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Därför har STG
toppsvetsare
Inom STG tar det sju år att bli en riktigt bra svetsare. Ungefär lika lång
utbildningstid som till läkare eller advokat.
– Ja, men så har vi också flera av landets bästa svetsare. Det är
oerhört viktigt eftersom vi känner ansvar för att vårt arbete med
svenska järnvägar ska hålla högsta klass, säger Henrik Svensson,
som är svetsansvarig och teknikchef på STG.

I många fall skickas en svetsare ut
i skarpt läge direkt efter den inledande svetsutbildningen.
Inom STG erbjuds först en grundläggande svetsutbildning. Därefter
går svetsaren som lärling bredvid
en mer rutinerad kollega. Nästa
steg är en påbyggnadskurs som ger

svetsaren en certifiering som gör
det möjligt att få arbeta vid järnvägen. Utbildningstiden avslutas med
fortsatt arbete i verkligheten i nära
samarbete med erfaren handledare.
– Hela utbildningsprocessen tar
cirka sju år för att få en svetsare av
absolut toppklass. Här är vi unika

inom branschen. På andra håll är
det vanligt att svetsare anses färdigutbildade inom kortare tid, säger
Henrik Svensson.
Han menar att STGs höga kvalitetskrav på de egna svetsarna
handlar mycket om allmänhetens
säkerhet.
– I flera fall arbetar vi med att
renovera järnvägsspår som lades
för över hundra år sedan och ska
fungera i lång tid efter vårt arbete.
Då måste vårt jobb vara bra utfört.
Kunderna ska lita på oss och vi ska
kunna leverera ett jobb som inne-

Henrik Svensson, svetsansvarig
och teknikchef på STG.

bär trygga och säkra järnvägar.
I dag har STG en stor av del av de
bästa svetsarna som finns i Sverige.
Men snart väntar pensionsavgångar,
därför arbetar STG nu intensivt med
att utbilda en ny generation svetsare
som om några år ska bli av absolut
toppklass.

”Det tar sju år att
bli en bra svetsare”
– Vi ser också att i längden får våra
kunder bättre utfört arbete och mer
järnväg för pengarna.

Två engagerade STG-svetsare
– Jag älskar att termitsvetsa. Ingen
skarv är en andra lik. Det är utmaningen och tjusningen, säger
Håkan Cherin.
Han sitter vid ett järnvägsspår
tillsammans med Alexander Larsson, som nyligen börjat jobbet som
svetsare. Tillsammans visar de ett
engagemang för yrket. Ett intresse
som kan förklara varför STG har så
många duktiga svetsare.

Platsen är 100 meter norr om järnvägsstationen i Hudiksvall. STG
ska bygga ett nytt skyddsspår intill
stambanan. Håkan Cherin och Alexander Larsson ser på när kollegor
lägger de växlar som hör till skyddsspåret. Snart ska de rycka in med
svetsjobbet. Deras adrenalin stiger.
Håkan Cherin har varit svetsare
i 38 år. Egentligen har han gått i
pension. Men kärleken till jobbet
gör att Håkan Cherin fortfarande är
kvar vid spåret. Till mångas glädje,
eftersom hans yrkesskicklighet är
mycket uppskattad.
– Med åren har man lärt sig att
hantera olika situationer, som när
det blir dags att svetsa ihop sliten
räls med nya. Då är det viktigt att
göra rätt så det inte blir några slag,

Alexander Larsson (till vänster) och Håkan Cherin, unga och erfaren svetsare inom STG som bidrar till resultat med hög kvalité.

säger Håkan Cherin.
Det är hans yrkesskicklighet som
nu Alexander Larsson tar del av. För
fem år sedan började han svetsa. Nu
går Alexander som hantlangare vid
sidan av Håkan Cherin.
– Det är bra att få arbeta tillsam-

mans med erfarna svetsare. De visar
hela tiden knep och trix som är bra
att ta till vid knepiga situationer. Jag
gillar det här arbetet och jobbarkompisarna, säger Alexander Larsson.
Håkan Cherin lyssnar, ler och til�lägger:

