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Kinda starkt rustade  
för uppgång

– Bra timing är den kanske viktigaste 

förklaringen till att vi tog oss igenom 

lågkonjunkturen så bra. Sammanslag

ningen med sågverket i Åtvidaberg både 

på tjänstemannasidan och inom produkt

upplägget kom precis rätt i tiden, berät

tar Dan Forslund, platschef på Kinda 

sågverk. 

Det händer spännande saker inom Södra 

Timber Kinda. Precis som så många andra i 

branschen påverkades sågverket visserligen 

av den senaste konjunkturnedgången. 

– Vi hade det rätt kämpigt i slutet av 2008 

och i början av 2009, men redan andra 

kvartalet i år vände det uppåt igen. Faktum 

är att vi klarade oss utan några större ned

dragningar i produktionen, även om vi under 

den tuffa perioden byggde ett större lager än 

normalt. Dessutom var självklart samman

slagningen med Åtvidaberg en viktig föränd

ring, berättar Dan Forslund. 

Sammanslagning med  
stora rationaliseringsvinster
Sedan 2008 har Södra Timbers sågverk i 

Kinda och Åtvidaberg en gemensam tjänste

organisation och dessutom har man gjort en 

anläggningsanpassad produktionsuppdel

ning. I Kinda sågas numera de grövre dimen

sionerna av både gran och furu, medan 

Åtvidaberg tar hand om det klenare virket av 

de bägge träslagen.   

– Sammanslagningen mellan Kinda och 

Åtvidaberg hade vi tänkt genomföra redan 

innan marknaden föll, men det var verkligen 

bra timing för oss. Tack vare de rationalise

ringsfördelar vi gjorde kunde vi stärka bola

get under lågkonjunkturen och har varit bra 

rustade för att ta tillvara på den skjuts som 

marknaden tagit nu, berättar Dan Forslund. 

100 miljoner i investeringar
Sågverket i Kinda byggdes 1968 och är i dag 

den fjärde största anläggningen inom Södra 

Timber, med en produktionskapacitet på  

240 000 m3 per år. 

– Det är inte många bandsågslinjer som 

kan ligga på en så hög produktionsnivå på 

bara tvåskift, vilket visar att vi har hittat rätt i 

de arbetsmetoder vi har utvecklat. Dessutom 

har vi de senaste åren investerat ungefär 100 

Sammanslagning och smarta mångmiljon
investeringar bakom uppåtgående trend för 

Södra Timbers sågverk i Kinda.
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Namn:  Södra Timber Kinda

Ägare:   Södra Skogsägarna Ek

Organisation: Södra Timber

Antal medarbetare: Kinda 83, Åtvidaberg 37 + 13 tjänstemän

Årlig produktion:  Kinda 233 000 m3 , Åtvidaberg 100 000 m3

 

miljoner kronor, vilket är satsningar som har gett bra utslag, säger 

Dan Forslund. 

En av de största investeringarna var de två nya kanaltorkar från 

Valutec som togs i bruk under 2008. Dan Forslund berättar: 

– I kombination med att två gamla torkar byggdes om gjorde de två 

nya torkarna att vi kunde ersätta tretton gamla torkar och samtidigt 

öka vår produktionskapacitet med 10 000 m3. Dessutom har det lett 

till en stor kvalitetsförbättring, med rakare virke och en betydligt bättre 

kontroll på torkprocessen. 

Minskat energibehov med värmeåtervinning
De nya torkarna har även ett värmeåtervinningssystem som passar 

bra in i den befintliga verksamheten på Kinda.

– Vi levererar ju en del fjärrvärme från överbliven energi från vår 

panna och tack vare att vi med det nya systemet för värmeåtervinning 

får minskat energibehov blir det mer värme över att sälja. Man kan 

alltså säga att vi gör en dubbel vinst tack vare de nya torkarna, säger 

Dan Forslund. 

En annan viktig förändring som de nya Valutectorkarna har med

fört är att sågverket har gått över till truckmatning i stället för mark

traversmatning av torkarna, vilket har förenklat arbetet ytterligare.

– Vi har ju haft att göra med Valutec en hel del tidigare och de har 

alltid varit mycket lyhörda för våra önskemål. De är professionella i 

sitt agerande, vilket självklart underlättar samarbetet, berättar Dan 

Forslund.   
 

Övre bilden: Kör sedan 2008 truckmatat.  
Två nya kanaltorkar från Valutec har ökat  

Kindas produktionskapacitet med 10 000 m3.

Nedre bilden: Sparar energi. Torkarnas värmeåter-
vinningssystem passar bra in i Kindas affärsmodell.


