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Härmed intygas att ledningssystemet hos:  

Kraftringen Service AB 
 
 
 

Transportvägen 17, 241 38 Eslöv, Sverige  

 

  

har utvärderats och godkänts av Lloyd's Register i enlighet med följande standarder:  

ISO 9001:2015 

 

 

 

Godkännandenummer: ISO 9001 – 00025459 

 
Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger de platser och den 
verksamhet som varje enhet är godkänd för.  

 

Ledningssystemet är tillämpbart på: 

 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, belysning, 
laddinfrastruktur och solcellslösningar.  
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Platser  Verksamhet 

 

Kraftringen Service AB  

Transportvägen 17, 241 38 Eslöv, Sverige  

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 

 

Kraftringen Service AB  

Ramsågsgatan 2, 385 34 Torsås, Sverige 

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 
 

Kraftringen Service AB  

Tråddragarleden 3, 334 32 Anderstorp, Sverige  

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 
 

Kraftringen Service AB  

Skreavägen 15, 311 44 Falkenberg, Sverige  

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 
 

Kraftringen Service AB  

Råbyvägen 37, 224 57 Lund, Sverige  

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 
 

Kraftringen Service AB  

Stenbrovägen 36, 253 68 Helsingborg, Sverige  

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  
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Platser  Verksamhet 

Kraftringen Service AB  

Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan, Sverige 

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 

 

Kraftringen Service AB  

Arabygatan 1, 35246 Växjö, Sverige 

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.  

 

 

 

Kraftringen Service AB  

Bolshedens Industriväg 30, 42750 Billdal,  

Sverige 

ISO 9001:2015 

Entreprenad-, drift och underhåll och projekteringstjänster 
inom energisegmentet med inriktning på elkraft, ställverk, 
belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar. 

 

 

 

  

 

  

  

 


