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WOPAS – ETT VÄRDEBESTÄNDIGT MATERIALSYSTEM – CIRKULÄR EKONOMI 
 
 

1. Introduktion 

Våra samhällen står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt 

nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Material av 

olika slag måste kunna cirkulera i samhället - från råvara till produkt till råvara igen av god kvalité. 

Återvinningsindustrierna har 2018 lanserat forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt 

materialsystem”, skriven av Material Economics. Rapporten tar ett värdeperspektiv på 

materialanvändning. De stora frågor rapporten ställer är: Om 100 kr råmaterial går in i den svenska 

ekonomin, hur många kronor återstår efter en användningscykel? Vilka är de stora ”värdeläckagen” 

och vad beror de på? Vilka åtgärder kunde minska värdeläckagen, och hur mycket värde kan då 

återtas? Vilka industriella möjligheter uppstår på vägen? Vad är en attraktiv målbild på längre sikt? 

Länk till rapporten  

http://materialeconomics.com/me_rapport_webb_ny.pdf?cms_fileid=694c65f250bb3b93d67f0a557d
945c4c  

WOPAS har tittat närmare på hur WOPAS trästolpe 2.0 står sig i en cirkulär ekonomi kontra en 

traditionell trästolpe, närmare bestämt en konkret jämförelse av värdebeständigheten.   

 
2. Ingångsvärden 

Som typstolpe har använts en så kallad G12 kraftledningsstolpe, av kreosotimpregnerat furuträ. 

Stolpen har en längd om 12 meter, diametertopp om 17 cm och diameter 2 m från rot (så kallat 

jordband) om 27 cm. Samma typstolpe användes till exempel av Energiforsk när SP (numera RISE) 

Sverige Tekniska Forskningsinteitut tog fram rapporten, Alternativa stolpmaterial, utvärdering av 

hållfasthetsegenskaper.  

 

En G12 stolpe har en volym om 0,55 m3 och vikt om 385 kg givet en densitet om 700 kg per m3. 

Motsvarande WOPAS stolpe, WOPAS 12 Medium, har en längd om 12 meter, diametertopp om 20 cm 

och diameter 2 m från rot (så kallat jordband) om 28 cm. WOPAS 12 Medium hanterar 

hållfasthetsklasserna N, G och S, givet en förbättrad styrka om ca 35%. WOPAS 12 Medium innehåller 

naturligt obehandlat trä, gran eller furu, samt inkapsling av polyeten (PE) om 9 mm. 

 
3. Återvinningsmetoder och värdebeständighet 

Kreosotimpregnerade kraftledningsstolpar återvinns främst genom förbränning, energiåtervinning, vid 

särskilt anpassade anläggningar. Detta eftersom trämaterialet är kontaminerat med kreosotolja. 

Stolpägaren får betala ca SEK 1400 per ton (kan variera mellan SEK 800 – 2000, räkneexempel baserat 

på ett genomsnitt av detta). Då materialen i WOPAS stolpe förblir okontaminerade möjliggör det 

materialåtervinning för cirkulering som råmaterial till ny produktion. Trämaterialet kan till exempel 

krossas och bli till byggskivor och PE kan till exempel användas som kabelrör. Förutom att detta är en 

hållbar hantering av resurser så består ett positivt monetärt värde. WOPAS stolpe kan också 

energiåtervinnas genom förbränning om inte volymerna motiverar materialåtervinning. Även i ett 

sådant tillfälle består det positiva monetära värdet i WOPAS stolpe.  

 
4. Jämförelse värdebeständighet 

Underliggande data för priser är från SUEZ Recycling Göteborg, juni 2018. Betydande lokala skillnader 

kan förekomma och frakter kan också påverka stort.   
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5. Konklusion 

Genom att WOPAS stolpe är giftfri och att de ingående materialen är fria från kontaminering lämpar 

sig WOPAS stolpe mycket väl för materialåtervinning och bidrar positivt till en cirkulär ekonomi med 

påtaglig värdebeständighet. Värdefördelen av att materialåtervinna en WOPAS stolpe jämfört med 

att energiåtervinna en kreosotimpregnerad stolpe uppgår till SEK 900.  

 
 

G12, impregnerad WOPAS 12 Medium

Längd, m 12 12

Toppdiameter, cm 17 20

Diameter 2 m från rot 27 28

Volym 0,55 0,58

Densitet, kg per m3 700 565

Vikt 385 328

Balans

Värde vid energiåtervinning *1 -539 SEK 85 SEK 624 SEK

Värde vid materialåtervining *2 -539 SEK 361 SEK 900 SEK

*1 underliggande data

Förbränningskostnad kreosot per ton -1 400 SEK

Marknadspris returträ (RT) bränlse per ton 260 SEK

*2 underliggande data

Marknadspris vitt returträ (RT) per ton 506 SEK

Marknadspris okomtaminerad PE per ton 3 000 SEK
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