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Cactus
står starkt.

D

et blåser snålt över Sverige.
Extra vindstyrka är det här
i Västsverige.
På Cactus känns det ändå varmt och
ombonat med tanke på våra projekt
och satsningar. Vi har haft ett riktigt
bra 2008 med många fina kunduppdrag.
Vi har anställt nytt folk, stärkt vår VAoch järnvägskunskap samt genomfört
flera marknadssatsningar, bland annat
tågmässan Innotrans i Berlin.
Vi investerar i utbildning och produktutveckling. Vårt nya labbdatasystem
framtaget i nära samarbete med Stockholm Vatten är ett bra exempel.
Men vi är aldrig bättre än våra senaste
projekt. Några av dem kan du läsa om
i årets sista Taggen: Bulltofta och Väster
vik – två trogna Cactuskunder.
Cactus User Group firade 10 år på
Sundets reningsverk i Växjö. Här hölls
också det första User Group mötet. Vi
firade detta högljutt och glatt genom
att bland annat forma en gemensam
blåsorkester.
Så visst har vi förväntningar på 2009
med fortsatt expansion.

Ett stort tack och God Jul och
Gott Nytt År önskar

Fredrik Bergström

Sveriges vackraste
vattenverk.

Alla minnesgoda läsare av Taggen vet att vi 1992 skrev om Sveriges modernaste kontrollrum för VA. Vi berättade också om att Malmö har den äldsta
kommunala vattenförsörjningen i Sverige med bland annat borrade trästockar
från 1500-talet (dock är dessa inte i drift).
Nu finns det anledning att återvända till det
underbara parkområdet med höga kastanjeträd i utkanten av Malmö. Vad vi pratar om?
Bulltofta vattenverk såklart.
Cactus har starka rötter i Skåne.
Bulltofta vattenverk är en anläggning som
alltid varit långt framme med ny teknik. I VAsammanhang var verket bland de första som
arbetade med minidatorer. Under alla år har
Bulltofta varit troget sina Cactussystem.
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– Cactus installerade sitt första system här
ute redan 1990. Då var det ett rent övervakningssystem. Sedan dess har vi haft flera
generationer Cactus. I maj driftsatte vi vårt
nya Cactussystem CSX 8.0 med Linux som
operativsystem, säger Benny Stoltz, process
ingenjör.
Samarbete över gränser.
Allt fler VA-verksamheter i kommunerna
söker nu samarbete över gränserna. I Skåne
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fortsättning från sid a n 1

har man kommit långt. Bulltofta vattenverk
ingår sedan den 1 januari i VA SYD – ett
kommunalförbund, bestående av VA-verken
i Malmö och Lund.
– Syftet med sammanslagningen är att
kunna möta framtidsfrågorna i en allt mer
komplex bransch. Genom samverkan kommer
våra VA-verk att ytterligare kunna effektivisera
sina verksamheter och erbjuda ännu bättre
service än idag, säger Mikael Areskoug som
är enhetschef för vattenverket i både Bulltofta
och Lund.
Snabbare, mycket snabbare.
När databasen började bli full och det inte
längre gick att lyfta in fler understationer, var
det dags att ringa Cactus för en ny system
generation.

– HP kunde inte längre garantera reservdelar, så
visst var det på tiden. Främst är det hastigheten
som är största skillnaden. Vi kan betydligt
snabbare plocka fram och avläsa värden från
hela anläggningen. Även kompileringen av
program och bilder är enklare och snabbare.
Larmhanteringen har nått nya höjder och det
är enkelt att plocka ut all viktig information
direkt ur processbilderna. Grafisk SPRS och
smarta, praktiska manöverpaneler är andra
bra och nya egenskaper, säger Benny.

Nästa projekt? Nya
understationer står på tur
plus att Bulltofta ska
renovera en av sina
tryckstegringsstationer.

Nyhet! Cactus
Labbdatasystem.
Cactus Labbdatasystem används för att hantera labbvärden,
dvs dokumentera stickprovsvärden från processer av olika slag.
Första systemet är redan i full drift på Stockholm Vatten.
Modulen ingår som ett tillval i Cactus övergripande driftdatorsystem CSX. Men modulen
kan också köras som en helt egen, fristående
webbaserad modul mot egen server.

