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Till slut kom
vändningen
I början av året präglades vår
verksamhet av flera utmaningar. Marknaden tog inte riktigt
fart och prognoserna visade
att det kunde ta flera månader
innan vi skulle våga hoppas på
en riktig vändning till det bättre.
I dag ser det betydligt bättre ut. Vänd
ningen kom när sommaren övergick till
höst och nu är vi i ett skede då vi med
stor spänning ser fram emot 2022.
Det som hände var dels att den
svenska marknaden tog fart och
dels att vi gick i mål med utländska
projekt som skapar framtidstro inom
företaget.
Ni har säkert sett att vi kommer
att bli en viktig aktör i ett kommande
järnvägsprojekt i Ghana. Den nyheten
väckte en hel del uppmärksamhet.
Samtidigt har vi startat fler projekt
som kan betyda mycket för STG i
framtiden. I det här numret av STG
News kan ni läsa om vårt nystartade
bolag i Danmark. Det är ett viktigt steg
i vår ambition att verkligen etablera
oss på den danska marknaden och
kan innebära mycket i framtiden.
Nu befinner vi oss dessutom i en
process som innebär fler satsningar
och projekt – både i Sverige och i
utlandet – som kommer att innebära
ytterligare lyft för oss.
Mer kan jag inte berätta nu, utan ni
får se detta som en cliffhanger inför
början av det kommande året.
Men jag vill ändå lyfta det faktum
att den svenska marknaden ser ut att
ta fart. Trafikverket satsar bland annat
på flera kontaktledningsprojekt där
vi hoppas få en roll i upprustnings
arbetet. Generellt kommer Trafikverket
att få ökade anslag för upprustning
av järnvägen och det påverkar oss
positivt.
Men en sak måste poängteras.
En avgörande anledning till den fina
vändningen för STG är våra medar
betares ambition att tänka nytt och
utvecklande när företaget ställs inför
utmaningar. Det har stor
betydelse för oss i dag
och i framtiden.
Därför är det med
extra spänning som
vi inom STG kan se
fram emot 2022.

Glenn Gustavsson
VD, STG

Jens Puggaard är från 1 januari 2022 administrativ direktör för bolaget i Danmark och chef
för det nya Affärsområdet Danmark.

STG startar aktiebolag i Danmark
”Vi ska vara en framgångsrik aktör!”
Nu utvecklar STG satsningen på att ytterligare etablera sig på den danska marknaden. Ett led i
detta är det nya aktiebolag som STG-koncernen har startat i Danmark.
– Vi måste göra på det här sättet för att vara en framgångsrik aktör på den danska marknaden,
säger Glenn Gustavsson, vd på STG.
På senare tid har flera utländska
aktörer, bland annat från Sverige,
visat intresse att vara en aktör
att räkna med när järnvägsnätet
i Danmark ska rustas och byggas
ut.
STG har under en längre tid
sett möjligheterna och samtidigt
insett att konkurrensen om uppdragen kan bli svår om man inte
gör på rätt sätt. Ett led i att göra
rätt är att starta ett dotterbolag
i Danmark, vilket också fungerar
som ett affärsområde inom STG.
Jens Puggaard är från 1 januari
2022 administrativ direktör
för bolaget och chef för det nya
affärsområdet Danmark. Han har
sett hur marknaden utvecklats
genom åren och ser att marknaden har ett behov av att företag
som STG etablerar sig som en permanent aktör i Danmark.
– Många företag, från bland annat Sverige, har insett vilka möjligheter som finns i Danmark.

Därför är det en kapplöpning med
tiden att komma igång snabbt.
Hastighet och flexibilitet är två
nyckelord. Därför är det viktigt att
vi skaffar oss resurserna att bygga
upp en organisation i Danmark.
Positiva faktorer
Här är det många faktorer som
talar för STG:
Kontakterna med uppdragsgivarna finns redan.
– Vi är redan underleverantörer till de stora entreprenörerna
som lägger bud på EU-projekten.
Dessa kontakter är viktiga, säger
Jens Puggaard.
Kunskapen om förutsättningarna i Danmark är redan stor eftersom Jens Puggaard fram till
nu har drivit det egna företaget
Actonrail som länge erbjudit liknande tjänster som STG.
– Nu är det företaget vilande
och jag är en del av STG.
Resurser i form av medarbetare

✔

✔

✔

och maskiner är under kontroll.
– Vi kan rulla ut mycket av de
resurser som redan finns i Sverige, samtidigt som vi får in flera
medarbetare från Actonrail som
nu är pausat.
Och sist men inte minst –
STG kommer att vara certifierad i
DS 21001. Ett ledningssystem för
järnvägssäkerhet vilket visar att
vi är ett företag som följer lagar
och krav som ställs för att vara en
kvalificerad leverantör på järnvägen i Danmark.

