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DEKON och CAPEE GROUP i optimerande samarbete 
 
DEKON Engineering AB och CAPEE Group AB samarbetar för att reducera NOx-
utsläpp och effektivisera drift av bland annat avfalls-, bio- och sodapannor. 
 
– Vi vill hjälpa industrin att köra sina pannor optimalt. Både för miljön och ekonomins 
skull, berättar CAPEE Group ABs vd Peter Nilsson. 
 
– Kombinationen av DEKON Engineerings pannkompetens, Big Data och CAPEE Action 
Station ger oss helt nya möjligheter att lyckas med det. 
 
CAPEE Action Station är en innovativ och banbrytande svenskutvecklad mjukvara som 
snabbt läser in data från en kunds samtliga befintliga produktions-system. Möjligheten 
att enkelt och effektivt samköra stora mängder historisk och realtidsaktuell data ger helt 
nya möjligheter att identifiera och analysera samband.  
 

 
CAPEE Action Station 

 
– Ledtrådarna till en anläggnings mest effektiva körsätt ligger ofta dolda i historiska 
data. CAPEE Action Station är ett analysverktyg som hjälper oss på DEKON att 
blixtsnabbt hitta nålen i den digitala höstacken, berättar DEKON Engineerings vd Håkan 
Johansson. 
 
– Nu kan vi se samband både snabbare och mer precist och därför optimera en 
anläggning ännu bättre. Vattenfall Uppsala har exempelvis bestående reducerat sina 
NOx-utsläpp med 20 %. 
 
Utöver optimeringsuppdrag inom kraft- och processindustrin samarbetar DEKON och 
CAPEE också i samband med driftsättningar av nya eller ombyggda anläggningar. 



 
– Tillsammans kan vi leverera en effektivare trimning, en snabbare identifiering av 
felorsaker och en tidigare överlämning av anläggningen till slutkunden, konstaterar 
Håkan Johansson. 
 
Kontakt: 
Peter Nilsson, vd CAPEE Group AB:  070 853 28 80 
Håkan Johansson, vd DEKON Engineering AB:  073 820 01 35 
 
CAPEE Group AB 
Capee Group AB har hjälpt processindustrin optimera sina pannor i 10 år. Vi gör det 
genom att använda industrins befintliga Big Data i ett unikt verktyg – CAPEE Action 
Station. Med det kan operatörer och ingenjörer tillsammans analysera driftproblem i 
realtid på ett explorativt sätt som ger samsyn och bestående effekter. Capee Group 
samlar processindustrins Big Data från alla källor, och ger ledning och operativ personal 
möjlighet att både djupanalysera och att styra produktionen live i mobilen.  
 
DEKON Engineering AB 
DEKON Engineering AB är ett expansivt och nytänkande svenskt konsultföretag inom 
kraft- och processindustrin. DEKON driftsätter hela system, trimmar och optimerar. Vi 
optimerar också informations- och arbetsprocesser med hjälp av moderna produktions- 
och anläggningsnära IT-lösningar som verkligen gör nytta. DEKON servar hela kraft- och 
processbranschen med kunnig och pålitlig personal samt individuellt utformade 
utbildningar direkt på kundens anläggning.  
 


