
  

Capee Group AB, Stena Center 1, 412 92 Gothenburg, Sweden 

www.capeegroup.com 

Capee Group är ett innovativt mjukvaruföretag inom cleantech som arbetar proaktivt och långsiktigt för att göra världens 
processindustri mer effektiv, lönsam och miljövänlig. Genom den revolutionerande mjukvaran Capee Action StationTM kan 
företag inom papper och massa, energiproduktion, biobränsle, kemi, petrokemi, stål, anrikning, livsmedel m fl lösa sina dagliga 
driftproblem snabbare och löpande maximera sin prestanda. 
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Billerud Skärblacka ökar farten med 
problemlösaren Capee Action StationTM 
 
Det började med en framgångsrik testkörning av Capee Groups revolutionerande 
mjukvara och problemlösare Capee Action StationTM. Nu har Billerud Skärblacka 
utökat samarbetet för att kunna trimma driften ytterligare. Förutom operatörerna 
har produktionschefen för sulfatfabriken, Curt Johansson, installerat en egen 
komplett version av Capee Action StationTM. Något som han är positiv till.   
 
– Det är enormt bra och inspirerande att själv kunna följa driften på det här sättet i realtid. Man får en helt annan 
överblick och samtidigt direkt koppling till den dagliga driften. Fördelarna är givetvis många men det jag tänker på 
främst är möjligheten till direkt analys av bränslefördelning och snabbt kunna se kostnaderna vid olika körsätt. Vi ser 
också framgent möjlighet till att samarbetet med operatörerna effektiviserats, med effektivare genomgångar där 
rätt beslut kan tas direkt, säger Curt Johansson, produktionschef för sulfatfabriken på Billerud Skärblacka. 
 
– Mycket spännande och ett skolexempel på hur Capee Action StationTM kommer till sin fulla rätt. Ibland kan det 
vara så att operatörer och driftchefer har olika syn på saker och körsätt eller att det saknas tillförlitliga 
beslutsunderlag. Med vår produkt får alla svart på vitt vilket som är den snabbaste vägen, säger Peter Nilsson, VD på 
Capee Group.  
 
– Det händer mycket positivt på Capee Group nu och ni ser ut att arbeta hårt för att processindustrin ska bli mer 
lönsam och hållbar. Vad är det som driver er? 
 
– CO2 och NOx. Driftstörningar är oerhört kostsamma för miljön och för företag inom processindustrin. Här finns det 
mycket vi och Capee Action StationTM kan göra för att minska utsläpp och pengaspill. Tid är helt klart nyckeln till 
framgång och det är väl egentligen den vi utvecklar och säljer. Driftproblem som förut kunde ta månader att hitta 
löser Capee Action StationTM på en bråkdel av den tiden, avslutar Peter. 
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