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MANUAL OCH PRODUKTDATABLAD FÖR WOPAS STOLPAR 

 
 

1. Uppgiftslämnare / firmanamn / tillverkare 
 

WOPAS AS  
Kleivi Naeringspark 4 
N-3570 ÅL 
NORGE 

 
Organisationsnummer:  917 935 505 
Tel:     +47 32091244 
Email:    wopas@wopas.net 
www:    wopas.net 
Kontaktperson:     Thomas Lindblad 

 
2. Användningsområde 

WOPAS stolpe är lämplig för användning som kraft- och teleledningsstolpe, belysningsstolpe och för byggnation av 
marina konstruktioner såsom kajer, bryggor, båthus och byggnation av byggnader såsom maskinhallar, lösdriftsstall och 
liknande. WOPAS stolpe har särskilda fördelar och motståndskraft där fukt och luft möts, vilket möjliggör placering 
direkt i vatten och mark. WOPAS stolpe är giftfri och kan användas i vattentäckter, parker, trädgårdar, lekplatser och 
anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.  
 

 
 

3. Materialinnehåll och kapacitet 
 

Råmaterial   Vikt / %  Specifikation 
Trä    80-85  Svensk eller norsk gran eller furu 
Polyeten, nyproducerad  5-10 
Polyeten, återvunnen  5-10 
Kulöradditiv för polyeten  0,1-1.0   
UV-stabilisator för polyeten 0,1-1,0 
 

http://www.wopas.net/
mailto:wopas@wopas.net
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Träråvaran svarvas till förbestämda mått och torkas till en målfuktkvot om 14%. Ingående plastråvaror blandas i ett 
slutet system och transporteras därefter i ett slutet rörsystem fram till produktionsmaskinerna. Materialet värms upp 
och bearbetas i maskinerna, går via ett verktyg och formas runt träråvaran för att därefter kylas i ett slutet cirkulerande 
kylvattensystem. Hela produktionen följer dagens miljökrav utan några dispenser. Övervägande förnybar elektricitet 
används för denna process. 
 
Produktens kapacitet sammanfattas genom konklusion från fullskalatest hos Elektroutvikling AS, daterad 10 feb 2018: 
 
Konklusjon 
Elektroutvikling AS utførte fullskala bøyetest av 29 stolper av gran (picea abies), med ekstrudert WPC. Testingen ble 
gjennomført hos Elektroutviklings testrigg på Flå. Følgende verdier ble bestemt* 
 
Seriens midlere E-modul, E  10363 N/mm²  
Seriens midlere bøyefasthet, fm  76 N/mm² 
Materialfaktor fra produsent, 𝛾m   1,35 
Karakteristisk bøyefasthet, fm,05    54 N/mm² 
Tillatt karakteristisk bøyefasthet, fm,05  40 N/mm² 
 
*Beregninger er beregnet utfra diameter på trevirke. 
 
Låg fuktkvot i kombination med en mantel av polyeten ger förbättrade materialegenskaper kontra traditionell trästople. 
Samma beredningsprogram som används för trästolpar kan användas, och vid beställning från WOPAS anges 
jordbandsdiameter (eller topp/rot) för traditionell trästolpe, eller svenska klasser K, L, N, G, etc. För e-nummer, se 
www.e-nummersok.se  
 
Livslängd 60-80 år. Accelererade tester av polyetenmanteln för att att bestämma materialets livslängd har utförts i 400 
timmar under 2018 i laboratorium i Tyskland enligt standard PV 3930, med resultat 5 av 5, där 5 är högsta möjliga 
beständighet. Länk till test.   
 

4. Dimensioner 
 
Längder:   Max 31 m Längre stolpar baserat på limträ möjligt på förfrågan 
Diameter:   Max 50 cm Motsvarar jordband större än 50 cm traditionell trästolpe 
Vikt/densitet:   5-600 kg per m3 
Godstjocklek polyetenmantel: 9 mm +- 1 mm 

 
5. Förpackning  

 
Förpackningsmaterial av värmebehandlat trä, svensk eller norsk gran eller furu, plastband och i förekommande fall 
stålband.    
 

