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Bildvyer över järnvägsprojekt i Ghana. Foto: XLIT

STG ska bygga järnväg i Afrika
– ett historiskt svenskt projekt
Nu är det klart! STG ska bygga järnväg i Afrika. Den nyheten släpptes i oktober och det
handlar om ett projekt som Glenn Gustavsson, VD på STG, knappt vågade tro skulle bli
verklighet när planerna presenterades i maj 2020.
– Då tänkte jag att detta känns väldigt långt borta, men projektet har blivit alltmer konkret
ju längre tiden gått. Nu är det klart och det känns fantastiskt roligt, säger Glenn Gustavsson.
Ghana är landet som har beställt en 78 kilometer
lång järnvägssträcka från Takoradi Port vid kusten till landets inre delar vid Hun Valley där
mycket av landets viktigaste exportnäringar, som
gruvdrift och kakaoodlingar, är lokaliserade.
Den nya järnvägen ska gå från hamnstaden
Takoradi, via ett urbaniserat landskap till mer
vildmark. På vissa delar finns idag en gammal
smalspårig järnväg som ska bytas ut till modernt spår med normalbredd.
STG går in i det här uppdraget i samarbete
med Xlit Group, som har säte i Linköping och
verksamhet runt om i världen.
– Vi blev kontaktade av Fredrik Agerhem på
Xlit Group som frågade om vi var intresserade
av ett samarbete i Ghana. På den vägen är det,
säger Glenn Gustavsson.

Xlit Group säkerställer logistik av bland annat
materialleveranser till projektet och STG ansvarar för projektledning och genomförande.
Ghanas regering
Ghanas regering har prioriterat projektet.
Kvalitativ infrastruktur är ett led i nationsbyggandet och där en ökad export i förlängningen
möjliggör en fungerande välfärd för alla. Beställare av uppdraget till Xlit/STG är det lokala
entreprenadföretaget Amandi som kan beskrivas som Ghanas svar på Skanska. Beställningen
till Xlit Group och STG är på 34 miljoner euro
(344 miljoner svenska kronor) i ett projekt
med en totalomsättning på cirka sex miljarder
svenska kronor.
Arbetet inleds under första kvartalet 2022

Representanter från STG och XLIT gläds tillsammans i STGs växelverkstad att de nu ska få börja bygga järnväg i
Ghana. Främre raden fr.v; Fredrik Agerhem, XLIT Finance and Logistics, Henrik Svensson, STG, Patrik Stenberg,
STG, Glenn Gustavsson, STG. Bakre raden fr.v: Johan Jönsson, XLIT. Daniel Sundelius, XLIT, Jonas Hottöfjäll, XLIT.

Fotnot: Övriga svenska företag som bidrar med export i projketet: Alstom, Kiruna Wagon, Volvo Construction Equipment.

