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Förord 

Efter en uppgift given av Jim Markstedt för Skellefteå Kraft AB har detta examensarbetet utförts som 

en avhandling inom utbildningen Energiteknik, Högskoleingenjör vid Luleå Tekniska Universitetet. 

Arbetet resulterade i en strategi för Skellefteå kraft AB som kan följa ifall kreosotimpregneringen 

skall förbjudas i framtiden. En energiteknisk beräkning av utsläpp från impregneringen har också 

ingått i detta arbete. 

Jag vill tacka Jim Markstedt som föreslog arbetet i första hand. Vill tacka handledarna Erik Spinnel 

och Leif Gustavsson för en god handledning i projektet. Vill tacka Olov Karlsson för idéer och 

handledning med rapporten. Vill tacka Pär Gustavsson för goda råd och konsultation. Jag vill även 

tacka Erik Karlsson vid Rundvirke Poles Ab för sitt engagemang och deltagande.  



 
 

Sammanfattning 

Kreosot är ett träskyddsmedel som förstärker träet mot röta och levande organismer vid 

impregnering. Problemet är att ämnet kreosot klassas som hälsofarligt och påverkar miljön i flera 

aspekter. Kemikalieinspektionen har beslutat om en förlängd användning av ämnet fram till år 2018. 

Därefter riskerar bekämpningsmedlet en gradvis utfasning i hela landet. En stor del av 

elkraftstolparna som Skellefteå Kraft AB använder i deras elnät är kreosotimpregnerade stolpar. Vid 

utfasning av ämnet kommer företaget att behöva ha en ny strategi angående elkraftstolpar. Med 

hjälp av undersökningar och analyser ska denna rapport beskriva en lämplig strategi för Skellefteå 

Kraft AB att använda sig av när kreosot förbjuds.  

På grund av de goda egenskaperna hos materialet trä och dess låga belastning på miljön avgränsas 

rapporten för just undersökning av metoder och medel som endast involverar materialet trä, bland 

annat furu på grund av dess goda förmåga vid inträngning av träskyddsmedlet. 

 

Rapporten undersöker först miljöpåverkan för kreosotstolpar genom studier av så kallade 

livscykelanalyser (LCA). En sådan undersökning inkluderar alla utsläpp som uppstår under en 

kreosotstolpes livslängd och dess påverkan på naturen och människan. Här utfördes en energiteknisk 

beräkning av det totala utsläppet för två olika exempel, en kortare (150 mil) och en längre (500 mil). 

Resultatet av denna analys visar att energiåtgången var bara ca 1/3 högre för den längre transporten. 

Det största utsläppet var växthusgasen koldioxid vilket skedde i betydligt större omfattning för den 

längre transportsträckan.  

Rapporten fortsätter att undersöka vilka impregneringsmetoder som används i Sverige och vilka 

medel som används. Detta görs för att analysera vilken av dessa metoder som kan vara en lämplig 

ersättning för kreosotimpregnering. En samlad bedömning av resultat och data från denna 

undersökning visade att Skellefteå Kraft AB kan fortsatt använda sig utav kopparsaltimpregnerade 

stolpar (Wolmanit CX-8 eller Wolmanit CX-8N) ifall kreosot fasas ut. Dessutom föreslås 

tryckimpregneringsmetoderna (fullcell eller Lowry metoden) behållas. Skellefteå Kraft AB har redan 

ett inköpsavtal med Rundvirke Poles AB angående beställning av nya stolpar. Rundvirke Poles AB 

tillverkar kopparsaltstolpar i alla dimensioner och storlekar och för Skellefteå Krafts del kan det tills 

vidare vara lämpligt att inköpsavtalet fortsätter gälla.  

Företag som Skellefteå Kraft bör dock vara öppna för nya och bättre medel och träskyddsmetoder 

som kan ge bättre prestanda och en mer fördelaktig livscykel. Ett sådant kan vara RVP Repellent som 

Poles AB utvecklar men här bör fördjupade tester, livscykelanalyser och kontroller utföras på 

träskyddsmedlet och produkten.  

 

 

 

 



 
 

Summary 

Creosote is a wood preservative; it reinforces and protects the wood against rotting and living 

organisms during impregnation. On the other hand, creosote is classified as hazardous to health and 

affects the environment in several aspects. The Chemicals Inspectorate Agency has decided to 

prolong the use of this substance until 2018. Thereafter, the pesticide will risk a gradual phase-out 

across the country. A large part of Skellefteå Kraft AB power stations and their power grids exhibit 

creosote-impregnated posts. Upon phasing out of creosote, the company will have to develop a new 

strategy and find a better replacement regarding electrical posts preservation. Aided by the help of 

various surveys and analysis, this report describes an appropriate strategy for Skellefteå Kraft AB to 

follow after creosote prohibition. 