6. Hantering och installation 
 

Förvaring: WOPAS giftfria stolpe kan transporteras och förvaras utan särskilda krav. 
Samlastning kan ske med annat gods. Produkten medför ej risk för förorening av 
mark, vatten eller besvärande lukt.  

 
Förbesiktning: Okulärbesiktiga stolpen före påbörjan av installation. Vid uppdagande av skador, till 

exempel betydande revor från entreprenadmaskin, som kan ha funktionell påverkan, 
säkerställ bildmaterial och ta kontakt med WOPAS för samråd. Längd, typ och ID-nr 
är präglat in i PE-manteln 4 m från rot på stolpar för elkraft. 

 
Lyft/resning: Stolpen kan hanteras på motsvarande sätt som en traditionell trästolpe, till exempel 

bruk av Grab John. Användning av spetsar såsom timmerkrokar och timmarsaxar 
skall dock ej användas, då det innebär risk för skador på polytenmanteln.  

 

http://www.wopas.net/
http://www.e-nummersok.se/
http://wopas.net/media/1050/a-schulman-floridatest-pv3930.pdf
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Släpning:  WOPAS mantel är av högsta PE-100RC kvalitet som tål stor påfrestning och nötning. 

Likafullt, vid längre släpning och/eller tuff terräng rekommenderar skyddsrör, se 
nedan exempel.  

 

     
 

   
 
Nedgrävning: Stolpen grävs ned på samma vis som en traditionell trästolpe. Stolpen är vid leverans 

försedd med spegelsvetsad stolpbotten respektive stolptak av polyeten. WOPAS har 
särskilt goda möjligheter att erbjuda lösningar för fundament av plaströr genom 
moderbolaget Hallingplast AS. 

http://www.wopas.net/


Datum:    2021-08-25 
Utgåva:   11 
Ersätter:  2020-09-17 
 

4 av 9 
WOPAS AS -  www.wopas.net  

   
 
Justering i vertikal position: Vid justering av stolpen, då den placerats vertikalt i sin tänkta position, så används 

traditionellt ett brytjärn med krok. Detta medför risk med skador på 
polyetenmanteln. Använd istället såkallad bandtång. Ridgid artikel 31365 är ett 
standardverktyg som har tillräcklig (1200 x 45 mm) rem och 450 mm långt handtag.    

 

  
 
Kapning:  Samma som för trästolpe, kedjesåg eller tigersåg. Den senare ger mindre spån. 

Använd underliggande duk eller dammsugare för att samla plastspån, som 
tillsammans med trä återvinns som brännbart. Stolpen kapas i toppänden, 90 
graders vinkel i förhållande till stolpens centerlinje. WOPAS krympändhätta 
appliceras med värme för att återskapa tät topp, motsvarande metod som för kablar. 

    

 

http://www.wopas.net/
https://www.ridgid.eu/se/sv/remtaenger
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Klättring: Samma stolpskor som för impregnerade trästolpar, med tre eller fyra piggar per sko 

och stolpsida, till exempel Ensto Ego-lett eller Igelfors. Piggarnas inträngningen i 
polytenmanteln uppgår till 2,5-3 mm vid 1,5 kN belastning beroende på omgivande 
temperatur, länk till mekaniskt test. Dubbelvarv och centerkoppling av standard 
stödlina, alternativt dubbad stödlina motsvarande SAR sling komposit, enligt 
rekommendation från Cresto i Sverige och Aak Safety i Norge. Länk till Cresto film. 
Betänk att grov stolpdimension och dubbelvarv på stödlinan kan ge upphov till behov 
för längre stödlina (3 m) än vid klättring i traditionell trästolpe (2 m).  
 

SAR stolpsling    
 

Infästning: Stolpens polyetenmantel kan liknas vid ett träskydd som skyddar trävirket från fukt, 
oxygen/syre och UV-strålning. Trävirket i sin tur står för huvuddelen av stolpens 
hållfasthet. Vid infästning i stolpen skall åtgärder vidtas för att undvika inträngning 
av fukt och luft. Följande principiella metoder rekommenderas: 

 
 Omslutande beslag: I den utsträckning omslutande beslag, till exempel bygel/klave 

eller stålband, kan användas så är detta att rekommendera då penetrering av 
manteln då ofta kan undvikas helt. Det finns ofta alternativa infästningsmetoder som 
kan analyseras vid beredning. Som exempel kan WOPAS krage för lågspänt ersätta 
många håltagningar och underlätta installationen.  

