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Alternativ till kreosotimpregnerade stolpar för 
Vattenfalls elnät i Sverige 

Sammanfattning 

Då ett eventuellt förbud av nya kreosotimpregnerade stolpar kan bli en verklighet inom EU 

år 2018 letar Vattenfall efter andra alternativ. Stål, betong, limträ och komposit anses idag 

vara de mest konkurrenskraftiga alternativen och kommer att undersökas i denna rapport. 

Grundläggande tekniska egenskaper, miljöutsläpp och kostnader för de olika stolptyperna 

kommer att analyseras i rapporten och jämföras mot den kreosotimpregnerade furustolpen. 

Rapporten beskriver hur de olika stolpalternativen lämpar sig i Vattenfalls elnät i Sverige. 

P.g.a. sekretesskäl kommer exakta prisuppgifter inte att redovisas. Prisuppgifterna för inköp 

och återvinning kommer istället att redovisas som en kvot mellan den alternativa stolpen 

dividerat kreosotstolpen. Inte heller kommer slipers och andra fundament att behandlas i 

rapporten.  

Metoden som används bygger på att först presentera relevant teori kring vardera stolptyp. 

Även impregneringsprocessen, besiktningsmetoder och nedbrytning/återvinning av stolpar 

redogörs i rapporten. 

Den miljömässiga analysen bygger på IVL Svenska Miljöinstitutets LCA-analys där 

kreosotstolpen jämförs med andra stolptyper. Det visar sig dock att kreosotstolpen är den 

stolptyp som bidrar till minst miljöutsläpp om man ser till hela dess livscykel. 

Slutsatsen är att kompositstolpen visar sig vara ett av de mest konkurrenskraftiga 

alternativen då den ses som ett miljövänligt alternativ och dess vikt gör den lätt att hantera. 

Den är heller inte impregnerad och kan därför monteras överallt utan några rättsliga 

restriktioner. Denna stolptyp är också väldigt aktuell då den i dagsläget är väl etablerad på 

marknaden. 
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Alternatives to creosote utility poles for Vattenfall’s 
electricity grid in Sweden 

Summary 

Because of a possible ban of creosote impregnated poles can become a real scenario within 

the EU the year 2018 Vattenfall are searching for other alternatives. Steel, concrete, 

laminated wood and composite are considered the most competitive alternatives today and 

are being investigated in this report. Basic technical specifications, impacts on the 

environment and costs of the different pole types are being analyzed in the report and 

compared to the creosote impregnated pine pole. This report will describe how well the 

alternative pole types are suited in Vattenfalls electrical grid in Sweden. 

Due to confidentiality reasons the exact amount of costs and expenses will not be included 

in the report. The price of purchase and recycling will instead be presented as a quota 

between the alternative pole divided by the creosote pole. Neither will sleepers nor other 

pole foundations be included in this report. 

The method that is being used is to first present relevant theory about the mentioned pole 

types. Also the impregnation process, survey and disintegration/recycling of poles will be 

explained. 

The environmental analysis are based on IVL Svenska Miljöinstitutet’s LCA where the 

creosote pole are compared to its alternatives. They conclude that it is the creosote pole 

that has the least impact on the environment if you look at the whole life-cycle. 

The conclusion is that the composite pole are shown to be one of the most competitive 

alternatives because it is considered to be environmental-friendly and its low weight makes 

it easy to work with. Also, it’s not impregnated and can therefore be used everywhere 

without any legal restrictions. This pole type is also very relevant as it is already released on 

the market. 
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Förord 

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete som pågick under hösten 2014 till våren 

2015 på Vattenfall Eldistribution. Examensarbetet ingår som ett avslutande moment i vår 

högskoleingenjörsexamen vid Högskolan Väst i Trollhättan.  

Vi vill tacka vår handledare Arnold Solmar på Vattenfall som med sitt gedigna intresse för 

arbetet varit till stor hjälp under projektets gång. Ett stort tack till övrig personal som tagit 

sig tid att hjälpa oss ta fram nödvändig information från Vattenfalls databaser och besvarat 

våra frågor.  

Utan Claes Hansen, vår handledare på Högskolan Väst skulle vi aldrig kunnat avgränsa oss 

och få ordentlig struktur på vår rapport. Så ett stort tack till dig med som gett oss tips och 

vägledning under arbetets gång. 

Vi vill också tacka Per Wikström på Impregna AB och Krister Wulcan på Trollhättan 

Mineral för att ni ställde upp på studiebesök och svarade på frågor angående impregnering 

av stolpar och betongstolpens egenskaper. 

 

Trollhättan den 16 januari 2015. 

 

David Wu  

Patrik Kastinen 
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Nomenklatur 

CCA – Copper Chromated Arsenate 

Ett konserveringsmedel som är en blandning av arsenik, koppar och krom och användes tidigare för att 

behandla trästolpar 

Elforsk 

Ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. 

Ekosystem 

Ett ekologiskt system som omfattar allt levande och dess livsmiljö inom ett avgränsat område. 

Ekotoxicitet 

Ett mått på hur giftigt ett ämne är för växter och djur i olika ekosystem. 

Humantoxicitet 

Ett mått på hur giftigt ett ämne är för oss människor. 

Impregnering 

En metod för att bevara ett material och ge det högre motståndskraft att små emot fukt och/eller värme. 

Kemikalieinspektionen 

En statlig myndighet som arbetar med kontroll av kemikalier i Sverige. 

Livscykelanalys (LCA) 

På engelska Life-Cycle Assessment är en analysmetod för att utreda en produkts totala miljöpåverkan. 

Analysen sträcker sig från råmaterialsutvinningen fram till att man återvinner eller på något annat sätt 

förbrukar produkten. 

Nordiska Träskyddsrådet (NTR) 

NTR är ett samarbete mellan nordiska branschföreningar inom träskyddsområdet. Verksamheten arbetar 

med frågor som berör provning, utvärdering, kvalitetskontroll och normer inom träskyddsbehandlat virke. 

NTR-A 

En impregneringsklass utarbetad av Nordiska Träskyddsrådet (NTR) som är baserad på SS-EN 351-1 

och SS-EN 599. I första hand avsedd att tillämpas för furu.  
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1 Inledning/bakgrund 

Till år 2018 omprövar EU nuvarande undantag i biocidförening nr 528/2012 som medger 

användning av kreosot i kraftledningsstolpar. Det är ännu inte fastslaget om omprövningen 

kommer att innebära ett totalförbud av kreosot inom EU men mycket pekar på ett förbud 

längre fram i tiden då ämnet anses vara mycket skadligt för miljön och en gradvis 

avveckling kan te sig som ett realistiskt scenario i framtiden. 

Vattenfall söker nu andra val av stolptyper för att kunna ersätta kreosotstolpen. Flera 

alternativ finns redan på marknaden och används för tillfället runtom i landet, men ingen 

utredning har utförts för att följa upp erfarenheter av olika stolptyper.  

Syftet med rapporten är främst att granska tidigare dokumenterade nätlinjer i Vattenfalls 

elnät där stolparna inte är kreosotimpregnerade. Genom att samla relevant fakta om de 

olika stolptyperna och data från Vattenfall kan en jämförande analys utföras mot 

kreosotstolpen som är referensstolpen i rapporten. 

De vanligaste materialtyperna utöver kreosotimpregnerat trävirke som används för 

stolpbyggnation inom Vattenfalls elnät har identifierats och begränsats till: 

 Betong 

 Stål/gitter och fackverk 

 Komposit/glas- och träfiber 

 Limträ 

1.1 Lagstiftning för användning av kreosot 

Kemikalieinspektionen är en svensk myndighet som ansvarar för att godkänna prövningar 

av biocidprodukter i Sverige. Kraven för godkännande regleras i miljöbalken (kapitel 14, 

1998:808) och i biocidförordningen för EU (nr 528/2012) [1]. Efter den 1 september 2013 

upphörde biociddirektivet (98/8/EG) samt vissa relaterade lagar och regler inom svensk 

lagstiftning att gälla för att anpassas efter EU:s biocidförordning nr 528/2012 [1].  

