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EXTRAKT - ENERGIFORSK LIVSCYKELANALYS AV KRAFTLEDNINGSSTOLPAR  
Beräkning och jämförelse av olika stolpmaterials miljöpåverkan. 

 
1. Testinstitut och bakgrund 

 
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Energiforsk utfört beräkning och jämförelse av olika 
stolpmaterials miljöpåverkan. Från rapportens förord 
 
En majoritet av Sveriges kraftledningsstolpar har sedan länge tillverkats av trä som impregneras med 
kreosot. Under senare år har dock frågetecken rests kring ekologiska- och hälsorisker med kreosot, vilket har 
lett till att en rad tillverkare har utvecklat stolpar av andra material och impregneringsämnen än kreosot. I 
detta projekt har en livscykelanalys genomförts på en rad olika stolpar som finns eller snart kommer att 
finnas på den svenska marknaden. Studiens mål är att ge en bild av hur mycket resurser olika typer av 
stolpmaterial tar i anspråk under sin livstid samt hur de påverkar den omgivande miljön. Studiens resultat 
kan användas av ledningsägare som en del av beslutsunderlaget vid framtida inköp av ledningsstolpar. 
 
Energiforsk är ett icke vinstutdelande forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar 
energiforskning och som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. 
 
IVL Svenska Miljöinstitutet grundades redan 1966 av svenska staten och näringslivet gemensamt och var 
Sveriges första miljöforskningsinstitut. Idag är IVL Svenska Miljöinstitutet ett fristående och oberoende 
forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet. Antal anställda omräknat till helårstjänster var 322 år 2019. 
 
Detta dokument sammanfattar bakgrund, syfte och resultat på två sidor. Livscykelanalysen, Energiforsk 
rapport 2020:693, finns att ladda på Energiforsks hemsida https://energiforsk.se/program/underhall-av-
elnat/rapporter/livscykelanalys-av-ledningsstolpar-2020-693/  

 
2. Syfte 

 

Energiforsks beskrivning av syftet med livscykelanalysen: 
 
Syftet med LCAn är att ta fram miljöpåverkansdata för olika stolpmaterial och att resultaten skall kunna 
användas som underlag av ledningsägare och producenter vid tillståndsärenden och upphandlingar. Vidare 
syftar projektet till att informera ledningsägare, stolpproducenter och andra aktörer inom berörda 
marknader om den miljöpåverkan som valet av olika stolpmaterial kan medföra. Studien omfattar den 
svenska marknaden och användning av stolpar under svenska förhållanden. Fyra material utvärderas med 
hjälp av LCA: trästolpe med kreosot, trästolpe med kopparbaserad impregnering, trästolpe klädd i polyeten 
och stolpe i komposit.  
 

3. Resultat 
 

WOPAS fick lägst miljöpåverkan i 6 av 7 miljöpåverkanskategorier. Rapporten beskriver resultaten enligt 
följande: 
 
PE-klädd trästolpe är den stolpe som resulterar i lägst miljöpåverkan av de studerade stolparna och det gäller 
för alla de miljöpåverkanskategorier som omfattas av projektet, förutom för påverkanskategorin marknära 
ozon där LIVSCYKELANALYS AV LEDNINGSSTOLPAR 5 kopparimpregnerade trästolpar är marginellt bättre. En 
bidragande anledningen till resultatet är att stolpen tillverkas av förnyelsebar träråvara och delvis 
återvunnen polyeten. Stolpen är även designad för att både trä- och plastråvara skall återanvändas, vilket 
ger en lägre påverkan vid livslängdens slut jämfört med om stolpen förbränts efter användning. Stolpen har 
också en låg påverkan under bruksfasen då den, relativt sett de impregnerade trästolparna, inte emitterar 
metaller eller organiska föroreningar. 
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Extrakt stapeldiagram miljöpåverkanskategorier, Livscykelanalys Energiforsk rapport 2020:693 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


