
Akut läckage snabbt åtgärdat
När fjärrvärmeledningen läcker mitt 
i vintern krävs det snabba puckar. Vi 
prioriterar alltid akuta händelser och 
med bra utrustning och enastående 
personal är förutsättningarna goda för 
snabba lösningar.

Skövde Energi ringde oss sen efter
middag på en måndag, på onsdagen 
samma vecka aktiverades blockering
arna för ett säkert och miljövänligt 
underhåll.

Uppdämt behov
Många planerade underhåll har skjutits  
upp under pandemin och det finns ett 
uppdämt behov av våra tjänster när 
vi nu närmar oss varmare tider med 
avtagande smittspridning.

Vi uppmanar därför kunder att höra 
av sig i god tid inför planerade under
håll när eldningssäsongen avtar.

Med hjälp av Proco Services blockeringar via repklättring kunde ett 
olämpligt utformat vattensystem på hög höjd justeras smidigt för att 
hindra spridning av legionellabakterier.

På Tele2 Arena i Stockholm fanns ett behov av att, i delar av vatten
systemet, avlägsna områden med risk för stillastående vatten och 
därmed hindra eventuell spridning av legionellabakterier. De aktuella 
ledningarnas placering var dock 19 meter upp i taket utan åtkomst via 
skylift, vilket gjorde situationen komplex. Proco Services kontaktades 
av Umia i Stockholm som undrade hur en lösning skulle kunna se ut, 
om ens möjlig, utan att påverka systemet.     

Lösningen var relativt enkel, Proco Services har utbildad och certi
fierad personal för repklättring och med assistans från Klätterteknik 
i Stockholm kunde 11 stycken blockeringar aktiveras på hög höjd för 
bort tagning av ledningsdelar med stillastående vatten utan påverkan   
på arenans vattensystem. 

Titta gärna på vår film: https://youtu.be/6FsCgB62Wds

VVS-underhåll 
på hög nivå
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Anborrning inför blockering på läckande 
fjärrvärmeledning.

Med hjälp av repklättring kan Proco Services genomföra blockeringar på höjder dit varken 
ställningar eller skylift når.
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