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MANUAL - WOPAS STOLPAR - KONDITIONSKONTROLL  

 
 

1. Uppgiftslämnare / firmanamn / tillverkare 
 

WOPAS AS  
Kleivi Naeringspark 
N-3570 ÅL 
NORGE 

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

 
2. Introduktion 

WOPAS stolpe består av 85% trä, svensk eller norsk gran eller furu, samt 15% polyeten (PE). Relationen varierar 
beroende på storlek. Träråvaran svarvas till förbestämda mått och torkas till en målfuktkvot om 14%. Efterföljande 
kapslas trästolpen in med en PE-mantel om ca 9 mm genom extruderingsteknik. Lock PE-svetsas i topp och rot, vilket 
fullbordar ett konstruktivt giftfritt trässkydd. 
 
Trämaterialet står för den huvudsakliga mekaniska hållfastheten i en WOPAS-stolpe. Likafullt har PE-materialet en viss 
kapacitet som kan begränsa de risker som uppstår vid ett eventuellt brott eller försvagning av trämaterialet.  
 
Röta, som orsakas av svampar eller andra mikroorganismer, är ett exempel på vad som kan försvaga trämaterialet. Fyra 
faktorer skall dock sammanfalla för att rötsvampar ska kunna etablera sig och växa: 
 

 Hög fuktkvot: fuktkvoten mellan 20 % och 120 %, optimum ligger mellan 40 och 80 % beroende på svampart  

 Oxygen: att det finns tillgång till oxygen   

 Plustemperatur: temperaturen ligger mellan +0°C och +40°C, optimum ligger mellan +15°C och 30°C 

 Näring: pH ligger mellan 2 och 7, optimum vid pH 5. 

WOPAS giftfria träskyddssystem är designat för att bibehålla låg fuktkvot, begränsa tillgången på oxygen, samt begränsa 
tillskott av näring (stolpar i åkermark har ofta större problem med rötsvamp än stolpar i skogsmark).  
 
Konditionskontroll av WOPAS stolpar skall därför fokusera på att trässkyddet är intakt och att fuktkvoten fortsatt är låg.   

 
3. Kontroll 

 
3.1 Typ av kontroll och metod: 
 
Typ av kontroller kan enklast delas upp i tre olika: 
 
(A) slutbesiktning efter installation, utan instrument  
(B) inför en klättring i samband med drift eller felavhjälpning, utan intrument  
(C) eventuell planerad periodisk kontroll, med instrument 
 
Gemensamt A, B och C: 
 
Visuell inspektion, skador: Sök mekaniska skador, t ex betydande revor eller jack från entreprenadmaskin eller andra 
mekaniska skador där PE-manteln skadats.  
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Visuell inspektion, felmontage: Sök felmontage av ev. infästning, t ex där det uppenbart avvikits från WOPAS 
montageprinciper om packningsverkan vid håltagning i manteln, och trämaterialet i WOPAS-stolpen exponeras. Särskilt 
fokus skall ges till infästningar där håltagning gjorts som är större än infäst material, t ex genomgående pinnbult.  
 
Nedan följer fotoexempel på korrekt montage av skylt och klammer, där EPDM gummibricka tätar mot stolpen, samt 
franska skruvar och genomgående pinnbult som tätats med butylgummitejp/mastik. Håltagning för t ex farmarskruv 
och franska skruvar där PE-materialet hela tiden pressar mot skruven utgör generellt ingen risk. Vid osäkerhet kring 
huruvida håltagning av genomgående pinnbult säkrats med butylgummitejp/mastik eller annan tätningsmassa, så bör 
detta säkerställas genom verifiering från montörs utsago eller egenkontroll, alternativt demontering av mutter.  
 

    
 

  
 
 

   
    
 
Akustisk inspektion med hammare: Trämaterialet i WOPAS-stolpar är homogent. PE-manteln om ca 9 mm är 
densamma längs hela stolpen. Tillskillnad från traditionella trästolpar utgör jordbandet inget särskilt exponerat område, 
varför friläggning vid jordbandet inte är nödvändigt. Vid hamring skall ljuden från slagen samt hammerens återstuds 
iakttas. Frisk stolpe ger massiv klang. Likt traditionella trästolpar så får WOPAS-stolpar som innehåller mjukt trämaterial 
en annan klang.  
 
Specifikt för C, med instrument, primärt för eventuell planerad periodisk kontroll: 
 
Förutsatt en korrekt installation så behåller WOPAS-stolparna sin kondition och hållfasthet över tid. Visuell inspektion 
enligt ovan beskrivning kan utföras vid allmän kontroll av luftledningen, för eventuell påverkan av yttre faktorer. 
Alternativt om det av andra önskas skäl önskas närmare planerad periodisk kontroll. För detta kan följande verktyg och 
metoder användas: 
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Tramex MEP (Moisture Encounter Plus) är en icke förstörande ibland kallad kapacitiv fuktindikator med analog display 
som hittar förhöjda fuktvärden i trä, gips, och tegel. Tramex MEP indikerar enkelt fukt genom att instrumentet placeras 
mot ytan och med hjälp av radiovågor undersöka materialet. Kontakten med materialet sker genom två ledande 
gummikuddar på baksidan av instrumentet. Instrumentet sänder ut en högfrekvent signal vars frekvens varierar 
beroende på materialets kapacitans. Tramex MEP lämpar sig för sökning efter fukt bakom ytor som är belagda med 
kakel, membran eller beläggningar, helt utan att skada dem.   
 