✔

Det var under hösten 2021 som
STG och Jens Puggaard fann varandra. Det sa klick direkt.
– Vi klickade ihop bra med
samma målsättning. Vi vet båda
hur viktigt det är att vinna kundens tillit, säger Jens Puggaard,
som vill definiera sig som en äkta
entreprenör.
– Jag är också bra på att kommunicera och lyssna, säger han.
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Linn Braun
– en optimistisk
affärsområdes
chef för El
Det är en glad skåning som
blivit ny affärsområdeschef
för El inom STG. Hon heter
Linn Braun och signalerar
stor framtidstro:
– Vi har ett bra gäng med
bred kompetens. Dessutom
har vi en stor kundkrets. Jag
ser många spännande möjligheter, säger hon.
Linn Braun, som bor i Helsing
borg, kom till STG redan 2017.
Hon började på El-avdelningen
som projektingenjör. Därefter har
hon arbetat på olika avdelningar
som Entreprenad och senast varit
ansvarig för Anbud och för SKRAM
(säkerhet, kvalité, risk, arbetsmiljö
och miljö).
Nu går hon vidare till att bli af
färsområdeschef för El.
– Det är ett glatt, roligt och
duktigt gäng som jag fått ta över.
Vi har en god stämning, flera fast
prisprojekt och en del uthyrningar,
säger Linn Braun och fortsätter:
– Detta kommer förhoppnings
vis att fortsätta, samtidigt som jag
hoppas kunna utveckla gruppen
vidare så att alla får möjlighet att
utvecklas åt de håll de önskar och
kan ta på sig mer ansvar.
Vilka möjligheter ser du för STG
på marknaden?
– Marknaden ser ljus ut. Vi har en
bred kundkrets med kunder som
kommer tillbaka för långtidsupp
drag samtidigt som vi är duktiga
på att lösa problem. Det blir allt fler
kontaktledningsuppdrag samtidigt
som vi ser spännande framtida
uppdrag i Danmark och Norge.
Linn Braun, en optimistisk ny
affärsområdeschef för El.

Signals insats imponerade
mellan Borås och Herrljunga
Järnvägssträckan mellan Borås
och Herrljunga har fått ett
tekniskt lyft, där STG spelat en
viktig roll. Både när det gällde att
utföra själva projektet och bidra
till att hålla tidsplanen.
– Det är ett projekt som vi är
stolta över. Det har gått jättebra
efter en utmanande inledning,
säger Håkan Stark, affärsom
rådeschef Signal inom STG.

När Trafikverket bestämde att
järnvägssträckan mellan Borås och
Herrljunga skulle gå från manuell
övervakning till att bli fjärrstyrd
var det starten på ett stort renoveringsprojekt.
Leonhard Weiss blev huvudentreprenören som anlitade Omexom
som i sin tur kontaktade STG.
Sedan starten i början av mars
har STG varit med och byggt ett
nytt anpassat signalsystem som
bland annat inneburit tre nya stationer, sex nya vägövergångar (vägskydd) och renovering av 29 vägövergångar. Allt för att sträckan ska
bli mer säker och modern.
Nu närmar sig projektet sitt
slut. Allt ska vara färdigt i februari
och Håkan Stark kan se tillbaka på
en tid som innebar en tuff start.
Extremt snabbt
Inledningen av projektet präglades
av en kraftig försening.
– Vi var sist på linan och fick vänta på att de andra skulle bli klara.
När det var dags för oss fick vi jobba
extremt snabbt och bygga allt på
två månader, berättar Håkan Stark.
I det sammanhanget togs beslut

STGs personal fick jobba snabbt och rätt när sträckan Borås–Herrljunga fick nytt signalsystem.

som gav en ny dimension till
STGs förmåga att jobba snabbt
och med hög kvalité: Signal fick
förstärkning av personal från
Affärsområde Ban, som hoppade
in och jobbade som tekniker med
bra resultat. Ett exempel på hur
man kan samordna resurserna på
bästa sätt för kundens bästa.

Vad händer
nu i Afrika?

Inom STG kan man snöröjning! Därför har STG åter fått
snöröjningsuppdrag på järnvägar i norra delarna av Sverige.

Det blev stor uppståndelse inom
branschen när nyheten kom i
höstas att STG fått i uppdrag att
bygga järnväg i afrikanska Ghana.
Flera medier uppmärksammade
affären och STGs VD Glenn
Gustavsson fick ta emot flera gra
tulationer och lyckönskningar.
– Det var väldigt många positiva
återkopplingar som värmde, säger
han.

I vinter handlar det om att ansvara
för snöröjningen på den klassiska
banan mellan Kiruna och Riksgränsen samt mellan Gällivare och
Kiruna. Sträckor som är så viktig
för malmtrafiken. Uppdragsgivare
är ett företag som heter BDX.

Vad händer nu?
– Vi är nu i ett uppföljningsskede
som innebär att vi i januari sätter
en plan för hur vi, den närmaste
tiden, bygger upp det administra
tiva arbetet, berättar Glenn
Gustavsson.

Snöröjning i Norrland

Därför kan vi järnvägen

En anledning till de återkommande snöuppdragen i norr är
att STG visat en närvaro och ett
engagemang för uppgiften. Något
som skapat positiva reaktioner hos
de som kommer fram på nyröjda
järnvägar.

Kunskap av toppklass
Unik erfarenhet

Engagemang för kunden
Rustade för framtiden
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