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Stadsdelen Kista i västra Stockholm är samlingspunkt för cirka 1 000 
företag, verksamma inom telekommunikation och informationsteknik, 
som samlas i Kista Science City. Hit levererar Fortum via matarledning  
fjärrkyla till en mängd stora dator- och serverhallar. Mottagare är oftast 
stora bolag som Ericsson och Tele2 som är helt beroende av sin dator-
kraft och av att kylsystemet fungerar.

Som ett led i att området utvecklas med bland annat skola och 
bostäder, har en upprustning av vägnätet kring stadsdelen påbörjats.  
En viktig förutsättning för att det ska kunna genomföras är emellertid 
att Fortums matarledning läggs djupare ned i marken. 

Proco Services anlitades när detta skulle ske och inledde sitt uppdrag 
med att säkerställa att företagen i Kista fick fortsatt leverans av kyla 
medan arbetet pågick. Därefter användes företagets egenutvecklade 
verktyg för att blockera huvudledningarna (DN400) så att de kunde ka-
pas och förslutas med kupade gavlar. När sedan de nya rörledningarna  
hade placerats djupare ned i marken gjordes inkopplingen under på-
gående blockering. Upprustningsarbetet kunde fortskrida enligt plan-
erna och hela proceduren utfördes utan några som helst störningar för 
Fortums kunder i Kista. 

Byte av undercentraler
utan besvär för hyresgäster
Undercentraler för värme till åtta 
höghus i Täby i norra Stockholm be- 
hövde bytas under våren. Inför ett 
sådant ingrepp måste fastighets-
ägaren i de flesta fall tappa ut vattnet 
i hela systemet.

I samarbete med Rörbolaget 
blockerade Proco Services sexton 
stamledningar (DN100) medan under- 
centraler byttes i samtliga hus utan 
att radiatorvattnet behövde tömmas.  
Dessutom sparade fastighetsägaren 
naturligtvis både tid och pengar 
genom att man slapp lufta element-
en i hundratals lägenheter.

Förstärkning av 
företagets ledning
Den första maj började vår nya  
vice vd Peter Wrede arbeta på Proco  
Services och blev därmed en väl-
kommen förstärkning av företagets  
ledning. Peter är civilingenjör med 
en bakgrund inom IT-branschen och 
har lång erfarenhet av affärsutveck-
ling, senast från Oracle som är ett av 
världens största mjukvaruföretag. 

I sin roll på Proco Services kommer  
han främst att bistå vd Mikael Hanne- 
gård i ledningsfrågor med tyngdpunkt 
på det arbete som pågår i företaget 
med införandet av ett ledningssystem 
för kvalitet enligt ISO 9001:2015.

Med hjälp av Proco Services kunde matarledningen för kyla till Kista Science City grävas djupare ned 
i marken.


