
 

 

Södra Timber i Långasjö - Brand på sågverket den 23 septem-
ber 2010 
Södra Timbers sågverk i Långasjö drabbades av en brand den 23 september. 
Larmet kom strax efter klockan nio på torsdagsmorgonen. Då kom uppgifter om att det brann med 
öppna lågor och att såghuset var rökfyllt. Det rörde sig enligt uppgift om en mindre brand i en av 
bandsågsgrupperna.  
Ingen person skadades vid branden. Branden släcktes snabbt och räddningstjänsten kunde vid sin 
ankomst inrikta sig på att undersöka byggnaden för slutkontroll, innan produktionen kunde åter-
upptas.  

Enligt räddningstjänsten var det sågverkets sprinklersystem som släckte branden. 

1. Södra Timber sågverket i Långasjö – fakta om sågverket 
Södra Timber Långasjö ligger i Kalmar län nära Emmaboda mittemellan Kalmar, Växjö, och 
Karlskrona. Det är ca 6 mil till de tre orterna. 

Södra Timber Långasjö är ett anrikt sågverk med två bandsåglinjer. Ett höghastighetshyvleri togs 
i drift 2009. Det är ett kombinerat justerverk och hyvleri där största delen av sågproduktionen 
förädlas. Som komplement finns ett läkthyvleri, ett panelhyvleri och en fingerskarvningsanlägg-
ning för konstruktionsvirke. 

Vid anläggningen vidareförädlas all kutterspån i en pelletsanläggning, som togs i drift 2008. 
Sågverket producerar huvudsakligen konstruktionsvirke. Huvudmarknader utgör framförallt Ne-
derländerna, Sverige och Tyskland. 

 
Bild 1. Södra Timber i Långasjö 
 
Södra Timber genomförde investeringar på cirka 170 miljoner kronor på det nya höghastighetshyv-
leriet, sorteringen och pelletsanläggningen i Långasjö. 

• Satsningen behövdes för att vi skulle bli mer effektiva och konkurrenskraftiga. Företaget har 
gått bra en lång tid men hur det ser ut framåt är det ingen som vet. Det gäller att hänga med i 
branschens utveckling och vi måste sänka våra produktionskostnader. Den här satsningen 
gjordes för att kunna klara marknadens hårda konkurrens, berättar Södra Timbers VD. 

• Den nya hyvellinjen i Långasjö, som vi kunde driftsätta vid årsskiftet 2008/2009, klarar att 
på två skift hyvla den nuvarande produktionen på 300 000 m3 per år. Ny teknik, som auto-



 

2 
 

matisk hållfasthetssortering och kamerasortering, var också en förutsättning i den nya hyvel-
linjen. 

Investeringen i Långasjö ökade givetvis kapaciteten och lönsamheten för sågverket. Den ledde 
också till andra förbättringar och ytterligare renodling av deras produktsortiment.  

Södra Timber i Långasjö kan nu efter den här stora investeringen ännu mer specialisera sig på den 
europeiska marknaden. 

2. Larm om brand vid sågverket torsdag morgon den 23 september 
Ett larm om brand vid sågverket inkom klockan 09.13 torsdag morgon den 23 september. Rädd-
ningstjänst från tre kommuner larmades. 

Det var enligt uppgift en gnista som i sin tur antänt trädamm. Det var vid ett bandbrott som det upp-
stod en gnista och intilliggande trädamm antändes. 

Branden utvecklades snabbt och spred sig till intilliggande brännbart material. Även delar av takets 
isolering antändes. Sågverket har ett helskyddande automatiskt vattensprinklersystem installerat. Ett 
sprinklerhuvud nära branden aktiverades i ett tidigt skede och kunde därför tidigt få full kontroll på 
branden. 

– Räddningschefen i beredskap - Hans Erlandsson - säger till Sveriges Radio Kalmar att när den 
första rökdykargruppen nådde fram till brandområdet kunde de konstatera att branden redan var 
släckt. Rökdykargruppen kunde sen ta sig längre in i byggnaden för slutkontroll för att bl.a. säkra 
den brunna takisoleringen och att kontrollera övriga byggnader och installationer. 

1. Funderingar och kommentarer 
Från den information som jag fått så blev brandskadorna begränsade. Sågverkets fulla produktion 
kunde återupptas redan inom några timmar efter brandincidenten. 

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 Långasjö - 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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