och beräknas vara klart om fyra och ett halvt
år. Därefter inleds ytterligare tre etapper, men
där är det inte klart om STG blir en aktör.
Inom STG är det nu fokus på att genomföra
den första delen som alltså beräknas ta fyra
och ett halvt år. Glenn Gustavsson säger att
som mest kommer det att vara 20 till 30 STGmedarbetare som arbetar samtidigt i Ghana.
Under dessa år kommer STG att leverera
det mesta av företagets kunskap inom projektledning, svets och banteknik.
Utmaningarna
– Detta är första gången som ett svenskt järnvägsföretag ger sig på ett sådant här projekt i
Afrika. Därför känns detta så stort och hedersamt
för oss, säger Glenn Gustavsson och tar upp de
utmaningar som STG kommer att ställas inför:
– Först handlar det om att få rätt folk på rätt
plats. Därefter handlar det om att skapa rätt
förutsättningar med tanke på de kulturskillnader
i arbete och upplägg som finns mellan Sverige
och Ghana.
STG och Xlit beskriver att projektet till stora
delar har garanterats via Exportkreditnämnden
(EKN) och finansierats via Svensk Exportkredit
(SEK). Detta skapar en stor trygghet för svenska
exportörer att genomföra affärer på komplexa
marknader.
Xlit och STG är två av de leverantörer som kommer att säkerställa att projektet har den mängd
svenskt innehåll som ligger till grund för den
svenska finansieringslösningen.
Andra svenska leverantörer i projektet kommer
bland annat att leverera spår- och växelmaterial.
– Detta gör att vi tillsammans har möjligheter
att samarbeta med för oss kända svenska leverantörer i projektet – och därigenom få till ett bra
lagarbete från start, säger Glenn Gustavsson.
Han berättar vidare att Ghana är ett stabilt
och politiskt säkert land som med ganska hårda
restriktioner klarat sig bra i den pågående
Covid pandemin. Man satsar även där hårt på att
vaccinera befolkningen för att kunna begränsa
pandemins effekter.
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Kul med Ghana
men glöm inte
vår hemmaplan
Det är inspirerande att leda
verksamheten i ett företag
som STG.
Ibland händer det saker
som överraskar och som
kan innebära extra stimulerande utmaningar.
Som när företrädare för
Xlit Group frågade om det
fanns ett intresse inom STG
att vara med på ett järnvägsprojekt i afrikanska Ghana.
Först kändes detta väldigt långt
från en idé till verklighet. Men nu,
efter 17 månader av förberedelser, är detta verklighet och vi kan
sätta i gång. Här vill jag direkt
tacka Xlit Group för ett bra inledande samarbete som säkert
kommer att fortsätta de kommande åren i Ghana.
Under det första kvartalet av
2021 signalerade jag om en trög
inledning av vår ordinarie verksamhet. En utveckling som sedan
tog fart och nu lyfter ordentligt
tack vare det här avtalet.
Projektet i Ghana innebär flera
framtidsmöjligheter för oss.
Detta blir en otrolig möjlighet för
oss att skapa en jämnare beläggning på jobb under hela året vilket
skapat en förutsättning för en bra
ekonomi och stabilitet i företaget.
Dessutom kommer flera
aktörer runt om i världen att se
de resurser och den kunskap
som finns inom STG. Vi kan bara
spekulera kring vad det kommer
att leda till.
Men det viktigaste av allt: Vi
måste fortsätta fokusera på vår
basverksamhet i Sverige, Norge
och Danmark. Det är grunden för
framtidens STG. Det arbete som
vi levererar på hemmaplan och
det arbete som alla våra medarbetare utför dagligen här
hemma är avgörande för hur
det ska gå för oss i framtiden.
Därför får vi inte bli
högmodiga och
glömma vad STG
kommer ifrån och
som är grunden
för dagens
framgångar.
Det är
viktigt!
Glenn Gustavsson
VD, STG

Ghana – stabil demokrati
med ljus framtid

En väg i Ghana. Foto: XLIT.

STG – en noga utvald partner
När Xlit Group sökte en svensk leverantör, som kunde projektleda
och bygga den nya järnvägen i Ghana, undersökte de flera svenska
järnvägsföretag och fastnade för STG.
– STG från Borlänge är ett lysande exempel på ett av alla företag
som bygger Sverige starkt. En kombination av kompetent personal,
affärsfokus, välskött ekonomi och pragmatisk ledning, säger Fredrik
Agerhem, VD på Xlit Finance som ingår i Xlit Group.

