
Proco Services AB (Huvudkontor)
Västberga Allé 26  SE-126 30 Hägersten 
Tel +46 8 734 05 80  Fax +46 8 734 05 81
E-post info@proco.se 

Proco Services AB (Filial syd)
Brovägen 12  SE-266 75 Hjärnarp
Tel +46 43 147 80 20
www.proco.se

Certifikat – ISO 9001:2015
År 2015 införde Proco Services ett 
ledningssystem för kvalitet enligt  ISO 
9001:2008. I och med ett övergångs
arbete till ISO 9001:2015 under år 2016  
har ledningssystemet för kvalitet över
gått till att vara ett ledningssystem för 
verksamheten.

Vi är idag certifierade enligt ISO 
9001:2015 och vår målsättning är att 
hela tiden förbättra och utmana vårt 
kvalitetssystem och därigenom alltid 
leverera god kvalitet och säkerhet.

Vi byter till större lokaler
Vi har växt ur vårt huvudkontor med 
verkstad och från mitten av december  
flyttar vi till större och mer ändamåls
enliga lokaler. Vi huserar fortfarande  
i Västberga industriområde i Hägersten 
men med ny adress, Drivhjulsvägen 30 B.  

Proco Services teknik minimerar föroreningar av miljön vid underhåll i fjärrvärmenätet.

Inför ett underhåll av fjärrvärmenätet i Upplands Väsby krävde 
kommunens dagvattenpolicy att inga föroreningar av dagvattnet fick 
ske. Med hjälp av Proco Services blockeringsteknik kunde underhållet 
genomföras utan negativ miljöpåverkan.

Upplands Väsby kommun i norra Stockholm är en av de kommuner  
i Sverige som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och som ständigt 
 arbetar för en bättre miljö. När sex stycken äldre ventiler behövde 
 ersättas i kommunens fjärrvärmenät krävde kommunens dagvatten
policy att underhållet skulle genomföras utan utsläpp av föroreningar   
i dagvattnet.

Proco Services anlitades för att bistå Stockholm Exergi med ett under 
hållsarbete utan tömning och utsläpp av förorenat vatten. Med god 
 planering kunde Proco Services tekniker etablera fyra samtidiga block
eringar i storlek DN200 för skifte av fyra ventiler. Därefter kunde 
ytter ligare två blockeringar utföras i två av de tidigare angreppspunk
terna men åt andra hållet, vilket innebar att de två återstående ventil
erna kunde bytas utan påverkan på närliggande bostadsområde. Hela 
 underhållsarbetet kunde genomföras i enlighet med Upplands Väsby 
kommuns miljökrav.

Ventilbyte i fjärrvärmenät  
utan negativ miljöpåverkan

Proco Services certifikat ISO 9001:2015.


