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Capee Group utvecklar samarbetet  
med BillerudKorsnäs Gruvön  
 
Cleantechföretaget Capee Group utvecklar samarbetet med BillerudKorsnäs 
Gruvön. Efter att ha provkört Capee Action Station implementerar man nu 
problemlösningsmjukvaran på Lut och Ånga. Parallellt kommer Capee Group 
även att göra fabrikens stopplanering mer effektiv, robust och användarvänlig.  
 
BillerudKorsnäs har provkört Capee Groups problemlösningsmjukvara och har nu bestämt sig för att 
implementera den på Lut och Ånga:  
 
– Med Capee Action Station kan vi lättare och snabbare få en överblick och analysera driften. Det gör det lättare 
att hålla ett ökat fokus, säger Stefan Magnusson, chef på Lut och Ånga. 
 
Capee Group håller även på att effektivisera fabrikens stopplanering för att spara tid, pengar och miljö. Genom att 
analysera vad man ska stoppa, när man ska göra det och hur länge ska Capee Group maximera 
stopplaneringsprofilen: 
 
– För oss handlar det om en kombination av strukturering och smart programmering. Det finns alltid en stor 
potential när det gäller stopplanering eftersom varje minut är dyrbar. Genom att kunna stoppa olika delar vid rätt 
tillfälle i förhållande till varandra, med hänsyn tagen till produktionstakt och buffertcisterner, finns det mycket 
tid att tjäna. Vi ser goda möjligheter att göra Gruvöns stopplaneringsprogram betydligt mer effektivt, robust och 
användarvänligt, säger Mia Åberg, som är Projektchef på Capee Group. 
 
– Riktigt skoj att samarbetet har utvecklat sig på det här viset eftersom det är precis de här två benen vi står på; 
programvaran Capee Action Station och kringliggande tjänster som går ut på att få ut max av fabrikens 
produktionsdata, säger Peter Nilsson, VD på Capee Group AB.  
 
 
För mer information kontakta:  
 
Peter Nilsson, VD på Capee Group AB 
Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com 
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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. 