Due to the distinctive characteristics of wood material and its low environmental impact, this study 

solely focuses on the examination of methods and means involving only wood materials.  

First, the environmental impact of these improved posts is examined vis studies on so-called life cycle 

analysis (LCA). This survey includes all emissions that occur during the life of a creosote poles and 

their impact on nature and man. In addition, an energy-efficient measurement of the total emission 

is performed for two different situations. The results reveal that the major emission is mainly the 

greenhouse gas carbon dioxide that arises upon transporting the product.  

Additionally, the different impregnation methods utilized in Sweden and the means used to apply 

them were explored. This is mainly performed to determine the appropriate replacement method for 

creosote impregnation. The outcome of this study proposes that Skellefteå Kraft AB to use copper 

salt impregnated posts (Wolmanit CX-8 or Wolmanit CX-8N), and pressure impregnation methods 

(Full cell or Lowry method) when creosote phase out. Skellefteå Kraft AB already has a purchase 

agreement with Rundvirke Poles AB in regard to ordering new posts. Since Rundvirke Poles AB 

manufactures generate copper salt poles in all dimensions and sizes, it could be appropriate for 

Skellefteå kraft that the purchase agreement continues to apply.  

However, the company should be open to new preservative methods to increase LCA of the product.  

In order for Skellefteå Kraft AB to be able to use new preservatives, such as RVP Repellent which is 

under development by Poles AB, specific tests and life cycle analysis on the preservative and product 

should be carried out. 
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1. Inledning 
 

Trä är ett på många sätt idealiskt byggnadsmaterial men då det är exponerat för rejäla 

utomhusförhållanden måste det skyddas för att kunna fungera på ett tillfredställande och säkert sätt 

och som beaktar krav från myndigheter och opinion.  

Inom Sverige: 

En kraftledningsstolpe som sätts upp idag bör vara beständig under ett förhållandevis stort antal år. 

Idag används ofta kreosotbehandlande stolpar som håller upp till 40 till 50 år [1]. Den kemiska 

sammansättningen varierar mellan olika kreosotoljor men huvudkomponenter är några tiotal olika 

aromatiska kolväten och fenoler. Kreosot (och ämnena som ingår) är klassat som ett hälso-och 

miljöfarligt ämne och användningen av medlen är därmed förenat med kraftiga restriktioner [2]. 

Under våren 2016 meddelade kemikalieinspektionen i Sverige att kreosot fortsatt får användas i 

behandling av järnvägsslipers och kraftledningsstolpar under en femårsperiod [3]. 

Användningen av kreosot impregnerat virke i t.ex. i bryggor, leksaker och lekplatser är dock 

förbjuden [2]. Vad som händer när denna femårsperiod är över är dock oklart. Det finns en stor risk 

att undantaget för kraftledningsstolpar och att kreosotanvändning även i detta fall förbjuds, speciellt 

när det finns medel som är lika bra eller till och med bättre och mindre farligt än kreosot. 

Inom EU: 

Fram till år 2018 tillåter EU nuvarande undantag i biocidförening nr 528/2012 som tillåter användning 

av impregnerade elstolpar. Det är inte helt klart än ifall omprövningen kommer att innebära 

totalförbud av kreosot inom EU men risken är stor att detta ska inträffa. Möjligheten för en gradvis 

avveckling kan ske som ett realistiskt scenario inom en snar framtid. 
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1.1. Bakgrund och problem 

1.1.1. Lagstiftning för användning av kreosot 

För att ett bekämpningsmedel ska få föras in till Sverige, försäljas, överlåtas eller användas 

måste det, med vissa undantag, vara godkänt av Kemikalieinspektionen [4]. 

Kemikalieinspektionen är en svensk myndighet som har ansvar för att godkänna provningar av 

biocidprodukter i Sverige. Kraven för godkännande regleras i miljöbalken (kapitel 14, 1998:808) och i 

biocidförordningen för EU (nr 528/2012) [3] 

Kreosot är klassat som ett bekämpningsmedel och indelas av kemikalieinspektionen i två huvudtyper, 

växtskyddsmedel och biocidprodukter. Det ena används huvudsakligen inom jordbruket medan det 

andra används för industriella sammanhang.  