  
 

Resistograf, t ex IML RESI PowerDrill, kan användas för borrprov. Reistografen mäter det mekaniska motståndet i 
trämaterialet och visualiserar dess kondition. Hålet om ca 2-3 mm som resistografen förorsakar pluggas lämpligen med 
rostfri farmarskruv som har EPDM packningsbricka.  
 

 
 
Pilodynmetoden, som också mäter det mekaniska motståndet i trämaterialet, lämpar sig inte för WOPAS-stolpen, då 
metoden består av ett fjäderbelastat stift som utlöses mot stolpen. Stiftet klarar inte att tränga igenom PE-manteln.  
 
Fokusområden vid besiktning: Där håltagning företagits skall särskilt fokus koncentreras. Jordbandet, som traditionellt 
är ett fokusområde för traditionella trästolpar, är inte ett särskilt fokusområde hos en WOPAS-stolpe. Besiktning vid 
jordbandet likställs med stolpens mantel i övrigt.  

 
 

4. Klassificering av, och exempel på, observation 
 

4.1 Klassficering av observation: 
 

1. Utan anmärkning 
2. Skyndsam åtgärd 
3. Omedelbar åtgärd 
4. Byte av stolpe 
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4.2 Exempel på observation klassficerad som 2-4, samt förslag på åtgärd: 
 

 
Exempel Felmontage: Vid konstaterande eller misstanke om Felmontage, t ex avsaknad av tätning vid håltagning, 
kategoriseras observationen som en 2:a.  Kontroll av Förhöjd fuktkvot skall företas för eventuell uppgradering till 
klassificering 3. Felmontage kan bestå av att infästning i håltagning av PE-manteln inte försetts med 
butylgummitejp/mastik, eller annan tätningsmassa, för att uppnå packningsverkan mellan infästning och stolpe. Detta är 
särskilt viktigt när PE-plasten inte bildar tryck mot fästelementet, som vid genomgående pinnbult där ett hål borrats som 
är större än fästelementet. Demontera fästelementet, linda butylgummitejp/mastik runt gängorna enligt WOPAS 
installationsmanual. Montera tillbaka med packningsverkan. Använd om möjligt kupad bricka för att bästa 
packningsverkan och mekaniskt skydd av butylgummitejp/mastik/tätningsmassa. 
 
Exempel Förhöjd fuktkvot: Förhöjd fuktkvot skapar risk för mikroorganismer och därför kategoriseras observationen som 
en 2:a, Skyndsam åtgärd. Identfiera och åtgärda det orsakar den förhöjda fuktkvoten, t ex Felmontage eller Punktering 
av PE-mantel. Vid misstanke om försvagning i trämaterial, verifera med resistograf. Plugga hålet från resistografens borr 
med rostfri farmarskruv som har EPDM packningsbricka.  
 
Exempel Mekanisk skada av PE-mantel: Mekanisk skada (ej punktering) av PE-mantel kategoriseras som en 2:a. Även 2-3 
mm mantel ger fullgott konstruktivt träskydd. Givet att stolpskor tränger in 2-3 mm, och för ett fullgott konstruktivt 
träskydd över tid, så rekommenderas att betydande revor eller eller annan mekanisk skada av PE-mantel som övergår 5-
6 mm, lagas genom extrudersvetsning. 
 
Bildexempel på transportskada. Kund konsulterande WOPAS med stöd av bildmaterial. Skadorna extrudersvetsades vid 
mottagningsplats och stolparna installerades enligt plan. Transportör tog på sig ansvar.  
 

  
 
Exempel Punktering av PE-mantel: Punktering av PE-manteln, t ex genom timmerkrok eller gaffeltruck, kategoriseras som 
en 3:a. PE-manteln lagas genom extrudersvetsning. Plastsvetsning är vanligt förekommande för bland annat VA-ledningar 
och fjärrvärmerör. Säkerställ bildmaterial och ta kontakt med WOPAS för samråd. WOPAS har även ett kontaktnät för 
licensierade plastsvetsare. Tillfällig lagning, tills extrudersvetsning är möjlig att arrangera, kan göras med reparations- 
och tätningstejp.  
 
Exempel observation 4, Byte av stolpe: Stolpe är knäckt eller där Punktering av PE-mantel även förorsakat betydande  
skada på trämaterialet bör bytas ut.  
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