
 

 

 

Brand vid Setra Trävaror AB, Kastets sågverk – en person förd 
till sjukhus efter omfattande rökdykarinsats 
Setra Trävaror AB Kastets sågverk strax utanför Gävle drabbades av en brand den 22 december 
2017. Sågverket ingår i sågverkskoncernen Setra Trävaror AB som är ett av Sveriges största trä-
industriföretag. 
Det var klockan 10.03 på fredagen som brandlarmet gick i justerverket (anläggning som sorterar 
virke i sågverket) i Kastet i Gävle. Samtidigt med det automatiska brandlarmets aktivering upp-
täckte en anställd branden, som larmade manuellt. 

En omfattande rökdykarinsats på runt en timme krävdes och räddningstjänsten har haft styrkor från 
Gävle, Skutskär samt Rörberg på platsen. Vid 13.30-tiden var branden helt släckt. 

1. Setra Trävaror AB – fakta om företaget 

Setra Trävaror AB är ett av Sveriges största träindustriföretag.  
Företaget förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter 
och lösningar för byggande och boende på en global marknad.  
Företagets kärnaffär är produktion och försäljning av egenproducerade trävaror. Sågade och hyv-
lade träprodukter i furu och gran står för huvuddelen av omsättningen. De omsätter 4,2 miljarder 
kronor, varav omkring 60 procent utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och 
Asien.  
I Setrakoncernen ingår nio sågverk och två förädlingsenheter. Produktionsenheterna är spridda 
över Sverige, men har en geografisk koncentration till mellersta Sverige. Råvaran hämtas lokalt 
runt sågverken och utgörs av högkvalitativ svensk furu och gran.  

Setra Trävaror AB har cirka 800 anställda, varav de flesta arbetar inom produktionen. Deras hu-
vudägare är Sveaskog (50 procent) och Mellanskog (49,5 procent). Huvudmarknader utgör fram-
förallt Nederländerna, Sverige och Tyskland. 

 
Bild 1. Kastets sågverk, Gävle 
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2. Brand i sågverkets justerverk. Larm om brand vid sågverket fredag 
förmiddag den 22 december 2017 

Det var klockan 10.03 på fredagen som brandlarmet gick i justerverket (anläggning som sorterar 
virke i sågverket) i Kastet i Gävle. 
En medarbetare kom tillbaka från sin lunchrast och upptäckte att det brann. 

– Det ska ha brunnit i en maskin av något slag. Det är en stor lokal som rökfyllts och det var en 
dålig miljö för rökdykarna som hade problem att lokalisera var det brann, säger Ali Riekki, inre 
befäl vid Gästrike räddningstjänst. 

En omfattande rökdykarinsats på runt en timme krävdes och räddningstjänsten har haft styrkor från 
Gävle, Skutskär samt Rörberg på platsen. Vid 13.30-tiden var branden under kontroll. 

- En person är förd till sjukhus med rökskador och ytterligare två personer har fått uppsöka sjuk-
vård. Vår högsta prioritet är våra medarbetare, säger Ove Sjögren, platschef på Setra Kastet, i ett 
pressmeddelande. 

Räddningstjänsten har haft god hjälp i sitt släckningsarbete av det automatiska vattensprinkler-                                                    
systemet. Enligt information som jag fått har 12 sprinklerhuvuden aktiverats i justerverket. Akti-
veringen av sprinklersystemet har begränsat brandens utbredning. Sprinklersystemet kunde återstäl-
las i fullgott skick senare under branddagen.                                    
 

 
    Bild 2. Detalj från släckarbete 
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3. Funderingar och kommentarer 

Från den information som jag fått så blev brandskadorna trots allt relativt begränsade. Justersverkets 
fulla produktion kunde återupptas redan inom några dagar efter branden. 

Statistiken över svåra bränder inom träindustrin - ofta med totalskador som följd - har varit många 
och kostsamma under de gångna åren och slutsatserna av detta är enkla att dra; 
Sågverk och likartad verksamhet - som sågverket i Setra Kastet - förutsätter ett aktivt före-
byggande brandskyddsarbete vid anläggningen och ett väl designat och underhållet automa-
tiskt vattensprinklersystem för att säkra en ostörd verksamhet under många år. 
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