges ledande aktör inom LoRaWAN, bygger ett rikstäckande IoT-nät för 
att möta det accelererande behovet av digitalisering inom en rad olika områden. 
Tillsammans med Netmores nuvarande operatörsverksamhet i över 70 kommuner 
kommer utbyggnaden skapa helt nya förutsättningar för alla aktörer med behov av att 
effektivisera och digitalisera sin verksamhet. 

Netmores rikstäckande LoRaWAN, en teknik som möjliggör trådlös överföring av data över 
långa sträckor med låg energiförbrukning, är byggt för att över tid leverera konnektivitet till 
miljontals uppkopplade mätare och sensorer. Förutom anslutningsmöjligheter ingår i 
Netmores ekosystem en plattform som har nödvändiga verktyg för att hantera, kontrollera 
och styra både nät och sensorer. 
 
”Vi ser en stor efterfrågan från en rad olika branscher och aktörer med behov att effektivisera 
och digitalisera sin verksamhet genom datainsamling från sensorer. Netmore har idag en 
unik position att leda denna utveckling med ett rikstäckande IoT-nät och kan erbjuda städer, 
fastigheter och företag en effektiv, säker och hållbar uppkoppling. Genom vår plattform blir 
det dessutom enkelt att koppla upp sensorer i nätet och integrera kundapplikationer för 
visualisering och dataanalys”, säger Ove Anebygd, VD på Netmore Group. 
 
Genom det samägda bolaget Netmore Polar Network har finansiering säkrats och via en 
snabb ”time-to-market” får Netmore ett unikt utgångläge som nationell LoRaWAN-operatör i 
Sverige. Vidare har delägaren Polar Structure själva ett omfattande behov av IoT-tjänster för 
byggandet av både sin svenska- och internationella verksamhet, vilket innebär att man 
kommer bidra med betydande kundunderlag över tid. 
 
”Netmore är en pionjär inom området och har varit verksamma sedan 2016, men det är nu 
det händer! Vi ser ett kontinuerligt inflöde av nya samarbetsavtal, inte minst med kommuner 
som vill digitalisera sin verksamhet i syfte att nå sina hållbarhetsmål och öka livskvalitén för 
sina medborgare. Genom ett publikt, kommersiellt och nationellt LoRaWAN-nät som vi 
gemensamt bygger med kommuner, kommunala bolag och privata företag kan vi snabbt och 
effektivt erbjuda den täckning och kapacitet som önskas. I vår utrullningsstrategi prioriteras 
ett 100-tal städer där efterfrågan är som störst, samtidigt som vi själva genom Netmore Polar 
Network bygger kapacitet och därmed tillgänglighet på platser där partners och täckning för 
närvarande saknas”, Fredrik Skoglund, Head of Connected City på Netmore Group. 
 
För ytterligare information var god kontakta:  
Fredrik Skoglund, Head of Connected City, fredrik.skoglund@netmoregroup.com 
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