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MILJÖDEKLARATION WOPAS STOLPAR 
 
 

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. 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.  
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3. Miljöarbete 
 

Miljöpolicy   JA 

 Miljöstyrningssystem  NEJ 

 Miljöredovisning   JA 

 Miljöprestanda   NEJ 

 Miljökrav vid inköp  JA 

 Tillståndspliktig verksamhet NEJ 

 
4. Produkten 

 

Tillverkningsland   Norge 

Typgodkännande   JA 

Miljömärkning   NEJ 

 
5. Materialinnehåll 
 

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 

 

6. Produktion 

 

Utsläpp till luft   NEJ   

Utsläpp till vatten  NEJ 

Farligt avfall   NEJ 

Industriavfall   JA 

 

Kommentar arbetsmiljö: 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. 

  
7. Förpackning och distribution 

 
Förpackningsmaterial av värmebehandlat trä, svensk eller norsk gran eller furu, plastband och i 

förekommande fall stålband. Vägtransport med lastbil, eller enligt beställarens begäran.  

 
8. Hantering och installation 

 
Produkten kan förvaras utan särskilda krav. Produkten medför ej risk för förorening av mark, vatten 

eller besvärande lukt. Produkten kan användas i vattentäckter, parker, trädgårdar lekplatser och 

anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.  
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Teknisk livslängd bedöms till 80 år baserat på historisk erfarenhet av polyeten och tester. Accelererade 

tester av polyetenmanteln för att att bestämma materialets livslängd har utförts i 400 timmar under 

2018 enligt standard PV 3930, med resultat 5 av 5, där 5 är högsta möjliga beständighet.   

 
 

9. Miljöpåverkan i drift 
 

Emissioner i bruksskedet:   NEJ 
 

 
10. Återvinning 

 
Miljöfarligt avfall   NEJ 

Återanvändning i konstruktioner JA 

Återvinning som bränsle  JA 

 
 

11. FN:s 17 Globala Mål och Agenda 2030, relevanta punkter: 
 
3. Hälsa och välbefinnande 

Genom att inte avge damm eller kemikalier påverkas arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande positivt 

 

6. Rent vatten och sanitet 

Giftfrihet ger för förutsättningar för rent vatten 

 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

WOPAS stolpe är kompatibel med befintliga metoder och har förlängd livscykel för minskad 

materialanvändning 

 

12. Hållbar konsumption och produktion  

WOPAS består av ca 85% förnybart material (kortrest norsk gran), och av 15% polyeten så är 2/3 

återvunnen, som dessutom går att återvinna på nytt. Det blir svårt att slå i en livscykelanalys, WOPAS 

levererar i den cirkulära ekonomin. Fler och fler kommer till denna insikt 

 

13. Bekämpa klimatförändringarna  

Genom 85% trä binder WOPAS-stolpen CO2, som tillskillnad från impregnerat trä inte har ett liv, utan 

går att materialåtervinna  

 

14. Hav och marina resurser 

Giftfri, ingen biocid.  

 

15. Ekosystem och biologisk mångfal 

Giftfri, ingen biocid. 


