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Cactus UniView vinner omfattande order för utbyte
av driftsystem till Oskarshamns kärnkraftverk
Cactus UniView har av OKG AB fått i uppdrag att leverera nytt styr- och
övervakningssystem för avfallsanläggningen vid Oskarshamn 3.
Avfallsanläggningen hanterar främst rening av processvatten, hantering av fast avfall samt ett
antal hjälpsystem för bland annat mätning, provtagning, ställverk och ventilation.
I Cactus UniViews åtagande innebär en komplett systemleverans av nya styrsystem och
Uni-View SCADA-system. Projektet görs i två etapper och färdigställs under hösten 2014.
- Leverantören har mött OKGs krav i upphandlingen på ett kompetent sätt. Deras mångåriga
erfarenhet som systemleverantör, i kombination med en tekniskt avancerad lösning, till rätt
kostnad, fällde avgörandet säger Anders Österberg, Kommunikation OKG.
-. Vi är mycket stolta över att få förtroende från OKG för det här uppdraget säger Sven-Olof
Olsson, försäljningschef Cactus UniView. Systemet är byggt för mycket hög tillgänglighet och
optimal livslängd.
Mer information

Anders Österberg, Kommunikation OKG, 0491-78 63 54, anders.osterberg@okg.eon.se
Sven-Olof Olsson, Försäljningschef Cactus UniView, 042-24 86 35,
sven-olof.olsson@cactusuniview.se
Om OKG AB.
OKG Aktiebolag med sina 890 anställda ligger på Simpevarpshalvön, ungefär tre mil norr om
Oskarshamn, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Blå Jungfrun. Här finns tre av
Sveriges kärnkraftsreaktorer, Oskarshamnsverket 1, 2 och 3, som OKG äger och driver. De
kallas i dagligt tal för O1, O2 och O3. Genom att producera tio procent av Sveriges el tillhör
OKG en av de stora leverantörerna av baskraft till det nordiska elförsörjningsnätet.
Om Cactus UniView.
För snart 40 års sedan installerade vi vårt första driftdatorsystem för Sydvatten. Varje dag
producerar våra system vatten till mer än 5 000 000 svenskar. Kaktusen har gett namn åt vårt
företag. Den lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet.
Precis som Cactus Eye. www.cactusuniview.se
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