[2] EU:s nya förordningar har ej införts i svensk lagstiftning men en anpassning av reglerna 

gällande användning och godkännande av biocidprodukter har utförts. Även KIFS 2008:3, 

som är Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel har uppdaterats för att 

möta EU:s krav. 

[1] I juli 2011 beslutade EU-kommissionen att godkänna ämnet kreosot. Utifrån 

godkännandet av kreosot togs det sedan upp på bilaga A enligt biociddirektivet 98/8/EG. 

Detta medför att ämnet tillåts användas inom EU i ytterligare fem år från och med den 1 

maj 2013, dvs. fram till år 2018 när en ny riskbedömning kommer att utföras som avgör 

om kreosot tillåts fortsättas att användas i fortsättningen. 
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1.1.1 Kemikalieinspektionen 

[3] För att en kreosotprodukt ska godkännas för användning krävs det ett godkännande 

från Kemikalieinspektionen som anger de villkor som gäller i anslutning till produkten. De 

produkter som är godkända är angivna i bekämpningsmedelsregistret. Villkoren skall 

återfinnas på produktens förpackning eller bifogas i anslutning med den. Det är värt att 

poängtera att Kemikalieinspektionen primärt ger en anvisning om hur produkten ska 

märkas vid försäljning och inte hur det ska användas. Användningen av ett impregnerat 

virke regleras istället av EU:s REACH-förordning. 

[4] Kemikalieinspektionen anser att viss användning av kreosot anses vara acceptabel. 

Denna bedömning inkluderar även socioekonomiska perspektiv då de uppskattar att ett 

förbud mot kreosot skulle kosta det svenska samhället omkring 100 miljarder kronor. De 

fastslår också att det idag inte finns några andra bra alternativ som har mindre negativ 

påverkan på miljön. 

1.1.2 REACH 

[5] Sedan juni 2009 följer svensk lagstiftning EU:s kemikalieförordning för användning av 

kreosot. Kemikalieförordningen kallas REACH och i avsnitt 31.1 hittas de regler som ska 

tillämpas för användning av kreosot. I dess bilaga står det beskrivet ett förbud av 

användning av kreosot för behandling av trä. Även trä som redan har behandlats med 

kreosot får inte säljas i andrahand eller återanvändas av privatpersoner om det har 

impregnerats efter 31 december 2002. Idag får endast yrkesmän som har genomgått en 

särskild utbildning arbeta med kreosot. 

Det generella förbud som anges i avsnitt 31.1 tillämpar en mycket restriktiv policy för 

användning av kreosot inom EU-länder. I avsnitt 31.2 i REACH-förordningen anges 

specifika undantagsfall som ges för användning av kreosot. De undantag som ges gäller 

uteslutande för yrkesmässigt och industriellt bruk inom [5]: 

 Järnväg 

 Kraftledningar 

 Hamnar och vattenvägar 

Enligt en rapport från Svenska Kraftnät [5] saknas idag en tydlig och närmare tolkning av 

regelverket kring vilka verksamheter och näringsidkare som omfattas av undantagen. Man 

har därför valt att tolka lagtexten utifrån dess exakta ordalag och det bakomliggande syftet 

med bestämmelsen. Därför tolkas begreppet ”kraftledningar” som både stolpen och dess 

fundament på grund av att benämningen inte skiljer på eller delar upp dessa två delar. 

Avsnitt 31.3 inom REACH anger ett förbud enligt 31.1 även för de undantagsfall som 

fastställs i 31.2. Paragrafen förbjuder de bestämda undantagsfallen att tillämpas i miljöer där 

det finns en risk för ofta förekommande hudkontakt. Dessa miljöer avser lekplatser, 

trädgårdar och parker [4]. 
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1.2 Syfte/mål 

Huvudmålet är att beskriva erfarenheter av alternativens miljömässiga, ekonomiska och 

tekniska egenskaper och sätta de i jämförelse med traditionella stolpkonstruktioner 

innehållande naturvuxna trästolpar impregnerade med kreosot.  

Fokus för den miljömässiga undersökningen kommer vara att se på hela livscykeln för en 

stolpe där hänsyn tas till råvaruutvinningen i början hela vägen till att den avskaffas och då 

antingen deponeras eller återvinns. 

1.3 Avgränsningar 

Exakta prisuppgifter kommer ej att anges i rapporten p.g.a. sekretesskäl. Men eftersom 

kostnaden utgör en betydande del av valet av det mest lämpliga stolpalternativet i den 

slutgiltiga analysen kommer kostnaden för de olika stolptyperna att redovisas i relation mot 

varandra.  

Ur ett tekniskt perspektiv kommer hållfasthet och andra mekaniska egenskaper endast att 

genomgås ytligt. Vikt läggs istället på att se på helheten av stolpens utförande där 

besiktning, tillförlitlighet och uppbyggnad prioriteras.  

Rapporten kommer inte att behandla fundament och slipers där kreosotimpregnerat 

trävirke eller annat material används. Anledningen är att kreosotimpregnerade stolpar 

främst brukas inom distributionsnätet där fundament sällan är nödvändiga. Dock kommer 

rapporten att se på andra eldistributionsnät där stål, betong och limträ används som 

byggmaterial för stolpkonstruktion. 

2 Metod 

Metoden som används i denna rapport bygger på att först samla in relevant teori om de 

olika stolptyperna för att sedan beskriva dess olika konstruktionsprinciper och generella 

karaktärsdrag. Data för kostnader och tillförlitlighet i form av störnings- och 

händelserapporter för olika nätlinjer i Sveriges elnät hämtas från Vattenfall Eldistribution. 

Intervjuer har även utförts inom Vattenfall och vid företag inom branschen. Resultaten 

kommer sedan att jämföras med en metod som liknar en livscykelanalys (LCA) där de olika 

stolptyperna jämförs mot kreosotstolpen i form av kostnad och miljöutsläpp.  

Livscykelanalysen tar hänsyn till faktorer från början av en stolpes livstid ända fram till att 

den återvinns eller deponeras. Därför ser denna rapport till att inkludera Vattenfalls rutiner 

när det kommer till besiktning, avfallshantering och andra relevanta faktorer som påverkar 

en stolptyps totala kostnader och påverkan på miljön. 
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2.1 Livscykelanalys – LCA 

En livscykelanalys (LCA) är en analysmetod för att få med en produkts miljöpåverkan 

under hela dess livslängd. Analysen sträcker sig från begynnelsen där man tar hänsyn till 

utvinningen av råvaror för att ta fram produkten hela vägen fram till att man avverkar eller 

återvinner den [6]. I denna rapport kommer även kostnader att tas med i slutresultatet. 

Baserat på en inventering av produktens totala belastning på miljön går det att dela upp 

dess miljöpåverkan i olika skeden. Detta kallas livscykelinvestering och kan allmänt 

beskrivas med bilden nedan. 

 

 

Figur 1. Figuren visar på hur en livscykelinvestering delas upp och vilka faktorer man tar hänsyn till. 

 

Illustrationen ovan visar de delmoment man tar hänsyn till under en inventering. Man 

eftersträvar att följa alla de processer som förs in i produkten och följer dem hela vägen ut 

tills det blir ett utsläpp. Detta för att man eftersträvar att få med hela cykeln i sin analys. 

