Vi rustar
järnvägen
för framtiden

GoZee appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama, fotogallerier,
cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i sökfältet
och ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna med
GoZee-ikonen.

Cinemagraf

Snap video

Webb-ikon

EN LEDANDE JÄRNVÄGSENTREPRENÖR
MED GEDIGEN ERFARENHET
Scandinavian Track Group AB (STG) är ett företag som bygger och underhåller spår- och järnvägssystem. Vi är verksamma i Skandinavien och har med våra drygt 150 medarbetare svårslagen kunskap, erfarenhet och kapacitet.
STRUKTURERAT ARBETE

VÅR VISION

Att vara järnvägsentreprenör handlar om projektstyrning. För att säkerställa att vårt projektstyrningssystem
följs har vi checklistor där ansvarig verifierar att denne
utfört sina aktiviteter innan nästa aktivitet får påbörjas
eller innan ansvaret får överlämnas till någon annan.
Arbete på järnvägen är alltid belagt med risker och
säkerhetsarbetet är därför något som alltid har högsta
prioritet inom STG.

Med kompetens, flexibilitet och innovation vill vi vara
branschens förstaval.
• Vi utför ett professionellt arbete
• Vi är lyhörda och frågar vad kunden vill ha
• Vi värnar om företagets spetskompetens och utvecklingskultur
• Vi marknadsför aktivt de helhetslösningar som STG
kan erbjuda

För kostnadseffektiva spåranläggningar
www.banprodukter.se

BEST
Vi har den kompetens som erfordras för BEST- och markentreprenader men även den flexibilitet som behövs för att försörja
marknaden med kvalificerade tjänstemän, yrkesarbetare och
maskiner.
BAN
Vi gör allt från att byta enskilda bankomponenter till att bygga stora komplexa järnvägsanläggningar. Ett särskilt starkt teknikområde
för STG är järnvägsteknisk svetsning.
EL
Våra medarbetare inom STG, som utför kontaktledningsarbeten,
är specialtekniker med hög utbildning och våra elektriker har kompletterande specialutbildning för järnväg.
SIGNAL
Signalteknik är kommunikationen mellan tågen (lokförarna) och
järnvägen (trafikledningen). Våra signaltekniker har den högsta utbildningsgraden inom arbets-området.
TELE
Vi har tillsammans med våra samarbetspartner kompetensen att
leda och utföra telearbeten för järnväg.
KONSULT
Vi är stolta över vårt konsultföretag ITC som har en unik särskild
position på marknaden, då vi nästan helt fokuserar på det praktiska konsultarbetet ute på järnvägsanläggningarna.
MASKIN
Maskiner som framförs på järnvägen omfattas av ett stort och
komplex regelverk. Vi har samlat alla våra maskiner till ett eget
affärsområde som präglas av vår höga kompetens.
ENTREPRENAD
Vi fokuserar på de mindre och medelstora projekten. Grunden för
denna verksamhet är den spetskompetens och det stora kunnande om järnvägen som finns hos STG.
VÄXLAR/MATERIAL
STG har kompetensen som krävs för att bygga och renovera växlar.
Vi tar hand om gamla växlar och material för återanvändning.

THERMIT® WELD

Equipment Consumables

SMARTWELD JET

Automated preheating

SMARTWELD RECORD

Documentation of the preheating process
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SVERIGES STÖRSTA SPÅRKRYSS ÄR LAGT
2018 satte arbetet igång med att montera Sveriges största spårkryss, vid Åby driftsplats utanför Norrköping. 54 timmar hade
STG på sig, innan allt skulle vara klart.
– Det gick ofantligt bra, hela jobbet, säger Magnus Wallin, produktionschef. Vi var i genomsnitt 25–30 personer som jobbade
dygnet runt för att bli klara i tid – det är det allra viktigaste samt
att vi jobbar säkert.
Spårkrysset är 118 meter långt och åtta meter brett, och ingår i
en del av utförandeentreprenaden Ostlänken.

Bruksuddevägen 30 · 441 91 Alingsås

Tel: 070-228 97 60
E-post: ulf@gts-ab.se

I uppdraget ingår rivning av gamla växlar, förläggning av nio
nya växlar varav fyra ingår i spårkrysset, montering av 14 nya
kontaktledningsbryggor med ny kontaktledning samt signalarbeten i växlar och flytt av tre stycken signaler.
– I ett sådant här stort projekt är man beroende av att allt
fungerar: att maskinerna håller ihop och att tidsplanen håller. Vi
i projektet vill tacka all personal som har varit med under helgen
för ett bra jobb, säger Magnus Wallin.

Gör som Scandinavian Track Group, köp eller hyr dina
maskiner av oss. Vi utför även service & reparationsarbeten för era handhållna järnvägsmaskiner.

www.pprental.se

PP Rental AB · Kungsvägen 15 · 783 35 Säter

Magnus Hellberg
SÄLJARE TRANSPORTBILAR
0243-25 77 13

Välkommen till ett enklare
transportbilsägande!
Prata med Magnus så hjälper
han dig att hitta rätt bil för
din verksamhet.

BESÖKSADRESS HUVUDKONTOR:
RÅGÅKER 47
781 93 BORLÄNGE
BESÖKSADRESS LOKALKONTOR:
FUNBO-LÖVSTA 50
755 97 UPPSALA
FÖRETAGSHUSVÄGEN 8
244 93 KÄVLINGE
POSTADRESS:
BOX 5056
781 05 BORLÄNGE
TELEFON:
•14822 • www.jssverige.se

0243–160 90

Följ oss på
sociala medier!
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