Inom Xlit Group finns en stor erfarenhet av att arbeta med komplicerade affärer och projekt. Företaget
har ett större kontor i Indien och
närvaro i 95 länder. I korthet handlar affärsidén om att erbjuda kunderna en kontrollerad värdekedja:
från idé, planering, finansiering
till genomförande – var som helst
i världen. Xlit arbetar både inom
större infrastrukturprojekt och
med att leverera kapacitet till företag inom bland annat telekom- och
IT-sektorn.
Fredrik Agerhem förklarar att
ledorden i verksamheten är att
skapa nära samarbeten och ta ett
helhetsansvar för att rätt lösning
ska hamna på rätt plats vid exakt
rätt tillfälle.
– I det här fallet passar dessa ledord in på STG:s kompetens, kapacitet och intresse för projektet, säger
Fredrik Agerhem.
Undersökning
Han berättar om hur de gjorde en
grundlig genomsökning av svenska
järnvägsföretag som bygger järnvägar och fastnade för STG.
– Vi åkte sedan till Borlänge, undersökte verksamheten, träffade
representanter för företaget och
därefter bestämde vi oss för att
jobba ihop. I dag känns det bra, berättar Fredrik Agerhem, som också
lyfter fram ägarstrukturen inom
STG som en stor fördel.
– STG ägs av sina medarbetare
och det finns ett stort engagemang
för nya affärer hos de anställda. Vi
märkte att det finns ett intresse för

Därför kan vi järnvägen

detta från många håll inom STG,
samtidigt som vi möttes av engagerade medarbetare och vi fick ett
mycket fint bemötande.
Säkert land
Fredrik Agerhem, som har en bakgrund bland annat från Utrikesdepartementet och har i 13 år jobbat med utvecklingsprojekt i utvecklingsländer, betonar vikten av
att ett land som Ghana kan göra
den här infrastruktursatsningen
för att utveckla sitt land.
– Dessutom är Ghana ett säkert
och demokratiskt land att jobba i,
vilket naturligtvis är bra.
Xlit Group kommer att vara en
kontrollfunktion som ser till att
processen fungerar, samt säkerställer att materialen levereras
som det är bestämt. STG projektleder och bygger själva järnvägen i
nära samarbete med Amandi.
– Vi ser också möjligheten att
anpassa detta fint efter STG:s nordiska verksamhet eftersom mycket
av arbetet i Ghana kommer att ske
mellan november och mars när det
är minimal verksamhet i Sverige,
säger Fredrik Agerhem.

En järnväg i Ghana. Foto: XLIT.

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Ghana ligger i västra Afrika och
gränsar till Togo, Burkina Faso
och Elfenbenskusten. Landet
har kust utmed Guineabukten.
Landet som tidigare hette Guldkusten har i dag 28 miljoner invånare. Ghana blev självständigt
(från Storbritannien) 1957 och
var en av de första nationerna i
Afrika, som lyckades med det.
Statsskick: Republik
President: Nana Akufo-Addo
Huvudstad: Accra
Storlek: 238 kvadratkilometer.
(Sverige 450 kvadratkilometer)
Landskap: Låglänt landskap
längsmed kusten och mellersta
delen av landet. Längre in i
landet finns platålandskap och
lägre berg. Där finns bland annat
Voltasjön som är en av världens
största konstgjorda sjöar.
Politik: Ghana har på senare år
sluppit våldsamma inre stridigheter och haft fungerande rättvisa val. Det är viktigt för landets
stabilitet.
Ekonomi: Ghanas ekonomi har
vuxit kraftigt fram till pandemin
och de huvudsakliga exportvarorna är mineraler, jordbruksprodukter (kakao) och olja.
Religion: Två tredjedelar av
landets invånare är kristna.
15 procent är muslimer.
Språk: Det officiella språket
är engelska men vanligast är
gur- och kwarspråken.

Fakta/XLIT
Grundades 2017 av Daniel
Sundelius och Johan Jönsson.
Aktivt i 95 länder, 30 anställda
i Sverige och Indien
XLIT är ett modernt handelshus, som erbjuder tjänster inom
globala värdekedjor för bland
annat IT/Telekom sektorn samt
för stora hållbara infrastrukturprojekt (bland annat järnväg,
sjukhus, energi och vatten).
Vi säkerställer effektiva affärer
i komplexa miljöer.

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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