Valfritt antal mätvärden.
Alla mätvärden matas in i Cactussystemet
tillsammans med en tidpunkt. Labbdatasystemet tillåter i stort sett obegränsat antal

inmatningar. Alla labbdata kan sedan visas
som kurvbilder eller presenteras i överskådliga
rapporter.
All information lagras i en SQL-databas
och kan enkelt visas och underhållas med en
vanlig webbläsare. Några av fördelarna:
– All information på samma ställe.
– Informationen är åtkomlig i Cactus operatörsgränssnitt (även jourarbetsplatser) via en
vanlig webbläsare eller annat verktyg som
kan läsa i databasen via standardiserade
SQL-gränssnitt och nätverkstjänster.
– Enkelt att nå, använda och administrera.
Produktdatablad finns på www.cactus.se

Kaktusar i kontrasternas stad.
Västervik är fyllt av kontraster. Inne
i landet kan du ströva i djup smålandsskog och bada i mysiga insjöar.
Vid kusten tar Tjust skärgård över,
med båtliv, havsbad och 5 000 öar.

Här finns 37 000 invånare, alla deras vattenoch avloppsanläggningar styrs och övervakas
numera av Cactussystem. Peter Ackrell är
driftansvarig för all VA i kommunen.
– Vi har 16 vattenverk där Hjortenverket
är störst. Härifrån levererar vi cirka 8 000 m3

vatten per dygn. Vattnet tar vi från sjön
Hjorten. Efter rening pumpas vattnet ut i
en 7 kilometer lång distributionsledning till
Västervik.
På avloppssidan har man 17 avloppsreningsverk och ett 80-tal pumpstationer.

Succé på InnoTrans.
132 000 kvadratmeter. 1 900 utställare från 41 länder. 88 000 besökare. InnoTrans är världens
största mässa för allt inom spårbunden trafik. I år fanns Cactus på plats. Intresset för våra
lösningar var stort med många intressanta kontakter.

En alldeles sann historia
från det glada 70-talet.
Det berättas att dåvarande miljöminister
Ingemund Bengtsson var i Västervik för att
inviga ett av Västerviks nybyggda vattenverk
på 70-talet. Det byggdes så oerhört många
reningsverk på den tiden att ministern tvingades åka runt i landet med helikopter för att
hinna med alla invigningar.
– 1988 kom dåvarande vd:n på Cactus
Christer Bornö i en bil lastad med demodatorer. Det var en helt ny värld för oss.
På den tiden kördes alla våra verk manuellt
och vi kunde inte mycket om datorstyrning,
berättar Peter.
Nu är Västervik uppe i tredje generationen
Cactussystem. Det senaste projektet har också
påverkat organisationen. Under alla år har
södra delen av Västervik kört med Cactus och
norra delen med Satt. Nu kör båda samma
Cactussystem – ett nytt CSX system 8.0 – för
alla anläggningarna.
– Ett gemensamt system är alltid bättre än
två eller fler. Vi kan nu också manövrera från
två ställen. Vi har bättre överblick och systemet
är mer lättarbetat. Detaljer som noteringar
och att kunna ändra variabler med högerklick
uppskattas mycket. En annan stor fördel är att
vi kan programmera Cactus understationer
centralt, avslutar en nöjd Peter.

Nya ansikten.
Marie Wallqvist är ny marknadsassistent som
uppdaterar vår hemsida, bokar kundmöten
och en hel del annat. Marie kommer närmast
från hemelektronikbranschen som butikschef.
Buggar så mycket det finns tid till mellan
körningar till ridskolor och andra aktiviteter
med sina tre flickor.
Torbjörn Blomster. Fd skeppsmäklare,
egenföretagare och konsult, numera försäljningsansvarig för VA. Håller gärna i en bössa,
fiskespö eller golfklubba på fritiden. Torbjörns
viktigaste uppgift blir att leta nya prospekt
i Sverige men även ta hand om våra viktiga
befintliga kunder.

Cactus User
Group 10 år.
Vilket drag! Cactus User Group firade 10 år
med Stefan Franzén som värd i ett soligt
Växjö. Som en liten överraskning och övning
i samarbete hade vi bjudit in Samspel som
lär ut hur man samverkar i grupp. På kort
tid fick vi lära oss ett blåsinstrument och
sedan spela tillsammans i grupp. En häftig
upplevelse för både medverande och publik.
Gästföreläsare var Anne Wolgast från VAutveckling AB. Nästa User Group till våren.
Inbjudan kommer.
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