


Giftfria stolpar, pålar och slipers.





WOPAS koncept med
att använda naturligt trä av gran 

eller furu och göra det beständigt
genom att kapsla in det med

polyetenplast (PE) ger sju tydliga fördelar!

1. Giftfri, både för miljö
 och arbetsmiljö.

2. Motståndskraftig mot
 hackspett, skeppsmask och is.

3. Mycket lång livslängd.

4. PE100 kvalitet, robust 
 och stryktålig.

5. Korrosions- och underhållsfri.

6. Hållbart för framtiden:
 - 85% förnybar skogsråvara.
 - 10% återvunnen PE.
 - 5% ny PE.

7. Både det rena trämaterialet  
 och PE går att materialåter-
 vinna. Svårt att slå i en
	 livscykelanalys.	Fler	och	fler		
 kommer till denna insikt.



Halden kommun önskade giftfritt!
130 pålar i älven Tista, Halden Centrum. 
Entreprenör Arne Rød & Co.

“I princip samma byggmetoder som att bygga med traditionella
stolpar - fast giftfritt!” Ola Andersson, Enhetschef Anläggning.

Linde Energi.11 km 40 kV luftlinje. 108 stolpar 11-19 meter.

“Bästa nya stolpe!”  Joakim Lindqvist, 
montör. 10 kV luftlinje i Tranemo för EON 
med Kraftringen som projektledare och
Linjeutrustning som entreprenör.
Lyssna på podcast från projektet:
 wopas.podbean.com



Kraft & 
Belysning
Lägre vikt, enklare installation.
Standardheliktoper kan användas
även för långa stolpar. Kompatibel
med traditionella metoder.
Belysningsstolpar 5-8 m - perfekt för
idrottsföreningar och arbetsdagar.

Vattenfall Services: ”Vi som genomfört
detta projekt i Tjuttorp är rungande
överens om att WOPAS stolpe är den
bästa alternativstolpen vi hittills
arbetat med.”

Mørenett: ”Wopas stolpane er fine å
arbeide med. De er stive og solide.” 
 
Från EON:s 132-kV-projekt: 
”Norrköping (bilden) är klart
och montörerna tycker er
stolpe är mycket bra
att jobba med!”



LCA/
Livscykelanalys
IVL Svenska Miljöinstitutet har på
uppdrag av Energiforsk utfört
beräkning och jämförelse av olika
stolpmaterials miljöpåverkan -
Livscykelanalys Energiforsk rapport 
2020:693. WOPAS stolpe gav minst
miljöpåverkan i 6 av 7 kategorier:

 Minst påverkan på klimatet

 Minst upphov till försurning

 Minst upphov till övergödning   

 Lägst humantoxitet 
 (cancerogena ämen)

 Lägst humantoxitet
 (icke-cancerogena ämen)

 Lägst ekotoxitet



Marine 
WOPAS pålar är giftfria och står emot skeppsmask och marina

borrare. WOPAS cylindriska systempålar Handy Ø 13 cm,
Midsize Ø 16 cm och Robust Ø 19 cm med tillhörande syrafasta

systembeslag finns i lager. Andra dimensioner på
förfrågan, upp till Ø 50 cm.



Lantbruk
WOPAS har blivit ny standard
med tusentals stolpar installerade i
stall. Ingen jordning, ingen rost, inget
underhåll. WOPAS står emot
aggressiv miljö.

Många applikationer är tänkbara,
t ex broar, lösdriftsstall och stolphus. 
Stolpen kan ställas direkt i borrat eller 
grävt hål utan armering och betong.

Våra stolpars användningsområden
är många. Om du har tips och ideér 
på hur WOPAS stolpar kan bidra
mer i din eller andras verksamhet, 
hör då gärna av dig!



Punkt 3 - Genom att inte avge damm eller 
kemikalier (punkt 3.9) påverkas arbetsmiljö, 
hälsa	och	välbefinnande	positivt.

Punkt 6 - Giftfrihet ger förutsättningar för 
rent vatten.

Punkt 9 - WOPAS stolpe är kompatibel
med	befintliga	metoder	och	har	förlängd	
livscykel för minskad materialanvändning.

Punkt 12 - WOPAS består av ca 85% förny-
bart material, och av 15% polyeten så är

2/3 återvunnen, som dessutom går att 
återvinna på nytt. Det är svårt att slå i en 
livscykelanalys. WOPAS levererar i den 
cirkulära ekonomin.

Punkt 13 - Genom 85% trä binder WOPAS- 
stolpen CO2, som till skillnad från
impregnerat trä kan materialåtervinnas.

Punkt 14 - Giftfri, ingen biocid.

Punkt 15 - Giftfri, ingen biocid.

Vår omvärld förändras - WOPAS levererar!

Globala målen
2015 antog FN:s medlemsländer de 17 Globala målen

för hållbar utveckling.



Gör som
EON, Fjøssystemer, Hallingdal Kraftnett, Trondheim Havn, Eidsiva,

Vattenfall, Sundsvall Elnät, Linde Energi, Arne Rød & Co, Glitre Energi,
Ale El, TrønderEnergi, Halden kommun, Hamn & Sjö, Benholm Entreprenad, 

GDA Dykeriteknik, Tallerud Håndverk, Mjörns Motorbåtssällskap,
Seløy Kystferie, Munck Havne & Anlæg,Vordingborg Kommune, Arvika Teknik,

Kungälv	Energi,	Vara	Energi,	Hemab	och	många	fler.

Teknisk data
Längd: 1-31 m.

Diameter: 8-50 cm.
Form: Cylindrisk, konisk, rektangulär, fyrkantig.

Mantel: 5-9 mm beroende på dimension.

35% starkare än traditionell trästolpe. Uppskattad livslängd 80 år. 
Korrosions- och underhållsfri.
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