Utsläpp bedöms enligt en karaktäriseringsmodell som ser till hur giftiga utsläppen är för 

luft, vatten och mark. Modellen är, som många andra modeller, en förenkling av 

verkligheten. Miljöpåverkande utsläpp går enligt modellen in under samma ”enhetsvärld”, 

oberoende av ursprung och tid. Det vill säga att utsläppen representeras av ett relativt 

värde. 

3 Teori 

I detta avsnitt kommer teori relaterat till de olika stolptyperna att gås igenom. 

Konstruktionsprinciper och generella karaktärsdrag för de olika materialen förklaras samt 

en genomgång hur en kreosotimpregnering går till.  

Till detta tillkommer information om hur de olika stolptyperna besiktas och hur de 

hanteras när de har avtjänat sin tid. 

3.1 Stolptyper 

Vid val av stolpar ska hänsyn tas till de väderförhållanden och fysikaliska påfrestningar som 

kan uppstå i den miljö stolpen skall sättas upp i. Enligt Svensk Standard kan en trästolpe 

komma att utsättas för följande påfrestningar - böjning, vridning och knäckning. Orsaker 

som leder till dessa påfrestningar varierar från mänskliga till påverkan från naturen. Allt 

från stark vind, snö, temperatur och is till montörer som skall klättra i stolpen leder till en 
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påfrestning för stolpen Det som belastar en stolpe i dess normaltillstånd är tyngden från 

linor, reglar, stag och isolatorer. [7]. 

Figur 2 nedan belyser grafiskt på de fysikaliska påfrestningar en stolpe kan utsättas för. 

 

 

Figur 2.  Med figuren vill man med vektorer visa de fysiska påfrestningar en stolpe kan utsättas för. 

 

Följande punkter i figuren ovan visar på de fysikaliska påfrestningar en stolpe kan utsättas 

för och leder till laster för stolpen [8]: 

1. Knäcklast och böjlast i form av dödvikt samt extrem vind. 

2. Knäcklast i form av dödvikt, is och montör med verktyg. 

3. Knäcklast samt böjlast i form av dödvikt, is och normal vindlast 

4. Knäcklast, böjlast samt vridlast i form av dödvikt, is och bortfall av ledare. 

Ett impregneringsmedel innehållande koppar, krom och arsenik (CCA) användes tidigare 

för distributions- och telefonstolpar. Det var en impregneringsmetod där man blandade 

koppar, krom och arsenik. Denna metod har sina grunder från 1930-talet då man började 

experimentera fram ett impregneringsmedel för att få ett långvarigt skydd till trä mot röta 

och skadedjur. År 2007 förbjöds användningen av krom och arsenik i impregnerat virke 
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men redan 2006 började användandet av CCA-impregnerade stolpar att minska i Sverige 

[9]. Trämaterial som har behandlats med arsenikföreningar innan 30 september 2007 får 

användas där de har monterats tills träet tas ur bruk. Det finns också ett undantag för typ 

C-impregnering som fortfarande tillåts användas och produceras till industrianläggningar 

[10].  

Det finns tre olika typer av CCA-impregneringar som går under beteckningarna Typ A, 

Typ B och Typ C. De skiljer sig åt vid sammansättningen av de olika kemikalierna enligt 

tabell 1 nedan [11].  

 

Tabell 1.  Visar fördelningen, uttryckt i procent, mellan krom, koppar och arsenik i de tre olika typer av 

CCA impregneringsmedel som finns idag. 

 CCA typ A CCA typ B CCA typ C 

Krom (CrO3) 65,5% 35,3% 47,5% 

Koppar (CuO) 18,1% 19,6% 18,5% 

Arsenik (As2O5) 16,4% 45,1% 34,0% 

 

Arsenikstolpar beräknades ha en livslängd över 40 år vilket kan jämföras med 

kreosotstolpen vars livslängd beräknas ligga på runt 50 år [12].  

I en CCA-impregnering är det arseniken och kromen som klassats av 

Kemikalieinspektionen som farligt avfall och båda förbjöds att användas till impregnering 

av trä mellan åren 2007-2008. I och med att CCA-impregneringen blev till större delen 

förbjuden 2007 så har nya impregneringsmetoder baserade på kopparbaserade medel 

skapats. Dessa medel kan användas i både A och AB-klassat virke [13]. Typexempel på 

dessa är Wolmanit®CX-10, Tanalith E-7 och Wolsit KD10. Dessa medel har testats på trä 

i tidigare studier från Svenska Miljöinstitutet IVL och företaget Arch Timber Protection där 

de kom fram till att träet kunde klassas som icke-farligt avfall. [13] 

3.1.1 Kreosot 

Kemikalieinspektionen säger att kreosotstolpar producerade före den 31 december 2002 får 

saluföras i andrahand och återanvändas av privatpersoner. Dessa kreosotimpregnerade 

trästolpar skall också följa gällande regler vid användning. Se avsnitt 1.4 ”Lagstiftning för 

användning av kreosot” i rapporten för mer ingående information.  

Vattenfall har valt att skicka alla sina kreosotstolpar som tas ur bruk till 

destruktionsanläggningar och inte sälja vidare sina stolpar i andrahand i enighet med 

Kemikalieinspektionens riktlinjer. 

Kreosoten består av stenkolstjära som erhålls via förkolning i hög temperatur av 

bituminösa kol och består främst av aromatiska kolväten, tjärsyror och tjärbaser [13].  
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Vanligtvis är en kreosotstolpe gjord av furu som innan den impregneras kontrolleras 

uppfylla följande kriterier [14]:  

 Friskt virke 

 Fritt från tickor, vattved, törved och insektsskador 

 Fritt från mekaniska skador 

 Fritt från röta 

 Fritt från stora kvistvarv eller andra växtfel som kan nedsätta hållfastheten 

[14] Tryckimpregnering av en trästolpe kan utföras på flera olika sätt. I denna rapport 

beskrivs Rundvirkes metoder för tryckimpregnering som benämns ELK och DLK. 

Mängden olja som tas upp av virket vid impregneringsprocessen följer Nordiska 

Träskyddsrådets (NTR) normer.  

[13] ELK-stolparna tryckimpregneras med 110 [kg/m3] olja och får klass A-märkning. 

medan DLK-stolparna endast tryckimpregneras med 110 [kg/m3] olja i rotdelen av stolpen. 

Därefter impregneras övrig del ovan mark med 80 [kg/m3] olja. DLK-metoden får en klass 

AB-märkning. Impregneringen av kreosotstolpar sker med en inträngningsklass på P8 

enligt Svensk Standard SS-EN 351-1 som betyder att impregneringen ska tränga in hela 

vägen till kärnan. 

3.1.2 Betong 

Det finns idag två olika sorters betong - vanlig och högpresterande. Skillnaden mellan 

betongtyperna är att den vanliga typen tål runt 30-40 [MPa] medan den högpresterande 

betongen ska tåla mellan 80-120 [MPa]. I denna rapport kommer endast en högpresterande 

betongstolpe från Trollhättan Mineral att jämföras mot kreosotstolpen då denna typ av 

betong har många fördelar gentemot vanlig betong. Dock är denna typ av stolpe inte i 

produktion i dagsläget då det inte finns någon som har en anläggning och viljan till att 

producera denna typ av stolpe. Men de på Trollhättans Mineral hoppas på att kunna få 

igång en produktion av stolpen inom tre år. 

Högpresterande betong betyder att processen för att skapa betongen inte behöver vara 

smutsig för natur och miljö eller för dyr i jämförelse med de andra stolpalternativen. 

