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Dags att börja
summera året!
Nu börjar man känna att
vintern lurar runt hörnet och
med den är även lågsäsongen
i antågande. Trots det har vi
många projekt som pågår in
i det sista.
I detta nummer av STG
News kommer ni att få läsa
om några av de projekt vi
arbetar med just nu: Vårt
lyckade värdskap när den
Svetstekniska föreningen
hade träff i Borlänge och den
uppskattade premiären av
den nya lifträlsbilen.
Den nya lifträlsbilen har
kommit väl till pass när vi
nu har tre kontaktledningsprojekt inom samma område
i Hässleholm. Den kommer
att bidra till att underlätta
vårt arbete enormt vilket gör
att vi både kan arbeta effektivare och ta fler sådana här
projekt i framtiden.
Att arbeta på järnvägen
likställs ofta med att arbeta
i en farlig miljö därför har
vi har även installerat hjärtstartare i våra lastbilar. Vi
investerar inte bara i produktion utan även i vår arbetsmiljö. Vi värnar om våra
kollegor ute i spåret och det
är viktigt att alla ska komma
hem från jobbet.
I början av november genomförde vi en omfattande
spårrenovering på Öresundsbron. Med den noggranna
planeringen och den erfarenheten vi har inom STG löpte
detta på galant.
Vi har även fått uppdraget
att renovera delar av Västerdalsbanan vilket känns extra
roligt eftersom STG har sitt
hjärta i Dalarna.
Jag vill passa på och tacka
våra kunder, samarbetspartners och medarbetare för 2018
och önskar er
alla en God
Jul och Gott
Nytt År!

Per-Arne
Engström
VD

Största elprojektet någonsin
– STG har stort fokus på Hässleholm
I höst har STG tre uppdrag kring Hässleholm.
– Det är det i särklass största elprojekt som STG någonsin haft
samtidigt inom ett område. Det visar att vi är att räkna med inför
liknande uppdrag i framtiden, säger Magnus Gustafsson, affärsområdeschef för Kontaktledning/Elkraft.

Samtidigt betonar platschef Stefan Palmgren, som leder arbetet
i Hässleholm, vikten av att skapa
bra arbetsförhållanden för medarbetarna 24 timmar om dygnet.
– Det enkla är när killarna är ute
på spåret och jobbar. Då har vi fullt
fokus på jobbet. Den stora utmaningen är att samtidigt se till att alla är
friska, erbjuda en säker arbetsmiljö
och kombinera bra ledighet och
återhämtning med produktivitet.
Stefan Palmgren säger att rätt
hantering av de mjuka frågorna är
en framgångsfaktor:

– Här har vi exempelvis 16 montörer med 16 olika livsöden. Därför
måste man vara lyhörd för varje
individ. Det skapar möjligheter
för killarna att också jobba bra
tillsammans.
STGs team i Hässleholm består av
16 montörer, två arbetsledare samt
platschefer. Poängen är att teamet
arbetar med tre parallella projekt i
området kring Hässleholm.
– Det är en stor fördel att ta
samma team för samtliga jobb. Då
lär man sig projekten snabbare
vilket gör att jobben går smidigare.

De tre projekten
i Hässleholm
Projekt 1
I Hässleholm byggs en ny tågdepå och ett anslutningsspår
till depån. STG ansvarar för
bygget av nya kontaktledningar
till anslutningsspåret, nya bryggor, samt att byta gamla ledningar till nya. Uppdragsgivare
är Infraservice Group AB. Stefan
Palmgren är platschef. STGs
del i det stora projektet ska
vara klart i januari 2019.
Projekt 2
Hästveda, ett par mil från
Hässleholm, pågår växelbyte
och spårförlängning. Här ansvarar STG för monteringen av
de nya kontaktledningarna.
Infraservice Group AB är
STGs uppdragsgivare och
Stefan Palmgren är platschef.
Projekt 3
På Markarydsbanan, som utgår
från Hässleholm, ska ett antal
sugtransformatorer bytas ut.
Här byter STG ut kontaktledningarna och fungerar som
underentreprenör åt Sveab.
Susanne Paulsson har rollen
som STGs platschef.

STG-teamet i Hässleholm.

Uppskattad premiär för nya lifträlsbilen
I slutet av augusti fick STG den
efterlängtade lifträlsbilen. En
viktig investering för framtiden.
Direkt kom den till användning
i Hässleholm och platschefen
Stefan Palmgren är märkbart
glad över investeringen.
– Den skickar signaler till
branschen och till medarbetarna
i laget att STG är här för att
stanna och utvecklas.

Efter en tids inkörning har den nu
kommit upp i full kapacitet.
– Den blir ett bra ”verktyg” i vår
verktygslåda, både nu och i framtiden.
Han räknar upp flera detaljer som
gör den nya lifträlsbilen så nyttig:
Två personer kan samtidigt köra
på spåret och manövrera korgen.
Det skapar ett effektivare arbete.
Den har en bra kran.
Den innehåller en verkstadsdel.

