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Växjö Energi utvärderar sitt kör- och 
arbetssätt med Capee Troubleshooter 
 
Växjö Energi har bestämt sig för att utvärdera sitt kör- och arbetssätt med Capee 
Troubleshooter. I praktiken innebär det att man kommer vända ut och in på de 
senaste två årens driftdata, identifiera driftproblem, hitta optimala körsätt, 
effektivisera skiftöverlämningar och ta det första steget mot ett bättre 
arbetssätt i den dagliga driften.  
 
Capee Group har med sin mjukvara Capee Action Station etablerat sig som processindustrins problemlösare. 
Genom sin prickskjutare Capee Troubleshooter hittar driftpersonalen inte bara lösningen på sina problem. De 
hittar det bästa och mest effektiva körsättet samtidigt som de tar det första steget mot ett förändrat och 
förbättrat arbetssätt.  
 
När nu Växjö Energi har bestämt sig för att använda Capee Troubleshooter handlar det främst om att se hur 
mycket man kan förbättra miljövärdenas nyckeltal – vad rätt körsätt och bränslekvalitet innebär för biopannans 
effekt, NOx och CO. 
 
– Det är ett pilotprojekt som går ut på att vi med hjälp av Capee Troubleshooter ska tanka över all driftdata från 
de senaste två åren. I förlängningen kan det bli aktuellt att titta på all samlad data från 1996. Vi tror att Capee 
Troubleshooter kan vara rätt verktyg för det och förväntar oss att hitta de problem och optimala körningar vi letar 
efter. Min förhoppning är att det är så lättanvänt som det verkar och att vår driftpersonal ska arbeta på detta 
sättet i framtiden. Det är ändå de som kan processen bäst och då är det också rimligt att de har tillgång till de 
rätta verktygen. För att det ska bli ett lyckat projekt måste driftpersonalen tycka att det är bra. Jag ser därför de 
första veckorna som oerhört viktiga och intressanta, säger Bengt Fransson som är Driftchef på Växjö Energi. 
 
– Att först djupanalysera driftdata ger en solid grund för förankring av nya körsätt och löpande förbättring i den 
dagliga driften. Capee Troubleshooter leds av en processingenjör med stor vana när det gäller att förbättra 
vardagens arbetssätt för bättre nyckeltal – ofta med fokus på NOx, CO och effekt. Vi ser fram emot uppdraget hos 
Växjö Energi, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group. 
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Capee Group är ett banbrytande cleantechföretag inom processindustrin som är övertygade om att det är driftpersonalen som 
avgör verksamhetens produktionsvolym, energiförbrukning och utsläpp. Med sin patentsökta mjukvara Capee Action Station™ 
samt helt unika kombination av processingenjörer och systemutvecklare ger man den operativa driften ett IT-stöd som varit 
helt otänkbart tidigare. Capee Group vänder sig till alla målinriktade processindustrier som vill göra sin verksamhet mer 
lönsam och hållbar. 