1.1.2. Kreosot är hälsofarlig 

Träskyddsmedlet kreosot används för att förhindra framväxt av skadliga organismer som leder till 

sämre egenskaper på trä främst vad avser dess hållfasthet. Medlet är hälsofarligt och är 

cancerframkallande samt kan ge hudskador i samband med solljus. Riskerna hänger ihop med hur 

ofta man blir utsatt för ämnet och i vilken grad skyddsåtgärder följs. Olika undersökningar av 

människor som jobbat med kreosotimpregnering tyder på att långvarig kontakt med kreosot kan leda 

till cancer. Däremot så finns det inga undersökningar som visar att linjearbetare drabbats av cancer 

just på grund av icke långvarig kontakt med dessa stolpar [6]. 

1.1.3. Varför används ämnet kreosot? 
Elbolag har en bred användning av olika material inom deras elnät (trä, stål, betong, komposit osv). 

Därför är det viktigt att välja material med bra egenskaper som håller i längden och är lättillgängliga, 

det vill säga hållbarhet och tillgänglighet är två viktiga faktorer inom denna bransch. 

Fördelen med kreosot jämfört med många andra träskyddsmedel är bland annat att den ger ett 

långvarigare skydd mot röta och insekter än många andra träskyddsmedel. Detta betraktas som en 

fördelaktig egenskap när materialet trä används som elledningsstolpar samt då stolpen utsätts för ett 

påfrestande och varierande klimat (varmt och kallt) och i kontakt med olika markunderlag (torrt och 

vått). 

1.1.4. Varför stoppas inte användningen av kreosot om riskerna är höga? 

Bedömningen som kemikalieinspektionen har gjort är att kreosotimpregnerat virke fortfarande är 

aktuella i vissa användningsområden, bland annat till el- och teleförsörjningen samt som slipers vid 

järnvägen. Dessa funktioner är viktiga för samhället eftersom de förväntas kunna operera under en 

lång tid (40 till 60 år). För att ta fram ett bättre bedömningsunderlag om det kan användas även 

framgent krävs det ytterligare forskning om hållbara alternativ till kreosotimpregnering av sådana 

trästolpar.  

Kemikalieinspektionen bedömer trots allt att miljöriskerna främst är lokala i direkt anslutning till 

exempelvis en stolpe eller en sliper, det vill säga ytliga delar av jorden i direkt anslutning till 

föremålet. Kemikalieinspektionen har således här att överväga den stora nyttan av kreosoten över en 

begränsad miljörisk [3]. 
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1.1.5. Hur vanligt förekommer kreosotprodukter idag? 

I Sverige har försäljningen av kreosot ökat med 358 ton sedan år 2014 och den totala försäljningen 

låg på ungefär 4952 ton. Användningen av kreosot varierar beroende på efterfrågan på marknaden 

varav en stor del av de impregnerade träprodukterna går på export [3]. 

1.1.6. Varför trä? 

En intressant livscykelanalys (LCA) har gjorts av Svenska Miljöinstitutet [7] där miljöbelastningen för 

olika stolptyper (stolpar av stål, betong, komposit samt kreosotimpregnerade trästolpar avsett för 

antingen återvinning eller deponi) har analyserats. Studiens resultat redovisas i ett diagram som 

förklarar allvarlighetsgraden av olika miljöbelastningar uttryckt i mPe för varje typ, se figur 1.  

 

Figur 1, Figuren visar miljöpåverkan för olika stolpmaterial [7]. 

Figuren visar resultat från de olika miljöbelastningarna som normaliserats och viktats mot varandra 

[7]. Detta innebär att den relativa betydelsen mellan de olika miljöpåverkanskategorierna framgår 

och kan jämföras. I den bedömningen ingår flera olika faktorer såsom normaliseringsfaktor, 

belastningsekvivalent, medellivslängd och så vidare.  

Figuren visar att kreosotimpregnerade stolpar har lägst belastning på miljön sett ur flera aspekter 

(Figur 1). En stålstolpe verkar ha sämre förutsättningar ur många synvinklar som till exempel klimat, 

humantoxicitet, försurning osv. Kreosotimpregnerade stolpar ligger bättre till än komposit och 

betongstolar när det gäller klimatet på grund av att trä som utgör stora delar av materialet ingår i 

kolets kretslopp och är återvinningsbart. 