Generellt innehåller en högpresterande stolpe följande [15]:  

 Vattenbindningsmedelstal mindre än 0,4 

 Innehåller ofta silikastoft, då mellan 5-10% av cementmängden 

 Innehåller tillsatsmedel 

 Innehåller välgraderad ballastmaterial 

Högpresterande betongens fördel gentemot vanlig betong är dess höga hållfasthet, längre 

livslängd, tryckhållfasthet, frostbeständigheten och nötningsmotståndet [15]. Med dessa 

egenskaper och liknande konstruktion som kompositstolpen går det att få ner vikten av 
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betongstolpar från den normala vikten på 3000 kg till 800 kg. Denna vikt utgår från att 

längden på stolpen är tolv meter, något som anses vara en normallängd för stolpar i 

distributionsnätet.  

En betongstolpe behöver liksom kreosotstolpen inget fundament vid montering [Wulcan1]. 

I vanliga fall används stålstavar i betongstolpen som armering för att öka dess seghet och 

detta innebär i sin tur en riskfaktor då stål, som material, är en mycket god ledare. Men 

Trollhättan Mineral har valt att byta ut stålarmeringen mot ett basalt fiber som är en 

stensort som utvinns ur solid lava. Detta medför att betongstolpen kan anses vara 

ickeledande [16].  

Tillverkningsprocessen för högpresterande betong är kortare gentemot vanlig betong 

eftersom torkningstiden reduceras då vattenhalten är betydligt lägre. Det tar runt 28 dagar 

för en betongstolpe att torka varav sju dagar är i gjutform innan stolpen är färdig för att 

användas [15].  

 

 

Figur 3.  En modell på hur en högpresterande betongstolpe är utformad. 

 

Till skillnad mot kreosotstolpen kräver inte betongstolpen samma utförliga besiktning då 

den inte utsätts för samma problem som kreosotstolpen. De problem som kan uppstå på 

en betongstolpe är sprickbildningar och kan i de allra flesta fall uppmärksammas genom en 

visuell inspektion. 

                                                 
1 Krister Wulcan Verkställande direktör Trollhättan Mineral, intervju den 15 december. 
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3.1.3 Komposit 

De typiska karaktärsdragen för en kompositstolpe är att höljet består av en solid massa som 

är mellan 3-4 mm tjock. Därefter är innerväggen oftast av ett annat material för att göra 

stolpen mer motståndskraftig gentemot kemikalier, skadedjur, fukt och de fysikaliska 

påfrestningar en stolpe utsätts för.  

Ett exempel på en kompositstolpe från Jerol, som är en stor aktör inom området, består 

stolpen av ett hölje av solid infärgad polyeten samt en innervägg av glasfiberarmerad 

polyesterplast. Figuren nedan visar hur skikten på en Jerol-stolpe av komposit är uppbyggd 

[17]. 

 

 

Figur 4.  Figuren illustrerar hur en ihålig kompositstolpe är utformad. Dess utformning gör att 

kompositstolpen väger betydligt mindre gentemot kreosotstolpen.  

 

Kompositstolpen från Jerol har en förväntad livslängd på 80 år och innehåller inga 

hälsoskadliga ämnen enligt direktiv 67/548/EEG [17].  

Vid besiktning eller om man av andra orsaker behöver ta sig upp i stolpen kan samma 

stolpskor som används för att klättra upp i en kreosotimpregnerad stolpe användas för att 

ta sig upp i en kompositstolpe. De som förespråkar kompositstolpen menar på att 

fördelarna väger upp dess nackdelar i förhållande till kreosotstolpen. Vid montering av en 

kompositstolpe måste man först gräva ett hål i marken där stolpen ska förläggas. Dock 

väger en kompositstolpe ungefär hälften så mycket som en kreosotstolpe av samma storlek 

vilket gör denna typ av stolpe enklare att hantera vid montering [18].  

Vid förläggning i myr eller i annan mark där underlaget är missgynnsamt för montering 

krävs det att stolpen monteras med ett fundament i plast eller betong. 
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3.1.4 Stål 

De vanligaste stålstolparna är varmförzinkade och målade med en zinkrik färg för att öka 

dess rostskydd. Färgen som används på Svenska Kraftnäts stolpar har höga halter av 

zinkstoff (ca 92-95%).  Denna höga halt av zinkstoff är nödvändig för att zinkpartiklarna 

ska komma i ledande kontakt med varandra och med stålytan [19].  

Stålstolpar i Sverige utförs enligt två modeller: 

 Fackverk/Gitter 

Fackverkskonstruktion är en struktur som består av ett antal stänger eller balkar 

som kopplats ihop med mer eller mindre ledade knutpunkter. En ledad knutpunkt 

är en punkt i konstruktionen som inte överför moment utan endast krafter. Se figur 

5 för en generell fackverkskonstruktion [20]. En av de mer kända 

fackverkskonstruktionerna är Eiffeltornet. 

 Rör 

Koniskt formad stålstolpe. 

  

Figur 5. Figuren ovan visar hur fackverkskonstruktioner kan utformas. Konstruktionen till höger är stabilast 

och den i mitten minst stabil. 

 

Fackverk fästs i betongfundament som i sin tur är delvis nedgrävda, eller fastskruvade om 

nedgrävning inte är möjlig. Rörformade stålstolpar kan monteras direkt i jord. Jordtagen på 

stålstolpen skiljer sig åt gentemot andra stolptyper då de skall vara utförda som 

genomgående markledare. Detta betyder att jordledaren skall förläggas inom ytterfasernas 

begränsningslinje och vara sammanhängande längs hela ledningen samt vara ansluten till 

alla stolpar och stag på de stolpar den passerar.  

P.g.a. dess robusta konstruktion behövs inte stag för att stabilisera stolpen. 

Figur 6 nedan visar hur jordtag för en stålstolpe ska vara utförd och figur 7 visar skillnaden 

mellan gitter- och stålrörskonstruktion för en stålstolpe [21]. 
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Figur 6. Visar hur man ska utföra jordtaget för en stålstolpe där ledningen längst upp är en topplina 

som går till den nedre ledaren och därifrån till den genomgående markledaren. [22].  

 

 

Figur 7. Visar hur en stålstolpes typiska konstruktion av rör och gitter ser ut [23].  
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3.1.5 Limträ 

De vanligaste limträstolparna är av de traditionella konstruktionstyperna enkelstolpar för en 

eller två faser, H-stolpar med eller utan kryssförband och A-stolpar. Se figur 8 nedan för de 

olika konstruktionstyperna [24].  

 
Figur 8.  Figuren visar de vanligaste limträkonstruktioner för stolpar som används i Sverige idag. [24] 

 

Enligt Limträhandboken är den bästa metoden vid impregnering av limträstolpar att 

dubbelimpregnera stolpen. Det betyder att limträelementen tillverkas med saltimpregnerade 

lameller och sedan tryckimpregneras efter limningen med kreosotolja. Denna metod är 

även den dyraste och inget alternativ till kreosotstolpen då den använder sig av kreosotolja.  

[24] Liksom Rundvirkes kreosotstolpe DLK tryckimpregneras limträstolpen extra vid 

jordbandet då det är inom detta område en trästolpe utsätts för de svåraste 

klimatpåfrestningarna. Tryckimpregneringen sker både före och efter limningen. Till 

skillnad från kreosotstolpen impregneras limträstolpen med ett vattenlösligt 

impregneringsmedel då oljeimpregnerade stolpar inte går att limma. För att uppnå bästa 

möjliga resultat måste dock träytan hyvlas innan limning och därmed avlägsnar man den 

största delen av impregneringsmedlet. Detta medför risk för att kärnved exponeras.  

Limträstolpen får ett bättre skydd om den limmas först och därefter impregneras mot 

rötangrepp. Men denna metod används främst med kreosotolja då vattenlösligt medel leder 

till stora problem när stolpen skall torka efter fullbordad impregnering. Stolpen löper då 

större risk att spricka.  

[24] De olika metoder som används för att limma ihop trälamellerna visas i figur 9 nedan. 

