
 

 

VIDA AB i Vislanda - Brand på sågverket den 16 september 
2013 
VIDA ABs sågverk i Vislanda - ca 3 mil väster om Växjö - drabbades av en brand på kvällen den 16 
september. 

En brand utbröt under måndagskvällen den 16 september 2013 på VIDA ABs sågverk i Vislanda. 
Hela produktionen stoppades men var i gång igen under nästa dag. 

- Det var mest en kraftig rökutveckling och branden orsakade inga större skador, säger Karl Lin-
dow som är VD på Vida Vislanda. 

Så fort branden var släckt så påbörjade utan fördröjning elektriker reparationer och återställning 
av det skadade. 

Enligt räddningstjänsten var det sågverkets sprinklersystem som aktiverades tidigt och kontrolle-
rade branden innan räddningstjänsten tillsammans med egen personal slutligt kunde släcka bran-
den. 

1. VIDA ABs sågverk i Vislanda – fakta om sågverket 
VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 17 produkt-
ionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika 
marknader. Ca 85% av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien.  
Verksamheten omfattar även hus-, emballage- & pelletstillverkning samt biobränslehandel. 

På VIDAs sågverk i Vislanda produceras konstruktionsvirke av gran. Huvudmarknaderna är 
Skandinavien, Storbritannien och Asien. 

Anläggningen i Vislanda har ca 70 anställda och omsätter f.n. ca 410 mkr per år. 

 
Bild 1. VIDA AB – Sågverket i Vislanda 
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2. Larm om brand vid sågverket måndag kväll den 16 september 
Det automatiska brandlarmet aktiverades ca 19.30 på måndagskvällen sedan en bandsåg gått varm 
och börjat brinna.  Det är gummiremmar som driver bandsågen och som sannolikt har börjat slira 
med varmgång som följd, som orsakat branden, enligt uppgifter från företaget.  

-‐ Värmeutvecklingen blev mycket stark och branden fick också fäste i spån och damm som ligger 
packat runt maskinerna, enligt insatsledaren Hans Fransson på Värends räddningstjänst. 

Branden hann aldrig få någon större spridning då sprinklersystemet aktiverades i ett tidigt skede.  
Branden kunde slutligen släckas i samverkan med egen personal och deltidsbrandstyrkan från Vis-
landa, enligt Hans Fransson. 

-‐ Personalen som var först på plats gjorde ett makalöst fint arbete för att släcka branden i god 
samverkan med sprinklersystemet. Lokalkännedomen visade sig viktig för den snabba släckin-
satsen, då två deltidsbrandmän arbetar vid bandsågen. De hittade i den komplicerade produkt-
ionsenheten som ”i sin egen fick” trots den täta röken, säger Hans Fransson. 

Genom den fina samverkan av ett tidigt aktiverat sprinklersystem och släckinsatserna från deltids-
brandstyrkan från Vislanda - med god lokalkännedom – förhindrades effektivt brandens spridning 
till sågverkets övriga delar.  

Utan den tidiga aktiveringen av sprinklersystemet så hade sannolikt branden fått en sådan stor om-
fattning att manuella släckinsatser av räddningstjänsten varit mycket svåra för att inte säga omöjliga 
att utföra. 

3. Funderingar och kommentarer 
Från den information som jag fått så blev brandskadorna begränsade. Sågverkets fulla produktion 
kunde återupptas redan på tisdagen, dagen efter branden.  

Mycket av den information som ligger bakom denna rapport har undertecknad fått från tidningen 
Smålandsposten. 

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 Vislanda - förutsätter ett aktivt förebyg-
gande brandskyddsarbete vid anläggningen och ett väl designat och underhållet automatiskt 
vattensprinklersystem för att säkra en ostörd verksamhet under många år. 
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