En annan livscykelanalys som gjordes av Dr. Craig Jones [8] analyserar olika stolpmaterial och deras 

påverkan på naturen uttryckt som "people emission equivalents in Europe", se figur 2. Detta 

innefattar förstörelse av ekosystem, hälsa och naturtillgångar och hur emissioner från mänsklig 

aktivitet påverkar dessa i Europa. Som i den tidigare beskrivna undersökningen (se Fig. 1) har de olika 

resultaten viktats mot varandra för att kunna jämföras.   
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Figur 2, Resultat från en livscykelanalys för användningen av olika stolpmaterial [8] 

Figuren ovan redovisar inverkan som olika stolpmaterial har på naturen. Man kan konstatera att 

”trästolpar”, bland annat kreosotimpregnerade stolpar, belastar miljön betydligt mindre än andra 

stolptyper. Denna indikation gynnar användningen av trästolpar i allmänhet och just inom 

elbranschen i synnerhet. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att undersöka alternativa lösningar för impregnerade trästolpar för att 

företaget Skellefteå Kraft AB ska kunna stå beredda ifall förbud mot användning av 

kreosotimpregnerade trästolpar träder i kraft.  

Målet är att identifiera vilka impregneringsmetoder som det finns ute på marknaden och som kan 

vara en lämplig ersättning för kreosotimpregneringen. Detta görs med hjälp av tidigare forskning och 

undersökningar där alternativ som kan ersätta kreosotimpregnerade stolpar med hänsyn till dess 

fysikaliska egenskaper och miljöperspektivet studeras för att därigenom hitta en lämplig strategi för 

företaget att följa ifall kreosotmedlet förbjuds. 

1.3. Avgränsningar 
– Denna litteraturstudie kommer att endast analysera alternativen för impregneringsmetoder för 

materialet trä.  

–Ingen fördjupning inom livscykelkostnadskalkyl utförs 

-Jämförelse görs endast mellan kreosot och kopparsaltimpregnerade stolpar angående 

energiåtgången för hela processen (impregnering, transport osv) 

-Livcykelanalys redovisas för endast kreosotstolpar 

-Ingen livslängdsberäkning på kopparsaltstolpar 
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2. Metodbeskrivning 
För att erhålla resultat som kan ligga till grund för att dra slutsatser angående vilken 

impregneringsmetod och träskyddsmedel som bör användas fokuseras arbetet mot  

 Litteraturstudier  

 Intervjuer  

 Energiåtgång och utsläpp vid olika delar i en stolpes livscykel  

2.1. Litteraturstudie 
För att undersöka vilka alternativ som är lämpliga för den krävda strategin görs en litteraturstudie av 

möjliga alternativ till kreosotstolpar som har samma syfte och mål som beskrivs ovan (avsnitt 2.2). 

Det är viktigt att denna litteraturstudie är systematisk, metodisk och har en kritisk granskning. 

Litteraturen som granskas utgörs av: avhandlingar, artiklar, rapporter, muntliga intervjuer, 

regelsamlingar och tidigare forskning. 

Det krävs även en anpassning till de lagarna som EU samt Sverige följer för att bedömningen ska vara 

användbart. I detta fall gäller det att följa de senaste tidskrifterna som EU publicerar och använder. 

Litteraturstudien kan delas till 3 delar: 

 Ta del av fakta som finns publicerat angående livscykelanalyser för en kreosotstolpe för att 

betrakta konsekvenser av användningen av en sådan stolpe för vidare bedömning 

 Ta reda på vilka andra impregneringsmetoder och träskyddsmedel som finns ute nu på 

marknaden 

 Ta reda på egenskaper för samtliga metoder, fördelar och nackdelar såsom tekniska 

egenskaper, miljöpåverkan, livslängd osv. 

2.2. Miljö och energiteknisk utvärdering 
Arbetet innehåller utvärdering av bland annat miljöpåverkan för en kreosotstolpe under dess 

livslängd. Detta inkluderar utvärdering av data på emissionerna som uppstår under olika processer 

vid tillblivelsen av en sådan stolpe så som vid själva tillverkningen, transporter med mera. Mätdata 

och typiska utsläppsvärden erhölls från tidigare undersökningar [11]  

På uppdrag av företaget Skellefteå Kraft AB utfördes en studie av inverkan av transportsträckor på 

emissioner vid hanteringen av kreosotstolpar. På så sätt kunde två potentiella leverantörer som 

ligger på två olika avstånd, nära och långt bort (150 samt 500 km) jämföras. 

För att kunna mäta hur mycket utsläpp det uppstår vid användning av lastbilar i transporten 

användes mätdata från Skellefteå Kraft Databas. Siffrorna som kommer att fås är en uppskattning på 

hur stora utsläpp uppstår. Detta görs för att visa indikationen på vilket utsläpp dominerar och inte för 

att ge ett exakt värde med decimaler. 

En minskad energiåtgång vid hantering och tillverkning av kreosotstolpar är av intresse ur många 

perspektiv. Genom att beräkna energiåtgång som en stolpe kräver under olika steg i processen till 

exempel tillverkning, transportering osv kan de individuella stegen i en sådan process belysas bättre. 

