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På Skärtorsdagens morgon ringde det hos Proco Services i Västberga. 
Det stora oljeföretaget Neste Oil i Finland hade fått problem när de 
skulle påbörja underhållsarbetet på en av sina pumpar i raffinaderiet. 
På plats kunde Procos medarbetare snabbt åtgärda felet. För Neste 
Oil innebar det att ett produktionsstopp på sannolikt flera dagar blev 
väsentligt kortare.

Neste Oil är världens största producent av grön diesel och har tank- 
stationer i Finland, Ryssland och i de baltiska länderna. Dessutom till-
verkar man flygbränsle och det var i företagets stora raffinaderi för just 
flygbränsle, i Bergå i Finland, som problemet uppstod. Ventilerna på 
en av pumparna höll inte tätt när man skulle utföra underhållsarbete. 
Genom att Proco Services specialister blockerade raffinaderiets huvud-
ledning med tre DN400-ventiler kunde man snabbt byta ut alla de 
skadade ventilerna och dessutom fortsätta att köra vissa system under 
arbetets gång. Alternativet hade varit att stänga av hela produktions - 
systemet och tömma det innan man bytte ventilerna. En incident som 
kunde inneburit ett dyrbart och långt stopp i produktionen blev nu 
istället ett kort uppehåll på femton timmar med mindre inverkan på 
Neste Oils verksamhet.

Nytt verktyg för bättre
fjärrvärmeservice

Våra kunder i fjärrvärmebranschen 
har önskat att Proco Services ska 
kunna utföra arbeten på ledningar 
med större tryck och högre tempera-
turer än vad vi hittills klarat av. För 
att tillgodose önskemålen har vi nu 
tagit fram ett nytt verktyg som klarar 
16 bar/120grader. Under våren kom-
mer vi att testa verktyget och i höst 
kommer det att tas i bruk. Det här ser 
vi som ett första steg i en produkt-
utveckling som är viktig för oss.  
För att bli en ännu bättre leverantör,  
utveckla vår verksamhet och bredda 
våra uppdrag, kommer vi även fort- 
sättningsvis att kontinuerligt ta fram 
nya verktyg med högre prestanda.

Vi växer – och anställer 
fler medarbetare

Proco Services och efterfrågan på 
våra tjänster växer. För att tillgodose  
både befintliga och nya kunders  
behov har vi därför anställt en ny  
medarbetare som börjar hos oss  
under maj månad. Tom Frödin Åström 
är drygt 30 år och har tidigare arbetat  
för Proline Entreprenad AB, ett före-
tag som arbetar med ett unikt system  
för att bygga nya rör inuti de gamla 
och är ett alternativ till komplicerade 
byten av stammar. Tom är en nog-
grann person med fokus på att  
leverera bra service och är lyhörd  
för kundernas behov och önskemål.  
Vi hälsar Tom hjärtligt välkommen  
till oss!