Den nya lifträlsbilen.

Den är anpassad för tuffa arbetsförhållanden och innehåller
också en del för återhämtning.
Magnus Gustafsson, affärsområdeschef för Kontaktledning/Elkraft ser

många möjligheter med den här
lifträlsbilen:
– Detta är en strategisk investering som markerar att STG är
redo för sådana här stora projekt
i framtiden.
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En 24 timmars kamp på Öresundsbron

– Vi lämnade tillbaka A-skyddet fem
minuter innan överenskommen tid.
Sedan öppnades bron för trafik igen,
berättar Jonas Wellberg, platschef
för STG.
– Nyckelordet var planering. I
detalj gick vi tillsammans med uppdragsgivaren Infranord igenom vad
som skulle hända under de 24 timmarna, berättar Jonas Wellberg.
Öresundsbron var avstängd för all
tågtrafik under 24 timmar mellan
lördagen 3 november och söndagen
4 november. Under den tiden arbetade
STGs personal med att byta ut komponenter i växlar samt göra en del
korsnings- och rälsbyten. Dessutom
blev det svetsjobb.
– Det gick riktigt bra. Vi lyckades
med planeringen att all personal
och allt material kom ut på bron i
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En kamp mot klockan i 24 timmar.
Det blev den stora utmaningen när
medarbetarna på STG begav sig ut på
Öresundsbron för spårrenovering. De
hade exakt ett dygn på sig. Inte mer.
Tiden och kvaliteten blev avgörande
för om uppdraget skulle lyckas.

Öresundsbron.

rätt ordning. De som var längst ut
på bron fick exempelvis inte komma
ut sist. Därför hade vi en detaljerad
tidsplan med avstämningar, som visade att vi låg rätt i tid under de 24
timmarna. Vi var tvungna att hinna.
Annars hade det blivit jobbigt, säger
arbetsledaren Bengt Blennow.
Fem minuter
STG klarade uppdraget fem minuter
före deadline.
STG har tidigare utfört arbeten
på Öresundsbron, men inget så stort

uppdrag som detta. STG bidrog med
cirka 15 man för att klara jobbet.
En fördel var att manskapet arbetade vid den konstgjorda ön Pepparholmen vid Drogden-tunneln under
havsnivån och Kastrup in till den
danska gränsen och inte på den högsta
delen av Öresundsbron. Därmed
slapp de den höga höjden och starka
vinden. Både Bengt Blennow och
Jonas Wellberg vet hur svårt det kan
vara att i timmar verka högst upp
på Öresundsbron i det tuffa klimat
som råder där.

Givande svetsbesök på STG
I november fick STGs huvudkontor i Borlänge besök av 47 eldsjälar som
verkligen bidrog med ett ljus i höstmörkret.
Det var Svetstekniska föreningen som hade träff i Borlänge. Då var det självklart för dem att besöka STG, som ligger långt framme inom svetsområdet.

– Det var stort för oss. Vi visade med
stolthet upp vår nya renoverade hall
och verkstaden där vi renoverar växlar, som sedan säljs vidare, säger
Bengt Blennow på STG.
Föreningen är till för dem som

på olika sätt kommer i kontakt
med eller är beroende av svetsning i
sin verksamhet. Inom föreningen
finns Arbetsgrupp 60, för dem som
kommer i kontakt med järnvägsrelaterad svetsning. Därför kallades

träffen i Borlänge för AG 60.
Linn Braun presenterade hur STG
arbetar och de teknikområden som
finns inom företaget. Besökarna fick
också demonstrationer av franska
PLA och tyska ET, som är två leverantörer av termitsvetsning.
– Det blev ett bra besök, som uppskattades av gästerna. Samtidigt
stärkte detta STGs varumärke inom
branschen, säger Bengt Blennow.

Uppskattad
renovering av
Västerdalsbanan
Västerdalsbanan har
en viktig och stor
symbolisk betydelse
för många invånare i
västra Dalarna. Därför
är det flera inom STG
som uppskattar den
pågående upprustningen av Västerdalsbanan.

STG bidrar till att
modernisera delar
av Västerdalsbanan
genom att lägga in
passbitar och svetsa
skarvarna. Det ersätter
skarvjärnen som skapade det gamla ”dunk,
dunk-ljudet”. Projektet
är på ett uppdrag av
Infranord i Borlänge.
– Detta är en signal
att det finns en framtid för Västerdalsbanan. Det är ju bra att
det finns järnväg på
många platser i landet
eftersom det finns ett
behov av fler transporter på järnvägen, säger
Mattias Grop, affärsområdeschef för Ban.

Fakta/
Västerdalsbanan
Västerdalsbanan sträcker
sig från Borlänge via Repbäcken, Vansbro, Malung
till Malungsfors. Alltså
längsmed Västerdalälven.
Idag är det mycket
godstrafik som trafikerar sträckan, men ingen
persontrafik, till mångas
besvikelse.

En bildserie som visar ”AG 60-besökarna” på STG.

Därför kan vi järnvägen

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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