– De nya svetsarna inom STG kan
mycket. Det märks att de gått kursen.
Men deras stora tillgång är engagemanget. Här märks det att STG har
många svetsare som gillar sitt yrke,
vilket är en förutsättning och kvalitén på jobbet ska bli bra.
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Engagemang
och kvalité
präglar STG
För tillfället så har vi en bra
hastighet och med fokus
på kvalité är vi nu redo att
växla upp till en högre hastighet. Ni träffar några av våra
engagerade medarbetare,
i detta nummer, och kan läsa
om våra projekt. Stort tack
till våra kunder och samarbetspartners.
Kanske är det just det, engagemanget, som är själva
kittet i ett lyckat projekt?
När jag tänker på den nya
höghastighetsbanan som
planeras så kommer det att
krävas både engagemang
och ett bra samarbeten
för att komma vidare.
För egen del tror jag att det
vore sunt att debatten inte
blir för ensidigt. Det finns
många områden inom järnvägen som kräver investeringar och det kommer
innebära prioritering av
skattemedel.
Jag hoppas att vi i branschen
har modet att samarbeta i
nya konstellationer och hitta
innovativa lösningar oavsett
om det gäller höghastighetsbana eller upprustning av
befintlig järnväg. Gör vi inte
det så kommer någon annan
att göra det. Samtidigt är
det betydligt mer utvecklande
att åka med än att stå vid
sidan av och titta på.
Nu är det sommar, det innebära högsäsong för oss,
och vi jobbar på som vanligt.
Tveka inte att höra av er
om ni behöver hjälp.
Trevlig sommar!

Ann-Charlotte
Andersson
VD

Full fart i Hudiksvall
Det var full fart när STG i början av juni
skapade ett skyddsspår med ny växel
vid stambanan i Hudiksvall. Cirka
25 personer jobbade i skift, dygnet
runt i nästan fyra dygn med att bygga
skyddsspår på det aktuella banavsnittet.
Arbetet bestod bland annat i att
schakta bort 900 kubikmeter material, att lyfta och vända en stor växel
180 grader och lägga till ytterligare

en växel och bygga cirka 50 meter
skyddsspår samt att lägga tillbaka
nytt material. På så sätt skapades
förutsättningar för byggandet av ett
nytt skyddsspår ifall något i framtiden skulle inträffa på stambanan.
Under cirka fem dagar stod tågtrafiken mellan Hudiksvall och Sundsvall på stambanan stilla, därför gällde
det att skynda på. Stundtals var det

fascinerande att se med vilken iver
som STG-medarbetare väntade på
att få börja arbeta med just sin del
av projektet.
Uppdraget var en beställning av
Eltel Networks som i sin tur hade
fått beställningen av Trafikverket.
För STGs del var personal från
affärsområdena Ban och El inkopplade i projektet.

Ett bildkollage från Hudiksvall
Här är bilder som visar en stor del av arbetet i Hudiksvall. Bland annat lades en växel som väger cirka 29 ton på stambanan i Hudiksvall. På så sätt skapades förutsättningar att bygga ett nytt skyddsspår. Under hela projektet visade
STG-medarbetarna visade stort engagemang i Hudiksvallsprojektet.
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Ny Ban-chef
som gillar
utmaningar
En glad och målinriktad Borlängebo har blivit ny affärsområdeschef inom Ban på STG.
Han heter Mattias Grop och
ger tydliga signaler om sin förväntan inför det nya arbetet.

Magnus Wallin ansvarar för projektet i Bro där tre av STGs affärsområden kommer att vara inkopplade: Ban, El och Signal.

Totaluppdrag i Bro
– en fördel för kunden
I september inleder STG uppdraget
med att bygga fyra nya uppställningsplatser och fyra växlar plus
kontaktledningar för pendeltåg.
Detta sker i Bro på Brodepån utanför Stockholm.
Uppdraget är helt i linje med
STGs ambition att genomföra
totalentreprenader med f lera
av företagets arbetsområden sam-

tidigt. Något som skapar stor kundnytta.
I På Brodepån har STG fått entreprenaden av NCC och har engagerat
affärsområdena Ban, El och Signal,
vi ansvarar även för kanalisation.
Uppdragsgivare är Storstockholms
Lokaltrafik.
– Det här projektet visar att vi på
STG kan åta oss större jobb där flera

av våra teknikgrenar är inblandade.
Det innebär stora fördelar för kunden eftersom STG nu kan lämna
in en samlad offert på genomförandet. Tidigare skulle varje dotterbolag inom STG var för sig räkna på
jobbet. Nu får kunden en motpart
i stället för tre, vilket måste vara
en fördel, säger Magnus Wallin,
projektchef på STG.