 

     
 

Vulkband – butylgummitejp – isolermassa: Detta material är vanligt förekommande i 
linjebyggnation för tätning av kabel. Butylgummitejpen lindas runt pinnbult eller 
fransk skruv som skall fästas in i WOPAS-stolpen så att det förborrade hålet fylls ut 
och överskjutande del trycks ut från hålet och bildar packningsverkan mellan 
infästning och stolpe. Vid bruk av franskskruv, linda butylgummitejp från huvudet på 
skruven längs minst halva skruvens längd, eller minst motsvarande borrhålets längd. 
Använd viss kraft så att butylgummitejpen greppar om gängorna. Vid bruk av 
pinnbult i kombination med butylgummitejp istället för packning, linda 
butylgummitejp så att minst 5-10 cm av pinnbulten som hamnar vid respektive hål i 
stolpen är täckt av butylgummitejpen.  
 
ANVÄND RÄTT BUTYLGUMMITEJP OCH KÖP IN TIDIGT TILL ERT PROJEKT! 
 
Exempel på lämplig butylgummitejp:  
HellermannTyton HelaTape Power 650 (E-nr 0752023)   
3M Scotchfil, 3M ID 7000006089 (E-nr 0754501) 
Nitto 12fb (E-nr 0755210) 

http://www.wopas.net/
http://wopas.net/media/1102/wopas-test-stolpesko.pdf
https://www.crestogroup.com/en/c-attach/sar-pole-sling-composite?r
https://www.youtube.com/watch?v=z0qgOYbE3R4
http://www.hellermanntyton.se/produkter/eltejp/htape-power650/711-10300
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/company-ndc/all-3m-products/~/3M-Scotchfil-Isolerande-tejp-38mm-X-1-5m-E0754501/?N=5002385+3293735021&rt=rud
https://www.nitto.com/eu/en/products/construction/anticorrosive010/
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Infästning generellt: Pinnbult / gängad stångstål: Tight borrning av borrhål. Linda butylgummitejpen så att 
minst 5-10 cm av pinnbulten som hamnar vid respektive hål i stolpen är täckt av 
butylgummitejpen. Använd kupad metallbricka för bästa packningsverkan mellan 
infästning och stolpe.  

  
Franska skruvar: Vid traditionell fransk skruv, förborra 3-4 mm mindre hål än 
dimension på skruv. Fransk skruv med fiber cut/fiberskär/borskjær behöver normalt 
sett inte förborras. Oavsett typ av fransk skruv, linda butylgummitejpen runt större 
delen av skruvens längd och ned i gängorna.  
 

  
  

Farmarskruv/byggplåtskruv för trä, rostfri: Applicera medföljande packning innanför 
beslag, direkt mot stolpen. Exempel på lämplig farmarskruv EJOT JA3 4,9 x 38 mm 
rostfri för trä, se nedan bild, säljs av WOPAS. Denna skruv har vanlig spets, ej 
borrspets. Vanlig spets greppar bättre tag i polyetenmanteln och mindre kraft 
behövs, ingen förborrning. Borrspets är dock också möjlig att använda. 
 

   
 
 Märlor / spik: WOPAS rekommenderar skruvning istället för märlor / spik, för bästa 

infästning och packningsverkan. Märlor / spik uppnår inte lika bra infästning och 
packningsverkan, och får i större utsträckning förlita sig på den packningsverkan som 
uppstår av trycket mellan polyetenen och märlan / spiken.  

 

http://www.wopas.net/
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 Borr: Samma typ av borr som används för traditionella trästolpar kan användas. För 

pinnbult används träspiralborr. WOPAS noterar att det finns olika träspiralborr, 

bland annat de med spets och de med matarskruv/gänga längst fram. Den senare 
greppar mycket fortare och mindre kraft behövs för att komma igenom PE-manteln. 

 
Infästning specifikt: Stagvajer / bardunering: Använd två brickor som normalt sett används tillsammans 

med märla. Istället för infästning med märla, placera de två brickorna ovanå 
varandra så att hålen blir genomgånede. Använd två franska skruvar. Placera 
stagvajern mellan de två brickorna.   

