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Här finns
positiva
STG-signaler
Plötsligt drabbades Sverige
och världen av Corona-krisen.
Alla går på olika sätt igenom
denna utmaning, som många
gånger känns overklig.
Vad detta innebär långsiktigt
för företaget STG är svårt att
bedöma. Men jag vill verkligen
dela med mig av de positiva
signaler som präglar vår verksamhet när detta skrivs i slutet
av mars 2020. Vi har en bra
grund att stå på oavsett vad
som händer i framtiden.
Först konstaterar jag att vi
fick en vinter som blev mycket
gynnsam för vår verksamhet.
På flera platser i landet var
det en mild vinter, vilket gjorde
att våra medarbetare kunde
utföra vissa underhållsarbeten
redan innan den ordinarie
säsongen började.
Dessutom har det varit bra
med snö i norra Sverige, vilket
inneburit att i norr funnits ett
stort behov av våra snöröjningstjänster.
Det faktum att stora delar av
landet snabbt blev snöfria
innebar också att beställningarna på uppdragen för våren
och sommaren kommit i gång
på ett bra sätt. Vi har en bra
spridning över affärsområdena
på beställda uppdrag under
sommarhalvåret. Det känns
bra, med tanke på fördelningen av vår arbetskraft som
ska utföra uppdragen.
Jag skulle vilja avsluta med en
viktig uppmaning: För en tid
sedan drabbades branschen
av en dödsolycka vid Stockholms Södra station. Det visar
återigen hur viktigt det är att
följa säkerhetsföreskrifterna. Tänk
på säkerheten
och var rädda
om er så att
alla kommer
hem efter varje
arbetspass.

Glenn Gustafsson
VD, STG

Henrik Svensson menar att öppenhet och delaktighet med kunskap gynnar STG i längden.

Därför delar STG
med sig av kunskapen
Inom många företag, i olika
branscher, finns mycket specialkunskap. Flera av dessa företag väljer att behålla kunskapen
inom företaget för att skapa
konkurrensfördelar.
Ett undantag är STG, som
har kunskap och är beredda
att dela med sig av denna.
Ett exempel är den växelbyggarkurs som STG nyligen genomförde
på uppdrag av Trafikverksskolan.
I februari kom banarbetare och
svetsare från branschen i hela landet till STG i Borlänge för att lära
sig mer om växelbyggarteknik, där
Aron Östlund och Johan Eriksson
var kursledare.
Henrik Svensson, på STG, som organiserat utbildningen tillsammans
med Trafikverksskolan, förklarar
vad den här verksamheten ger STG:
– Här får våra växelbyggare verkligen chansen att visa hur duktiga
de är.

Aron Östlund visar detaljer för kursdeltagarna
på växelbyggarkursen som hölls i STGs lokaler.

Men är det bakvänt att STG på
det här sättet delar med sig av
sin kunskap till konkurrenter?
– Jag förstår frågan. Men vi tror
på öppenhet, samtidigt som vi

får en bra publicitet och uppskattning för vår kunskap som
vi nu delar med oss av i utbildningen. Detta lönar sig i längden,
säger Henrik Svensson.

Elarbete för framtidens
vägskyddsanläggning

Uppdrag vid klassisk
järnvägsstation

Hur kommer framtidens vägövergångar
(vägskyddsanläggningar) att se ut?
Det får vi, i inom kort, se i Västerbotten
där det ska skapas två provanläggningar.
Trafikverket har anlitat Sveab, STG och
ESA för att bygga en tysk och en portugisisk
anläggning i Umeå och Vännäs.
Detta är ett pilotprojekt där STG ska göra
elarbeten, genom att dra nya kablar och
koppla in dem i den nya provanläggningen,
som ska anpassas till de befintliga vägskyddsanläggningarna.

Hässleholm är en av landets mer klassiska järnvägsstationer.
Där ska man nu bygga om på stationsområdet.
Samtidigt måste det finnas ett lagom flöde av
trafik och passagerare i området. Därför har STG
fått i uppdrag av Trafikverket att skapa förberedande åtgärder för detta. Bland annat genom
att bygga in nya isolatorer som gör det möjligt
att stänga av elen på mindre delar i stationsområdet. Detta behövs för att både kunna
genomföra byggprojektet och driva den dagliga trafiken med fordon och passagerare.
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Underhåll i takt med
dagliga verksamheten
I Åmål ska en reparationsdepå, som ägs av Jernhusen, genomgå stora underhållsarbeten. STG fick uppdraget, som genomförs under våren 2020.

– Uppdraget är omfattande
och det är mycket viktigt
att vår insats inte påverkar
den ordinarie verksamheten, säger Volodymyr
Nepo, som är projektledare
på STG.
Han beskriver Jernhusen
som ett offensivt fastighetsbolag som verkligen
inser vikten av regelbundet
underhållsarbete av sina
fastigheter.
– Här är Jernhusen väl-

digt duktiga när det gäller
att tänka på fastigheternas
standard, menar Volodymyr Nepo.
I Åmål finns en reparationsdepå, liknande dem
som finns på flera andra
platser i landet. Nu ska
anläggningen renoveras
samtidigt som den ordinarie verksamheten inte
påverkas.
Volodymyr Nepo säger
samtidigt att STG har bra

rutiner för att effektivt
kunna arbeta mitt i vardagliga verksamheter. Det är
viktigt för företaget.
Det som STG ska göra
är bland annat rälsbyten,
sliperbyten, svetsning och
komponentbyten i växlar.
– Det är en stor volym på
uppdraget, som skall vara
klar i vår, men det löser
vi tillsammans med våra
duktiga tekniker, säger
Volodymyr Nepo.

Vecka 8 för kunskap
Kunskapsnivån ska alltid vara hög inom STG.
Därför är vecka 8 mycket viktig för företagets
verksamhet.

Då genomför STG tre utbildningsdagar inom ban
och svets, där medarbetare från hela landet kommer till Borlänge för att lära sig det senaste inom
området och inom säkerhetsfrågor.
Anledningen till att detta sker just vecka 8 är att
säsongen inleds veckan därpå.
Här är några bilder från årets utbildningsaktivitet.

Långa HTSM-avtal
Efterfrågan på huvudtillsyningsmän (HTSM)
från STG/ITC ökar.
På senare tid har nämligen STG/ITC tecknat flera långa ”HTSM-avtal”, som sträcker
sig över åtminstone hela sommarhalvåret,
till olika projekt runt om i landet.
– Det är roligt att det finns stort förtroende för
oss inom det här området, säger Patrik Stenberg
på STG.
Huvudtillsyningsmannen övertar tågklarerarens funktion på en sträcka/område när större
arbeten utförs och många anordningar ska arbeta samtidigt, för att behålla säkerhet och avlasta
ordinarie tågklarerare på de aktuella järnvägssträckor som ska underhållas. Det krävs mycket
utbildning och verkligt bra sinnesnärvaro för att
bli en duktig huvudtillsyningsman.
– Flera aktörer i branschen kan erbjuda den
här tjänsten. Inom STG har vi en ganska stor
grupp av dessa yrkesmän, vilket säkerställer
hög leveranssäkerhet. Dessutom håller vi nu
på att utbilda fler. Därför är det roligt att det
finns en stor ”HTSM-efterfrågan” från oss, menar
Patrik Stenberg.

Svetsning är ett av arbetsmomenten, som ingår i
uppdraget att renovera en reparationsdepå i Åmål.

Därför kan vi järnvägen

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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