Limträ tillverkas av lameller som torkats, hyvlats och fingerskarvats. Träet limmas sedan 

under press. Två metoder används för att limma ihop virket och de är 

varmpressningsteknik och högfrekvenslimning. Båda metoderna har sina för- och 

nackdelar. Varmpressningstekniken utnyttjar främst energi från restprodukter som 

genereras vid hyvlingen av lamellerna och omvandlas i en lokal panncentral till energi. 

Högfrekvenslimningen ger produktionstekniska fördelar men metoden förbrukar mer 

energi gentemot varmpressningstekniken.  



Alternativ till kreosotimpregnerade stolpar för Vattenfalls elnät i Sverige 
 

 13 

 
Figur 9.  Olika metoder vid limning av trälameller.  

 

3.2 Impregnering 

Hela detta avsnitt är baserat på en intervju med Wikström2 och handlar om hur Impregna 

AB impregnerar trästolpar. Impregneringen av trästolpar sker metodiskt och det ligger en 

hel del förarbete av träet innan den kan köras ut och användas i elnätet. Vid en 

impregnering av trä vill man trycka in kemikalier i splintveden på träet (se figur 10). 

Kärnveden går inte att tryckimpregnera och står sig bra mot röta gentemot splintveden. 

Först skall träden huggas och där sker första kontrollen där man kollar rötskada, böjningar, 

utgreningar och eventuella defekter. Därefter skall träet naturtorkas, d.v.s. ligga och torkas 

naturligt cirka i ett år för att få ner fukthalten i träet. Innan ett träd impregneras ska dess 

fuktkvot ligga runt 30-32 [kg/m3] för att uppnå optimal impregnering.  Fuktkvoten är 

förhållandet mellan vikten (kg) vatten i ett material och mängden (m3) torrt material. 

Efter naturtorkningen svarvas träet och i samband med svarvningen sker två saker. Det 

första är en kontroll av virkets fysiska egenskaper som jordbandsmått, besiktning av 

fukthalten, rötskador och eventuella ojämnheter. Efter det görs en visuell kontroll av 

virkets fukthalt. Om träet är tillräckligt torrt ska det finnas små ytliga sprickbildningar längs 

virket annars är fukthalten för hög och då körs den in i en konsttorkningsanläggning där 

den får torka i två till tre dagar.  

Vid själva impregneringen värms kreosotoljan först upp till 120 [ºC], därefter 

tryckimpregneras stolpen med ett tryck på mellan 8-9 [bar]. Denna process pågår i cirka sex 

timmar. Impregna AB i Ludvika som jobbar med detta har en bassäng under anläggningen 

för tryckimpregnering där de samlar upp restolja för att sedan återanvända oljan.  

När tryckimpregneringen är färdig ska stolparna torkas och ytterligare en kontroll av 

stolpen sker där man borrar in till kärnveden och ser hur långt in impregneringen nått samt 

att stolpen uppfyller NTR-A:s krav på en impregnering på minst 110 [kg/m3] är uppfylld. 

Figur 10 visar hur långt in borrningen måste ske. För att kontrollera att mängden upptagen 

olja överstiger 110 [kg/m3] uppfyllts, kokar man upp provbitarna och ser på upptagningen 

av kemikalier i virket. Dessa prover skickas även vidare till opartiska företag för vidare 

                                                 
2 1) Per Wikström Platschef Impregna AB, intervju 18 december 2014. 
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analys. Nordiska Träskyddsrådet gör även oanmälda kontroller hos 

impregneringsföretagen. 

 

Figur 10.  Figuren visar skillnaden mellan kärn- och splintved samt hur långt in ett borrprov måste ske.  

 

En sista kontroll av stolpen sker innan den säljs till kunder. Kontrollen görs för att se till att 

stolpen uppfyller alla krav från beställaren och NTR-A.  

 

3.3 Nedbrytning och återvinning 

Vattenfall Eldistribution har valt att särskilja farligt avfall från övrigt avfall. Mängden avfall 

och utrustning som ska skrotas ska rapporteras och sorteras enligt respektive kommuns 

anvisningar.  

Vid avfallshantering av material använder Vattenfall följande principer [bilaga B]: 

 Avfallsminimering 

Genom hushållning med resurser 

 Återanvändning 

Då det är tekniskt möjligt och ekonomiskt realistiskt 

 Återvinning 

Återinföra materialet i kretsloppet genom att återanvända materialet 

 Energiutvinning 

Då det inte finns system för materialåtervinning till exempel via förbränning av 

materialet 

 Deponi 

I undantagsfall såsom för betong, porslin och farligt avfall 
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Vattenfall behandlar uttjänta stolpar av olika material olika. En kreosotstolpe går under 

deras energiutvinningspolicy och skickas därför till förbrännings- och 

destrueringsanläggningar [bilaga B]. En stålstolpe ska enligt Vattenfalls egna direktiv lämnas 

för återanvändning eller återvinning. Limträstolparna kan återvinnas, energiutvinnas eller 

destrueras. Om de destrueras kommer de att behandlas på samma sätt som kreosotstolpen. 

Kompositstolpens material går att återvinnas, återanvändas eller energiutvinnas som 

bränsle i en förbränningsanläggning. Betongstolpen ska enligt Vattenfalls direktiv 

deponeras. 

Då Vattenfall följer de krav respektive kommun har vid avfallshantering av material vilket 

gör att prisuppgifterna varierar beroende på val av destrueringsmetod och kommun [bilaga 

B].  

3.4 Besiktning 

[24] År 2001 skrevs en rapport av Vattenfall och Svenska Kraftnät vid namn ”Besiktning av 

trästolpar- nya metoder och hjälpmedel”. Projektet utfördes då de hade misstankar om att 

trästolpar bytts ut för tidigt. I rapporten går de igenom metoder för att bestämma 

rötangreppsnivån hos trästolpar.  

De delar upp metoderna i olika grupper som [25]: 

 Penetrationsmotstånd 

Denna metod utnyttjar sambanden mellan vedens hållfasthet och det mekaniska 

motstånd den gör mot någon form av inträngning i veden. T.ex. handborrning i 

veden där den tränade inspektören känner skillnaden i moment vid borrning. En 

rötskada skulle innebära att materialet är mjukare för penetration. 

 Mekaniska svängningar 

Alla typer av rörelser där massa rör sig fram och tillbaka mer eller mindre 

periodiskt. Det rör sig om synliga svängningar eller ljud som uppstår i kroppen hos 

en trästolpe. Nu används givare som accelerometrar på trästolpen som indikerar 

om stolpen har skadats. 

 Elektrisk provning 

Metoden går ut på att mäta trästolpens resistivitet. En frisk trästolpe har en 

resistans mellan 107-1012 [Ωm] medan en rötskadad trästolpe har en lägre 

resistivitet. Denna metod används mestadels för att bestämma fukthalten i träet och 

inte röta samt sker mätningarna i en testhall och inte ute på fält. 

 Radiografering 

Materialinspektion baserad på varierande absorption av penetrerande strålning som 

avläses genom att detektera den icke absorberade strålningen genom testföremålet. 

Detta projiceras sedan i en tvådimensionell bild och därefter går det att uppskatta 

storleken på området som är rötskadat. Nackdelen med denna metod är att 
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personalen som utför radiograferingen kan utsättas för strålningsrisker och därmed 

kräver metoden särskild utbildning. 

 Luktprovning 

Förr tränades hundar att lukta till sig rötskador i trästolpar, något som man har 

slutat med då det inte fungerade optimalt. Lukterna av röta kan förekomma långt 

innan mätbar rötskada kan påvisas. Numera används elektriska mätverktyg för att 

upptäcka doften av röta. 