 

  
 
 Jordtrådlina: Istället för traditionella märlor / spikning så rekommenderar WOPAS  

klämmor, t ex rostfri klämma för jordtrådlina, som skruvas med farmarskruv där 
skruvens medföljande packning placeras innanför beslag, direkt mot stolpen. Länk 
Melbye klämma för jordtrådlina 6 mm (Det finns 6, 8, 10 mm, E-nr 0623042-44). 
Genom att vara omslutande genereras bara ett hål istället för två, jordtrådlinan 
klämms fast och metallerna hålls isär.  

 

   
 

Jordtrådlina kan även installeras som framgår från nedan installation, där extra 
håltagning i stort sett undviks. 

   

http://www.wopas.net/
https://www.melbye.com/se/se/elnaet-1/linjemateriel-transmission-36-kv/kompositstolpar/tillbehor-for-kompositstolpar/klaemma-for-jordtraadlina-6mm/
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Skyltar: Istället för traditionell spikning så rekommenderas farmarskruv där 
medföljande packning placeras innanför skylten, direkt mot stolpen. Normalt 
förekommande skyltleverantörer har även system för rostfria stålband. 

 

   
 

Rotdubb: Bruk av rotdubb avrådes till fördel för WOPAS alternativa rotdubb, vilket i 
praktiken är 3 stk M20x300 m rundstål med bergskil. För projekt på berg/fjäll kan 
WOPAS stolpen fås med prefabricerad hylsa i roten, så att vertikal dubb, traditionell 
rotdubb, kan användas i center av roten på stolpen.  
 
Mossförankring: Nedan beslag är svensk EBR-sats 0044 från AB Ivar Petterssons 
Järnmanumaktur, anpassat med högre plåtar mot stolpen för infästning av fransk 
skruv högre upp.  
 

 
 
 

7. Arbetsmiljö 
 
WOPAS stolpe innehåller obehandlat trä och polyeten och utgör en mycket god, damm/stöv- och giftfri arbetsmiljö. 
Brukare görs uppmärksamma på att stolpen har lägre friktion än traditionell trästolpe med påföljande 
rekommendationer för bruk av stödlina. Stolpen erbjuder förhöjd säkerhet vid eventuellt stolpbrott då 
polyetenmanteln har en egen kapacitet separat från träets kapacitet. 
  

 
8. Miljöpåverkan i drift 
 

Emissioner i bruksskedet:   NEJ 
 

 

http://www.wopas.net/
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9. Återvinning 
 
Miljöfarligt avfall   NEJ   
Återanvändning i konstruktioner JA 
Återanvändning som material JA 
Återvinning som bränsle  JA 
 
 
Bilaga:  
 

 

Rad Artikelnummer E-nummer Benämning Beställs hos

1 WOPAS 1701219 Krympändhätta 12-19 cm WOPAS

2 WOPAS 1701223 Krympändhätta 12-23 cm WOPAS

3 WOPAS 1702031 Krympändhätta 20-31 cm WOPAS

4 WOPAS 2306060 629010 Kupad bricka M20 WOPAS/grossist

5 0752023 HellermannTyton HelaTape Power 650 Grossist

6 WOPAS 2703815 0754501 3M Scotchfil WOPAS/grossist

7 0755210 Nitto 12fb Grossist

8 WOPAS 1494938 / EJOT 830020 Byggplåtskruv EJOT® 4,9x38 mm, för trä, rostfri A2 WOPAS/grossist

9 WOPAS 1400006 623042 Klämma för jordtrådlina rostfri, 6mm WOPAS/grossist

10 WOPAS 1400008 623043 Klämma för jordtrådlina rostfri, 8mm WOPAS/grossist

11 WOPAS 1400010 623044 Klämma för jordtrådlina rostfri, 10mm WOPAS/grossist

11 31365 Ridgid bandtång för vridning av stolp Grossist / ridgid.eu

13 1580001/01580003 SAR Stödlina med piggar Cresto

14 Mossförankring EBR-0044 WOPAS WOPAS/AB Ivar Pettersson

Produktlista för projektering och beställning - förekommande artiklar vid WOPAS projekt

http://www.wopas.net/

