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AcobiaFLUX etablerar sig i Norge
Förra årets utnämning till världens bästa Citectintegratör har skapat
nya möjligheter för AcobiaFLUX. Efter att ha fått ett antal projekt åt
norska kunder startar man nu upp ett bolag i Norge.
Arbetet med öppna system är inte lika utbrett i Norge och den spetskompetens som AcobiaFLUX besitter
finns inte i samma utsträckning som i Sverige. De företag som arbetar med Citect har ofta tvingats köpa
specialisttjänster från Australien eller Holland.
– Vi fick möjlighet att komma till Norge och presentera oss för de övriga integratörerna, säger Martin
Esping, vice VD på AcobiaFLUX. Där fick vi kontakt med Vidar Stenbek som har en bakgrund som
Citectintegratör och märkte snart att det fanns möjligheter att göra någonting tillsammans.
– I Norge är många företag som arbetar med Citect ganska små och kompetensen finns ofta hos enskilda
personer. För en stor kund som kräver hög servicegrad och tillgänglighet kan det vara riskfyllt att göra sig
beroende av en liten leverantör, säger Vidar Stenbek. Vi såg en möjlighet att bygga upp en ny organisation
i Norge och erbjuda den kompetens som saknas.
Tillsammans började man undersöka marknaden och efter en testperiod på sex månader stod det klart
att gensvaret var stort. Med nya kunder såsom norska försvaret och dagligvaruföretaget Asko blev det
självklart att starta ett bolag även i Norge.
Larvik i Vestfold blir platsen för AcobiaFLUX AS etablering. Här, cirka 1,5 timme från Oslo, håller man
nu på att rekrytera projektledare och tekniska specialister som kommer att arbeta tätt tillsammans med
sina kollegor i Sverige.
De första uppdragen ligger inom affärsområdet Fastighet. AcobiaFLUX räknar dock med att i framtiden
även ta uppdrag inom Industri och Infrastruktur.
– Vi kommer till Norge för att stanna, säger Martin Esping. Vi ser en stor potential och gör en långsiktig
satsning. På sikt ska vi kunna erbjuda samma utbud som i Sverige, anpassat efter våra norska kunders
behov och efterfrågan.
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AcobiaFLUX arbetar med Industriell IT & Automation inom Industri, Infrastruktur och
Fastighet. Specialistkompetensen är självklar – det personliga ansvaret och engagemanget är
det som skapar långvariga affärsrelationer.
Företaget grundades 1995 och har sedan dess skapat innovativa lösningar för många svenska
branscher. Kunderna finns bland annat inom Läkemedel, Livsmedel, Petroleum, Verkstad,
Trafik, Maskin, sjukvård och fastighetsägare – branscher där styrning och kontroll av olika
arbetsprocesser är avgörande.
AcobiaFLUX omsätter ca 60 Mkr och sysselsätter närmare 50 anställda 2010 fördelade på
kontor i Göteborg, Stockholm och Larvik (Norge).
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