[25] Elforsk gjorde 2010 en genomgående besiktning av kreosotstolpar tillsammans med 

många samarbetspartner varav en var Vattenfall Eldistribution. För att göra 

undersökningen så jämn som möjligt använde de sig av få besiktningsmän som fick utföra 

besiktningarna. Detta ledde till en ökad jämnhet på besiktningarna av stolparna. Metoden 

som användes var en traditionell rötbesiktningsmetod som innebär att de besiktade 

stolparna frilades i markbandet. Därefter bankas stolparna med en rötyxa enligt figur 11 för 

att upptäcka eventuell inner- och ytterröta på stolparna.  

 

 
Figur 11.  Figuren ovan beskriver momenten till hur man kommer fram till att det är innerröta, 

ytterröta eller ingen röta på en kreosotstolpe. 
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Besiktningen av stolparna utfördes på ett sådant sätt att samtliga delar i 

besiktningsprotokollet togs hänsyn till. Punkterna som togs med i rapporten från Elforsk 

var följande [25]:  

 Mjuka fläckar  

 Flisighet 

 Onormala sprickbildningar 

 Färgskiftningar 

Samtidigt som besiktningskontrollen av röta utfördes på kreosotstolparna togs borrprover 

som skickades till ett laboratorium för analys. Totalt togs 232 borrprover [25].  

Rapporten från Elforsk kom fram till att av de totalt 871 kontrollerade stolparna var 399 

anmärkningsfria och på de resterande 472 stolparna hade varierande synpunkter noterats. 

Resultatet från borrprovningarna som skickats till laboratoriet visade på att endast 24 

borrprov saknade rötsvamphyfer, vilket är små tunna celltrådar från rötsvamp. De flesta 

stolparna som borrprovning tagits på var naturtorkade. Elforsk kom också fram till att om 

man uteslöt en viss typ av stolpe så skulle 13-14% av de testade stolparna underkännas, 

vilket de anser vara för högt [25].  

Mycket forskning har gjorts på denna front och de olika stolparna drabbas av varierande 

sorters problem beroende på vilken typ de är av.  

4 Datainsamling 

I detta avsnitt redovisas relevant insamlad data för rapporten. All data är hämtad från 

Vattenfall och dess underleverantörer. 

4.1 Kostnader 

Kostnaden för de olika stolptyperna i rapporten kommer att redovisas som en kvot. 

Kvoten består av den alternativa stolpen dividerat med kreosotstolpen och ger då en faktor 

som sätts i direkt jämförelse med kreosotstolpen. Detta p.g.a. att kostnaderna är hämtade 

från Vattenfall och dess underleverantörer och är sekretessbelagda. 

4.1.1 Kostnader vid inköp 

Inköpspriserna för kreosot- och stål är hämtade direkt från Vattenfall. Kompositstolpen är 

en så kallad ”Jerolstolpe” och kostnaden är hämtad från Jerol. Kostnaden för limträmasten 

kommer från Moelven i Norge. Eftersom linjer med betongstolpar inte har byggts på länge 

finns det inget specifikt pris för dessa i Sverige. Prisuppgiften baserar sig därför på 

Trollhättan Minerals tilltänkta betongstolpe som ännu inte har nått produktion. 

I figuren nedan har kvoten räknats ut genom att dividera priset per meter för vardera 

stolptyp. 
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Figur 12.  Diagrammet visar hur mycket de olika stolptyperna kostar i inköp i förhållande till 

kreosotstolpen. 

 

Det är värt att poängtera att diagrammet ovan endast ger en anvisning om hur mycket som 

skiljer stolptyperna åt i inköpspris. Kostnader som tillbehör för upphängning av kabel, 

fundament, spannlängd och transportkostnader har utelämnats och värdena bygger enbart 

på stolpens kostnad. 

4.1.2 Kostnader vid återvinning av stolpar 

För skrotpriset av rostfritt stål användes det dagsaktuella skrotpriset som var 4 [kr/kg] [26]. 

En avfallsanläggning som Vattenfall anlitar vid skrotning av kreosot- och 

limträimpregnerade stolpar behandlade stolptyperna som impregnerat virke och särskiljer 

inte de kreosotimpregnerade stolparna från limträstolparna [27]. 

Transportkostnaden för uttjänta trästolpar som skickas till en förbränningsanläggning utgör 

den enda kostnaden. Inom lokalnätet följer Vattenfall EBR-standarden vid återvinning och 

deponering av kreosotstolpar. Detta betyder att Vattenfall betalar en kostnad på 252 kr per 

stolpe enligt EBR-standarden vid förbränning [28]. 

Idag anlitar Vattenfall inga entreprenörer för hanteringen av betongstolpar då de flesta 

äldre betongstolpar som satts upp av Vattenfall är från tidigt 90-tal. Som tidigare nämnts 

har Vattenfall valt att deponera sina betongstolpar men i dagsläget har de ingen specifik 

mottagare [bilaga B]. Därför har deponeringsanläggningskostnader för armerad betong 

tagits i beaktning [29]. 

Hos Vattenfall finns idag inga specifika riktlinjer för hanteringen av uttjänta 

kompositstolpar. I en telefonintervju med Anders Hedlund från Jerol AB nämndes många 

alternativa användningsområden för en uttjänt kompositstolpe. Exempel på 

användningsområden av en uttjänt kompositstolpe är att använda stolpen som en 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Kreosot Komposit Betong Stål Limträ

P
ri

sk
vo

t

Stolptyp

Inköpspris



Alternativ till kreosotimpregnerade stolpar för Vattenfalls elnät i Sverige 
 

 19 

vägtrumma eller som ett kompositfundament till andra stolpar. Om Vattenfall skulle börja 

använda sig av uttjänta kompositstolpar i andra ändamål istället för att förbränna eller 

deponera stolpen skulle kostnaden för återvinning av kompositstolpar kunna tas bort3.  

Kompositstolpen kommer inte att tas med i figur 13 där skillnaden i kostnad vid 

förbränning och deponi av stolpar jämförs mot hur Vattenfall hanterar en uttjänt 

kreosotstolpe. Detta p.g.a. riktlinjer saknas. 

 

 

Figur 13.  Priskvoten för de olika stolptyperna i jämförelse med en kreosotstolpe som antingen 

deponeras eller förbränns. 

 

Alternativ ett är en kvot mellan avgiften för kreosotstolpen som lämnas in på en 

avfallsanläggning dividerat med respektive stolptyp. Det andra alternativet är kvoten om 

den återvinns i form av energiutvinning.  

4.2 Tillförlitlighet 

En metod för att undersöka en stolptyps tillförlitlighet är att se på befintliga linjer och 

undersöka om det är något som skiljer dessa åt. Vattenfall har redan linjer ute i sitt elnät i 

Sverige där de har använt sig av ett annat material än kreosotimpregnerad furu. För att 

kontrollera om det är något som skiljer dessa linjer åt har störnings- och händelserapporter 

hämtats från Vattenfalls databaser för vardera linjetyp. 

4.2.1 Störnings- och händelserapporter 

I diagrammet nedan är avbrottsstatistik för nätlinjer av olika stolptyper sammanfattade. 

Diagrammet bygger på en tabell [bilaga A] där alla avbrott för respektive linje har 

                                                 
3 Anders Hedlund CEO Jerol AB, telefonintervju den 15 januari 2015 
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registrerats och utretts under en viss tidsperiod. Felorsakerna varierar från åska, trädpåfall, 

byte av utrustning, automatiska återinkopplingar med mera. P.g.a. sekretesskäl kommer 

felorsakerna för respektive avbrott inte att klargöras i denna rapport. Inte heller kommer 

linjernas geografiska placering att nämnas. 

Tidsperioden sträcker sig mellan 2006-01-01 till 2014-12-30. 

 

 

Figur 14.  Diagrammet ovan visar avbrotten för de undersökta nätlinjerna i en logaritmisk skala. 