SKRAM-brev – ett slag för säkerhet

– STG befinner sig i en spännande utvecklingsfas samtidigt
som infrastruktur är en framtidsbransch. Det är en resa som jag
vill vara med på. Ser verkligen
fram emot att få jobba inom STG
och lära känna alla dess duktiga
medarbetare, säger Mattias Grop.
Han har i nästan hela sitt yrkesliv jobbat med projekt verksamhet samt service och underhåll
men inom installationsbranchen.
Senaste jobbet var som distriktschef på Caverion, som bland annat
erbjuder installationstjänster inom
el, vs, kyla och ventilation.
– När jag sedan blev kontaktat
av STG och fick en intresseförfrågan om att jobba som affärsområdeschef för deras BAN
avdelning kände jag att det var
dags att gå vidare och anta en ny
utmaning. Arbetet inom STG verkade spännande och intressant.
Mattias Grop beskriver sig
som en chef som gillar ordning
och reda och som eftersträvar
att vara synlig hos sina medarbetare. Mattias Grops kontor
finns i Borlänge men han kommer att försöka resa mycket till
STGs olika arbetsplatser för att
personligen få en bild av hur
verksamheten fungerar.
– Jag vill gärna vara nära medarbetarna och på så sätt bidra till
att både de och verksamheten
utvecklas. Samtliga som de jag
arbetar med ska känna att de tillhör ett team med olika uppgifter
som tillsammans jobbar för att
klara givna mål.

Information och kommunikation. Det är nyckelord inom all form av
säkerhetsarbete. Därför arbetar Maria-Therese Renemar, säkerhetsoch kvalitetsansvarig i STG, intensivt med att kommunicera säkerhetsfrågor inom företaget.

– Det är viktigt att det här ämnet
ständigt hålls aktuellt. STG ska upplevas som ett företag som prioriterar
säkerhets- och kvalitetsfrågor, säger
Maria-Therese Renemar.
I ett år har hon arbetat med STG. Under den tiden har mycket fokus lagts på
utbildning. Hon menar att branschen
är inne i ett skede där det sker många
förändringar i regelverket kring säkerhetsfrågor. Då är det extra viktigt att

upprätthålla informationsflödet.
Ett led i det arbetet är SKRAMbrevet som regelbundet ska ges ut
till ledning och medarbetare på STG.
SKRAM står för säkerhet, kvalitet,
risk, arbetsmiljö, miljö.
– Det är viktigt att de inom STG
som har frågor kring ämnet kontaktar mig. Kunskap bidrar till ökad
säkerhet i vår verksamhet, säger
Maria-Therese Renemar.

Maria-Therese Renemar är säkerhetsoch kvalitetsansvarig i STG.

Mattias Grop är ny affärsområdeschef
inom BAN på STG.
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Åhörarna trivdes på STG-aktiviteten i samband med 10MILA i Falun.

Tove går som tåget
Tove Alexandersson dominerar nu världsorienteringen. I samband
med EM som nyligen avgjordes i Tjeckien vann hon två guld och ett
silver. Kul tycker vi på STG, som är extra stolta över Toves framgångar
eftersom vi är hennes huvudsponsor.

Nu jobbar hon vidare mot VM på
hemmaplan och målet att vinna
sitt första individuella VM-guld som
senior.
Men innan Tove åkte till Tjecken
hade hon, tillsammans med Annichen Kringstad, en uppskattad talkshow i samband med 10MILA i Falun.
Det blev ett trevligt samtal, under

ledning av välkände tv- och radioprofilen Per Forsberg, om livet i
allmänhet, om orientering och om
förhoppningar inför framtiden i
synnerhet.
Talkshowen avslutades med
lunch och trevlig samvaro. Något
som uppskattades av närvarande
STG-gäster.
Per Forsberg, Tove Alexandersson och Annichen Kringstad mitt i ett trevligt samtal.

En film om STG
Vad är STG för ett företag och
vilka tjänster kan vi erbjuda?

Det är två frågor som kommer att
få svar i den film som just nu håller
på att produceras.
Anders Hansson och Ulf Palenius
har fått i uppdrag av STG att göra

en film om företaget. Bland annat
syntes de i aktion i samband med
läggningen av växlar i Hudiksvall i
början av juni.
Filmen kommer att bli till stor
nytta inför kommande marknadsföringsinsatser kring STG. Premiär
i september.

Just nu pågår filminspelning om STG.

Därför kan vi järnvägen
Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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