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Det sa
klick direkt
r 2010 blir en milstolpe i Cactus historia. Före semestern
gick vi ihop med Radius
Control Systems.
Ska man slå ihop sina påsar är det
mycket som ska stämma. Först och
främst det affärsmässiga: syfte, mål och
visioner. Men också allt det mjuka – det
som många kallar personkemi. På punkt
efter punkt har vi snabbt hittat varandra
med påfallande likheter: värderingar,
sätt att arbeta, syn på kunder, passion
för teknik.
Vi tar nu godbitarna från två världar för att skapa det bästa systemet.
Egenutvecklat och helsvenskt. Något
vi alla brinner för.
Vi finns också närmre dig genom
våra fem kontor i Mölndal, Helsingborg,
Jönköping, Stockholm och Haslev
Danmark.
Ytterligare en smakstart är ordern
från Banedanmark som du kan läsa mer
om längre fram.
Hösten ser spännande ut och jag
hoppas att du får tillfälle att träffa både
nya och gamla medarbetare!

Å

Fredrik Bergström

Cactus blir
Cactus UniView
En ännu starkare aktör på marknaden som kan säkra kompetens och en fortsatt produktutveckling.

Den 6 juli gick Cactus Automation ihop med Radius Control Systems.
Därigenom har två av Sveriges mest välmeriterade automationsbolag
bildat ett nytt bolag: Cactus UniView. Vi har blivit dubbelt så stora
med 37 anställda och satsar nu på att utveckla framtidens plattform
för övervakning och styrning.
Radius Control Systems har en gedigen
erfarenhet som anläggnings- och systemleverantör. Där de första systemen, Uni-View,
levererades redan tidigt 80-tal. Uni-View
systemet är speciellt väl utbrett inom VA
och Energisektorn.
Likheterna med Cactus är många.
F O RT S ÄT T N I N G

Egenutvecklade driftdatorsystem
Cactus Automation och Radius Control
Systems har utvecklat driftdatorsystem som
under 30 år installerats i samhällskritiska
verksamheter där endast den högsta drift
säkerheten är god nog.
– Det krävs branschkunnande, storlek
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och muskler för att utveckla nästa generation
driftdatorsystem. Genom samgåendet har vi
nu utmärkta förutsättningar för att fortsätta
driva utvecklingen inom området, säger Fredrik
Bergström, vd på Cactus UniView.
Trygghet och långsiktighet
Samgåendet ger stabilitet, trygghet och
långsiktighet för det gemensamma bolagets
alla kunder
– Bara inom vatten och avlopp har vi ett
60-tal gemensamma kommuner som kunder.
Ungefär hälften av Sveriges befolkning får sitt
vatten behandlat av en anläggning som styrs
av ett system från oss. Även inom energi är vi
stora med system till ett 30-tal energiaktörer,
säger Lennart Palm, vice vd.
Totalt får Cactus UniView dryga 100
kunder inom VA, Järnväg, Fjärr-/Kraftvärme,
Industri, och Elnät.
Nyckelfärdiga automationssystem
I och med samgåendet kan vi erbjuda ännu
bättre geografisk täckning med lokala kontor
i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Stockholm och Haslev i Danmark.

Kompetensen breddas och fördjupas. Cactus
UniView erbjuder alla tjänster som behövs för
att leverera nyckelfärdiga automationssystem.
Två affärsområden:
Process och Järnväg
Den nya, gemensamma organisationen har
två affärsområden: Process och Järnväg:
Lennart Palm ansvarar för affärsområdet
Process som omfattar VA, fjärrvärme, industri,
kärnkraft och elnät.
Jan Andreasson ansvarar för affärsområdet
Järnväg som används av StorStockholms
Lokaltrafik, SL, Lokalbanen, Trafikverket
och Banedanmark.
Hösten 2009 lanserade Cactus VA-Portalen
– systemet som ger överblick och en röd tråd
genom hela VA-verksamheten.
Den satsningen fortsätter och kommer
att fungera som inspirationskälla för vår
framtida plattform, säger Göran Lundquist,
utvecklingschef.
Läs mer på www.cactusuniview.se. Där
finns också alla våra kontaktuppgifter och
en pdf med vanliga ”frågor och svar” kring
samgåendet.

Vi erbjuder Sveriges mest erfarna projektledare,
systemutvecklare och automationsingenjörer.

Mycket ska stämma om man slår ihop två
verksamheter. Carina Enström och Pia Otto
går igenom rutiner och arbetssätt.

plattform för driftövervakning!

Cactus UniView vinner stor tågorder
Cactus UniView har tecknat avtal med Banedanmark om
att utveckla och leverera tågledningssystem till Ålborg och
tillhörande sträckning från Frederikshavn till Ålborg station.
Projektet inleds omedelbart för att tas i drift
till årsskiftet 2011/2012.
– Det här är ytterligare en prestigeorder i
konkurrens med internationella, stora konkurrenter. Järnvägsmarknaden i Norden står inför
stora investeringar de närmaste 15 åren och vi
är med från start. Vårt affärsområde Järnväg
ser ut att få mycket att göra framöver, säger
Fredrik Bergström, vd på Cactus UniView.

Att få in Trafikverket och Banedanmark som
kunder inom två år har väckt uppmärksamhet i branschen. Tillsammans med SL och
Lokalbanen har Cactus UniView en solid
plattform inom järnvägssektorn.
– I vår exportsatsning har vi valt att satsa
på Danmark. Detta för att det är ett av de
mest spännande länderna i Europa, med stora
moderniseringsprogram inom signalteknik.
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Samtidigt har infrastrukturägarna visat på
stor öppenhet och professionalism vad gäller
valet av leverantörer, säger Jan Andreasson,
projektledare och affärsområdeschef Järnväg.
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Avsändare: Cactus UniView.
Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal.

Framtidssatsning
i Hässleholm

Hässleholm Fjärrvärme bygger en ny
flispanna på värmeverket. Vinsten
med den nya pannan är fördubblad
effekt och att den kan ersätta mera
olja än vad som är möjligt i dag.
Cactus UniView spelar en viktig roll
i den här nya energisatsningen.

Hässleholm Miljö AB äger värmeverket
som levererar fjärrvärme till Hässleholm
och Tyringe.
Uni-View SCADA‑system
Som underleverantör till KMW Energi
levererar Cactus UniView ett komplett
Uni-View SCADA system med server och
operatörsarbetsplatser. Cactus UniView utför
också PLC-programmering av tre Siemens
S7 300 PLC för processdelarna ”Fastbränslehantering”, ”Vatten och ånga” samt ett system
för ventilation, VVS, belysning och portar.

30 istället för 12 megawatt
Den nya pannan på 30 megawatt ersätter
två gamla 6 megawattpannor från 80-talet
som nu är förbrukade och inte uppfyller
dagens miljökrav som myndigheter ställer
på luftutsläpp.
Hässleholm Fjärrvärme har 32 årsanställda
och producerar värme till 9 100 hushåll, 48
industrier samt 226 handels- och serviceföretag. Leverantör för den nya pannan är KMW
Energi som ansvarar för komplett nyckelfärdig
leverans, inklusive bygge.

Under 2010 har tre av våra veteraner
100-årsjubileum. Bengt Eskilsson har
tjänstgjort på Cactus i 40 år, NilsOlof Sjögren och Rolf Påhlsson har
båda tjänstgjort i 30 år. Alla vi på
Cactus skickar ett väldigt stort och
varmt tack för er gedigna insats – som
i högsta grad rullar vidare.

Cactus UniView AB
Flöjelbergsgatan 1C
431 35 Mölndal
www.cactusuniview.se
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