
Netmore levererar antennät till Nyköpings lasarett & Kullbergska
sjukhuset
Netmore erhåller de två första två avropen på antennät till Region Sörmland i form av
kommunikationsutrustning som ska installeras på Nyköpings lasarett och Kullbergska
sjukhuset. Affären sker inom ramarna för samarbetet med Omeghi, ett av Instalcos 80 lokala
installationsföretag. Antennäten som levereras från december 2020 har stöd för Rakel samt
andra till femte generationens mobilnät. Ordervärdet uppgår till cirka 0,5 MSEK.

Affären ingår i en avsiktsförklaring där Instalcobolaget Omeghi valt Netmore som leverantör av nätverksutrustning till ny- och
ombyggnaden av tre sjukhus i Sörmland. Projektet utgör en del av en samverkansentreprenad som ingår i NCC och Region
Sörmlands överenskommelse om att renovera, bygga om och bygga ut Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i
Katrineholm och Nyköpings lasarett. Byggprojektet går under namnet Framtidens sjukhus och beräknas vara slutfört 2026.

”Sjukhus är både komplexa och kritiska miljöer, varför vi vet att våra lösningar och vår kompetens kommer väl till pass när
grunderna för pålitlig radiokommunikation ska läggas. Framtidens sjukhus är ett omfattande projekt. Vi har som ambition att
ytterligare växa vår affär i takt med projektet fortlöper. Leveransen av två högkvalitativa antennät utgör första steget av vad som
har potential att blir fler”, säger Mats Ragnarsson, projektledare Netmore.
 

Övrig information:

Region Sörmland bygger för framtidens vård.

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många
arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen.

 

Kontaktuppgifter:

mats.ragnarsson@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med
våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och
är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.
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