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Prevas får fortsatt förtroende från Orica  

 
Orica investerar i en ny produktionsanläggning och tar hjälp av Prevas. Ordern till Prevas innefattar 

bland annat utveckling och installation av styr- och kontrollsystem till den nya anläggningen.  

Ordervärde ca 6 Mkr och driftsättning i mitten av 2015.  

   

Orica Sweden i Gyttorp tillverkar, utvecklar och marknadsför sprängmedel i form av tändmedel och 

bulksprängämnen för gruv- och entreprenadindustrin. För att öka produktionskapaciteten väljer Oricas globala 

organisation att investera i en ny produktionsanläggning i Gyttorp. Den nya anläggningen installeras i befintliga 

lokaler med Prevas som samarbetspartner inom industriell IT. 

 

Arbetet med projektering och design av den nya anläggningen har pågått under en längre tid och i nära 

samarbete mellan Orica och Prevas.      

 

- Prevas erfarenhet av produktionsnära IT-lösningar i kombination med våra tidigare lyckosamma samarbeten 

gjorde att vi valde att fortsätta arbeta med Prevas, säger Rickard Hallor inköpschef på Orica.    

 

Under projekteringsarbetet har Prevas även ansvarat för att utveckla ett kvalitetssystem för datainsamling.  

      

- Vår uppgift är att öka effektiviteten i våra kunders produktionsprocesser. I år firar vi 30-års jubileum och vår 

långa erfarenhet inom industriell IT gör att vi kan erbjuda lösningar och tjänster som matchar våra kunders behov 

av ökad konkurrenskraft och kvalitetssäkrade IT-lösningar. Vi är mycket glada för vårt utökade samarbete med 

Orica, säger Matz Axelsson affärsenhetschef på Prevas. 

 

 
 
 

 
Kontaktpersoner för ytterligare information 
 
Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem Prevas 

Tfn: 031-725 18 88, Mobil: 070-227 33 95, E-mail: christer.rameback@prevas.se 
   
Matz Axelsson, affärsenhetschef Prevas 

Tfn: 08-726 40 50, Mobil: 073-274 19 59, E-mail: matz.axelsson@prevas.se 
 
Rickard Hallor, inköpschef Orica Sweden  

Tfn: 0587-85 122, Mobil: 070-398 78 70, E-mail: rickard.hallor@orica.com  
 
Om Prevas  

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar 
tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som 
Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och 
Indien och företaget har ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998 på NASDAQ Stockholm. För mer 
information, se www.prevas.se. 
 
Om Orica 

Orica är världens största leverantör av civila sprängämnen och tändsystem på gruv- och infrastrukturmarknaden, 
världsledande inom mark- och bergförstärkningstjänster för gruvindustri och tunneldrivning och världens främsta 
leverantör av natriumcyanid för guldutvinning. För mer information, se www.orica.se.  
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