 

Avbrottstiderna mellan linjerna skiljer sig åt markant och likaså avbrottsfrekvensen. Till 

exempel har linjen med stålstolpar endast ett avbrott. Avbrottens karaktär är dock inte av 

sådan typ att valet av stolpmaterial skulle vara den orsakande faktorn.  

De linjer som har undersökts är både lokal- och regionnät med spänningsnivåer mellan 10 

– 130 kV. 

4.3 Miljöutsläpp 

En studie där stolpar i olika material jämförs med en LCA-analys, med hänsyn till 

miljöutsläpp, har tidigare utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet [3]. Rapporten visar på en 

miljöanalys av stolptyperna kreosot, stål, komposit och betong. Resultatet går att läsa i 

avsnitt 5.1 Miljöanalys. 

Beroende på vilka frågeställningar som ska besvaras och vilket analyseringssätt som 

används finns det generellt sätt två metoder som används inom livscykelanalyser. Dessa 
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metoder är marginal-LCA samt produkt-LCA och studien har valt att använda sig av den 

sistnämnda. Alla metoder följer dock ISO14044 [3]. Produkt-LCA har den fördelen att 

olika data samlas in från dess ursprungliga tidpunkt och geografiska placering. Summan av 

den inhämtade datan läggs sedan ihop och bildar det slutgiltiga resultatet. Analysen kan 

därför ses som modulär då man kan plocka ut och lägga till data. I en marginal-LCA ser 

man till helheten och hur en förändrad produktion påverkar slutresultatet. Då metoden 

förutsätter att man måste anta specifika scenarion passar den inte i detta fall. 

De olika stolpmaterialen som användes i studien beskrivs kortfattat nedan [3]: 

 Stål 

50% återvunnet stål och ett betongfundament på 1,5 m. 

 Komposit  

Rör med en kärna av glasfiberarmerad polyester bearbetad med ett 3-4 mm 

utvändigt skal av infärgad polyeten. 

 Betong  

Högpresterande betong och armering av rent återvunnet stål. 

 Kreosot  

Svarvad trästolpe av furu impregnerad med kreosot med ett upptag på 110 kg/m3. 

Samtliga stolptyper antogs ha en längd på 9 meter och ett grundläggningsdjup på 2 meter. 

En gemensam livslängd är satt till 50 år på alla stolptyper. 

5 Resultat och analys 

Nedan görs en kort sammanfattning av respektive stolpes för- och nackdelar gentemot 

kreosotstolpen. 

Betong 

Betongstolpen är ett av de tyngre stolpalternativen vilket innebär att man kan frakta färre 

stolpar vid transport av stolpar från fabrik till uppsättningsplats. Liknande problem uppstår 

vid hanteringen av uttjänta betongstolpar. Att rasera en betongstolpe är både tungt och 

tidskrävande. Humantoxiciteten är också hög vid tillverkning av cement (figur 15). Det 

finns ingen produktion i Sverige i dagsläget vilket förmodligen gör stolpen till ett dyrt 

alternativ på grund av en dyr transportkostnad. 

Den förväntade livslängden på en betongstolpe är runt 80 år vilket är en 60 % längre 

livslängd gentemot kreosotstolpen. Endast visuell besiktning av betongstolpen görs då de 

problem som kan uppstå hos en betongstolp skulle vara sprickbildningar. Denna produkt 

har historiskt sett varit dyr och kostsam. Men med ny teknik som högpresterande betong 

kan man få ner kostnaderna och få bort en hel del nackdelar som betongstolpen haft 

historiskt sett.  
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Den högpresterande betongstolpen som i dagens läge befinner sig i ett utvecklingsstadium 

och som har presenterats på mässor i Sverige väger inte mycket mer än en vanlig 

kreosotstolp [Wulcan4]. 

Komposit 

Är i särklass den lättaste stolpen och väger runt 200 kg och blir därför väldigt lätthanterlig 

vid montering och rasering. Stolpen är gjord av material som gör den helisolerad och 

alternativen för återvinning är många. När det kommer till miljöpåverkan har 

kompositstolpen en mycket låg human- och ekotoxicitet (figur 15).  

Den förväntade livslängden för en kompositstolpe är cirka 60 år och underhållskostnaderna 

under dess livslängd är små. Samma besiktningsutrustning kan användas till 

kompositstolpen som till kreosotstolpen. 

Nackdelen med kompositstolpen är att den i dagsläget är ett dyrt alternativ i förhållande till 

kreosotstolpen.  

Limträ 

Till följd av att den i regel impregneras enligt DLK-metoden har den ett gediget skydd mot 

rötangrepp. Om den inte kreosotimpregneras finns det goda återvinningsmöjligheter. Den 

väger ungefär lika mycket som en kreosotstolpe. Samma besiktningsutrustning kan 

användas till limträstolpen som till kreosotstolpen och den är ett av de billigare alternativen 

till kreosotstolpen. 

Har en liknande förväntad livslängd som kreosotstolpen. 

Stål 

En stålstolpe kan anses vara en relativt tung stolpe och detta innebär att man kan frakta 

färre stolpar under transporten. Om den är utförd i fackverkskonstruktion behövs ett 

fundament i betong eller stål. Ett alternativ som belastar miljön mycket mer än de andra 

alternativen enligt figur 15. Stolpen är ett dyrt alternativ om man enbart ser på inköpspriset 

men tar man hänsyn till spannlängd och andra faktorer är det ett rimligt alternativ.  

Den har också en mycket längre livslängd än de andra stolpalternativen och har en låg 

underhållskostnad. Stålstolpen tillämpar även en stagfri konstruktion vilket betyder att den 

inte behöver stöd av stag. Dock måste en skylift eller stege användas vid monterings- och 

underhållsarbeten. 

Jordtaget behandlas som en genomgående markledare och ska anslutas till varje stålstolpe i 

en linje.  

                                                 
4 Krister Wulcan Verkställande direktör Trollhättan Mineral, intervju den 15 december. 
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5.1 Miljöanalys 

Ur ett miljöperspektiv där man beaktar de olika stolptypernas miljöutsläpp finns det stora 

skillnader mellan de olika materialen. Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys [3] redovisar 

skillnaderna mellan materialen stål, komposit, betong och kreosot i form av miljöutsläpp i 

nedanstående figur. Observera att stolpar av typen limträ inte är med i analysen. 

 

 

Figur 15.  Figuren är tagen från Svenska Miljöinstitutets LCA-analys och visar deras beräkningsresultat 

för olika stolpmaterial. Ett högre värde innebär mer miljöutsläpp. 

 

Diagrammet ovan presenterar resultatet som Svenska Miljöinstitutets rapport kom fram till. 

Man kan snabbt urskilja att stålstolpen utmärker sig i nästan samtliga fall, men mest 

dominerande är den i utsläpp relaterade till eko- och humantoxicitet. Dessa två parametrar 

är ett mått på hur pass giftigt ett ämne är. Humantoxicitet berättar hur pass giftigt ämnet är 

för oss människor att andas in, äta eller att dricka medan ekotoxicitet är måttet på hur pass 

giftigt ämnet är för djur och växter i ett ekosystem. Studien hänvisar till det stora utsläppet 

av zink som utsöndras under stålstolpens livstid samt utsläppen av metaller under 

tillverkningen som en förklaring till de höga resultaten för eko- och humantoxicitet för 

stålstolpen.  

[30] Enheten PE står för personekvivalent. Enheten är en kvot där en årlig acceptabel 

miljöbelastning divideras med det antal personer som befinner sig i området geografiskt 

sett. Om kvoten blir under 1 anses miljöpåverkningen vara av sådan karaktär att personens, 

eller i detta fall stolpens, belastning på miljön anses acceptabel. 

