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Trollhättans Stad håller koll på vattentemperaturen på badplatser  

 

Göteborg 2019-06-25 

 

Trollhättans Stad har genom ett samarbete med Trollhättan Energi AB och iioote 

AB satt ut vattentemperatursensorer på kommunala badplatser för att hålla koll 

på vattentemperaturerna i sommar. 

Applikationen möjliggörs med den ledande LPWAN standarden LoRaWAN® som bygger 

på en öppen standard och är ett kostnadseffektivt sätt att kommunicera med och 

positionera sensorer. Fördelarna är flera med lång räckvidd och strömsnåla sensorer. 

Bertil Moberg, ansvarig för IoT Solutions på iioote AB säger ”Samarbetet med Trollhättans 

Stad och Trollhättans Energi AB kommer möjliggöra många nya spännande lösningar för 

att förbättra vårt samhälle genom att testa, använda och utveckla framtida affärsmodeller 

och applikationer inom IoT. Radiotekniken är optimal för applikationer med liten 

datamängd samt att elektroniken är billigare än i traditionella trådlösa enheter. Detta gör 

nätverket perfekt för att mäta allt, skapa smarta byggnader och städer och lokalisera 

saker, och mycket mer”. 

”Vi är glada att få upp våra badtemperatursensorer innan storsemestern. Detta är en 

bra service till kommuninvånarna som är badsugna”, säger Ida Andersson 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättans Stad. 

”Jag är mycket nöjd med att vi får till en lösning som är till för innevånarna i Trollhättans 

Kommun. Att man med små medel och enkla lösningar kan få till något som kan vara till 

nytta för invånarna är ett stort plus, och att det är klart inför semestrarna är riktigt bra”, 

säger Tom Nordal Stadsnätschef på Trollhättan Energi AB  

”För oss är det kul att vara igång med en funktion som Trollhätteborna har nytta av”, 

säger Trollhättan Energis försäljningschef Jonas Bergqvist. 

Läs mer här: https://www.trollhattan.se/vattentemp 
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Om iioote AB  

iioote arbetar med företag, kommuner och organisationer vid implementering av IoT i 

verksamheten, från behovsanalys och strategi till planering, genomförande och 

systemintegration. iioote har spetskompetens inom IoT, IT och Telekom i kombination 

med branschspecifik kompetens från bygg-, maskin- och fordonsindustrin.  iioote tar fram 

lösningar som driver utvecklingen av enkel och innovativ IoT framåt inom samhället. 

Detta möjliggörs av radiosystem som använder energisnål teknologi det vill säga Low 

Power Wide Area Networks (LPWAN).  

Kontakt: Bertil Moberg, Head of IoT-Solutions, tfn 0709 87 29 39, bertil.moberg@iioote.com 

 

Om Trollhättan Energi AB  

Trollhättan Energi ägs av Trollhättan Stad. I praktiken innebär det att du som bor i 

kommunen också är delägare. Vi arbetar för att du ska kunna leva ett hållbart och enkelt 

vardagsliv. Därför ser vi till att du har rent vatten i kranen, att vi tar hand om avlopp och 

sopor och samtidigt levererar klimatsmart energi till både hushåll, företag och fordon. Vi 

vill visa vägen till ett fossilfritt Trollhättan, där vi tillsammans hjälps åt att vara snälla mot 

miljön. Både nu och i framtiden. 

Kontakt: Jonas Bergqvist, Försäljningschef, tfn 0708 617 901, jonas.bergqvist@trollhattanenergi.se 