Kompositstolpen visar däremot på väldigt låga utsläpp för parametrarna eko- och 

humantoxicitet. Detta förklaras av renande processer under tillverkningen som bidrar till 
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mycket låga utsläpp. I övrigt visar kompositstolpen på liknande resultat som betongstolpen 

bortsett från att betong bidrar till en högre övergödning och humantoxicitet.  

Kreosotstolpens resultat presenteras i två olika staplar varav den ena är återvinning och 

andra deponering. Man skiljer dessa åt då man tar hänsyn till energin som går förlorad vid 

deponering. Energin finns bunden i stolpen och kan utnyttjas vid återvinning i form av 

förbränning. Deponering anses därför vara det sämre alternativet av dessa två. 

5.2 Slutsats 

Enligt den utförda tillförlitlighetsanalysen i avsnitt 4.2.1 där nätlinjer av olika stolptyper 

jämförs med varandra är det svårt att dra någon tydlig slutsats. De påstådda orsakerna har 

ingen direkt koppling till val av stolptyp och är snarare relaterade till väder och byte av 

utrustning. En slutsats är att det inte finns något genomgripande som skiljer de olika 

stolptyperna åt i form av tillförlitlighet med avseende på avbrott. 

Ser man till enbart inköps- och återvinningskostnader är stålstolpen ett av de dyraste 

alternativen idag. Det är dock viktigt att påpeka att stålstolpar oftast byggs väldigt höga, 

som i sin tur bidrar till längre spann mellan stolparna. Detta påverkar det totala slutpriset 

för en linje med stålstolpar och har inte tagits med i beräkningen. Kostnader för transport 

av stolpar varierar naturligtvis med vikt och storlek. Då stålstolpar i många fall är modulära 

och kan monteras på plats, har man inte samma problem som när man ska transportera 

långa betongstolpar.  

Kreosotimpregnerad furu är i dagsläget fortfarande det billigaste alternativet. Enligt IVL 

Svenska Miljöinstitutets livscykelanalys [3] är det också den stolptyp som bidrar minst till 

miljöutsläpp, om man ser till hela processen.  

Även om ett förbud år 2018 inte blir till verklighet kommer reglerna kring användningen av 

kreosotimpregnerade stolpar att bli mer restriktiv med tiden. Lagstiftningen kring var man 

får använda kreosotstolpar kommer att bli mer strikt. Detta gör att man redan nu bör hitta 

ett alternativ att gå över till när förbudet väl kommer. 

Limträstolpar behandlas oftast med kreosotolja vilket inte gör den till ett bra alternativ till 

den kreosotimpregnerade furustolpen. 

I dagsläget kan komposit anses vara ett av de bättre alternativen tack vare att den är lätt att 

arbeta med och anses vara ett bättre miljöval av allmänheten, även om IVL:s miljöanalys 

motsäger sig detta. En stor fördel är att den inte är impregnerad och läcker därför inte ut 

några gifter där den står monterad. Den är också dagsaktuell då den redan finns etablerad 

på marknaden idag. Det som i dagsläget pekar till dess nackdel är det högre priset gentemot 

kreosotstolpen. 

Ett annat konkurrenskraftigt alternativ skulle kunna vara betongstolpe av det 

högpresterande betongmaterialet HPC100. Materialet skulle bidra till en lägre vikt och göra 

stolpen lätthanterlig. En beräknad livslängd på 80 år och möjlighet att återanvända så gott 



Alternativ till kreosotimpregnerade stolpar för Vattenfalls elnät i Sverige 
 

 25 

som all cement gör den också till ett bra miljöval. Tyvärr är den i dagsläget ej ännu i 

produktion vilket gör det därför svårt att dra några fler slutsatser. 

6 Framtida arbete 

I rapporten är de alternativa stolptyperna avgränsade till komposit, stål, betong och limträ 

men idag finns det fler impregneringsmetoder av trästolpar. Wolmanit, tanalith och wolsit 

lämnades utanför analysen då de inte använts tidigare i Vattenfalls elnät och det blir då 

svårt att göra en analys på dessa stolpar. Men hade kunnat ta med dessa i ett framtida 

arbete för att göra underökningen mer genomgripande. 

Då denna rapport endast avser att beskriva de olika stolparnas tekniska egenskaper ytligt 

utan att gå närmare in på de mekaniska egenskaperna finns det mycket att fördjupa sig i 

rent tekniskt. Fysiska påfrestningar är en betydande aspekt när det kommer till stolpar och 

kan utredas mer ingående än vad det har gjorts i den här rapporten. 

Att bedöma kostnader, inte minst i en LCA-analys, är väldigt komplicerat om man vill vara 

så nära verkligheten som möjligt. Exakta prisnivåer är väldigt svåra att estimera då priserna 

kan skilja sig mellan olika entreprenörer, och faktorer som transport-, montering- och 

övriga kostnader är svåra att få med i en generell prisuppskattning. Varje nätlinje har unika 

utgifter som är specifika för just sitt projekt och eftersom Vattenfall inom lokalnät utgår 

från EBR när de projekterar är det svårt att plocka ut exakta kostnader för varje moment.  

Besiktningsprover på limträ-, komposit-, stål- och betongstolpar skulle kunna utföras för 

att få perspektiv på defekter som uppstår i dessa stolpar i förhållande till kreosotstolpen. 

Detta hade också fordrat att undersökningen skulle försiggå under ett mycket längre 

tidsspann. Idealt sett skulle undersökningen pågå under en stolplinjes hela livstid men det 

är naturligtvis närmast omöjligt då stolpar - i vissa fall - flyttas och nyttjas i andra linjer 

under sin livstid [3] och att tidsperioden är uppåt 50 år.  

En mer genomgående störnings- och händelserapport som även den kunde ha sträckt sig 

under ett längre tidsspann hade gjort rapporten mer sanningsenlig.  

I den delen av rapporten som avser miljöutsläpp är rapporten helt baserad på Svenska 

Miljöinstitutets [3] miljöanalys. Rapporten behandlar inte materialet limträ och redovisar 

inte dess totala miljöutsläpp vilket lämnar ett frågetecken i rapporten då denna stolptyp 

idag anses vara ett konkurrenskraftigt alternativ till kreosotimpregnerad furu. 
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Kreosot

130 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2011-06-06 3 -

2011-06-06 1 -

2011-06-22 4 -

2012-08-02 8 -

2013-05-25 2 -

Betong

130 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2010-08-05 1 -

2011-06-06 1 -

2011-06-06 1 -

2011-06-06 1 -

2011-06-10 1 -

2011-08-27 2 -

2012-03-06 1 -

2012-04-03 1 -

2012-11-06 27 -

2013-07-24 0 -

2013-07-24 1 -

2013-11-20 17 -

Komposit

20 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2010-03-17 10 -

2010-05-31 0 -

2010-06-12 9 -

2011-07-23 1 -

2011-08-20 11 -

2011-12-27 1 -

2012-11-09 17 -

2012-12-30 127 -

2013-08-11 6 -

2014-02-06 1 -

2014-07-27 9 -

2014-07-27 3 -

2014-07-30 1 -

Stål

130 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2013-07-25 1 -

Träfanér

Bilaga A. Störnings- och händelserapport - sammanfattad tabell



10 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2011-12-29 1 -

2012-01-05 1 -

2012-08-01 1 -

2013-05-17 56 -

2013-05-27 1 -

2013-05-28 39 -

2013-06-22 1 -

2013-06-24 0 -

2013-06-28 0 -

2013-07-29 0 -

2013-08-13 0 -

2013-12-16 167 -

2014-03-20 227 -

2014-06-27 11 -

2014-10-06 10 -

Limträ

130 kV

Feldatum Längd [min] Orsak

2008-06-29 0 -

2009-07-03 0 -

2010-07-17 8 -

2013-06-29 7 -



Bilaga B.




