Dessutom är denna beräkning viktig för Skellefteå Kraft AB då företaget fortsätter att beställa en stor 

del av sina produkter av denna typ. En sådan beräkning kan således bidra till bättre förståelse av vad 

som krävs och vilka förbättringsmöjligheter som finns att tillgå. För att gå iland med detta kontaktas 
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företag som tillverkar impregnerade stolpar (kreosot) samt att energiåtgången för framtagandet och 

hanteringen av sådana stolpar från tidigare undersökningar studeras.   

Ett exempel på ett företag som kontaktades i detta fall är Rundvike Poles AB då de tillverkar 

impregnerade kreosotstolpar och dessutom samarbetar det företaget med Skellefteå Kraft AB. Detta 

ökar troligtvis pålitligheten för de värden som fås eftersom de är mer aktuella och noggranna än 

värden som skulle fås från ett annat företag som Skellefteå kraft inte har som leverantör.  

2.3. Undersökningsmetodik 

Först och främst ska impregneringsmetoden och träskyddsmedlet vara tillräckligt miljövänligt för att 

satisfiera lagkrav och kommande lagkrav. Miljövänligheten kan studeras genom att undersöka 

egenskaperna av medlet, hur impregneringsprocessen ser ut och deras påverkan på naturen. Stolpen 

ska vara av en sån beskaffenhet att den bibehåller sin initiala prestanda (hållfasthet etc) i tillräcklig 

omfattning för att garantera säkerhet vid hanterandet av stolpen såväl initialt som slutligt. 

Tillgänglighet är också en avgörande faktor då det ska finnas möjlighet att kunna beställa samtliga 

stolpar direkt från marknaden.  

Följande aspekter har varit vägledande angående val av impregneringsmetoden och 

träskyddsmedlet: 

- Miljön: Hur farligt är impregneringsmetoden/träskyddsmedlet som används för naturen 

(emissioner, urlakning osv) 

- Tillgänglighet: Om metoden/medlet används i dagens marknad och om det är lagligt eller inte. 

- Arbetsmiljösäkerhet: hur farligt är metoden/medlet för personer som jobbar med det 

- Hållbarhet: ifall stolparna kommer att ha en långlivsländ 

- Aspekter som spelar roll angående slutsatser: 

3. Teori 
Nedan beskrivs teorier kring påverkan av produkter på miljö, hälsa osv, en så kallad livscykelanalys 

(LCA). En fullständig LCA har ej gjorts, endast riktlinjer för hur en sådan skulle kunna användas vid 

jämförelser mellan olika alternativ redovisas. En livscykelanalys kan vara utformad så att en 

kostandberäkning utförs så kallad livscykelkostnad (LCC). En sådan studie genomfördes ej men 

tankegångar kring hur en sådan kan se ut kan ses i bilagan till detta arbete. 
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3.1. Livscykelanalys för impregnerade elkraftstolpar av trä 
En livscykelanalys (LCA) är en metod där miljöpåverkan analyseras under hela produktens livslängd. 

Analysen inkluderar begynnelsen för material där utvinningen av råvaror sker fram till att avverkning 

eller återvinning.  

 

Figur 3, Delmoment i livcykelinventeringen av en impregnerad elkraftstolpe 

Illustrationen ovan visar de delmoment som livscykelanalysen för en elkraftstolpe kan indelas i (Figur 

3). För varje delmoment kan varje process delas in i delprocesser för att bland annat lättare kunna 

lokalisera var farligt utsläpp kan uppstå vid produktion av impregnerade trävaror (figur 4)  [9]. 

Delmomentet råvaruhantering tex delades in i skogsavverkning och i avverkning samt utkörning. 

Transport till sågverk räknas som tillverkningskostnad. Under delmomentet tillverkningen så 

uppkommer det utsläpp vid impregneringsprocessen och så vidare. 

 

1.Råvaruutvinning 
(Rivning,lagring & 

transport) 

2.Tillverkning 
(Impregnering & 

transport) 

3.Användning 
(Montering , drift & 

underhåll) 

4.Restproduktions-
hantering 

(Avfall, deponi & aska) 
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Figur 4, Konceptuell modell för impregnerat svenskt furuvirke [10] 

Den tekniska livslängden är det som är beräknad för en impregnerad stolpe att fungera i praktiken. 

Däremot kan detta variera i verkligheten. 

Brukarfasen är ett medelvärde på hur länge en impregnerad stolpe fungerar i praktiken. 
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3.2. livscykel för kreosotstolpar 

3.2.1. Råvaruutvinning 

För att erhålla trävirket som används för stolptillverkning används skördare som kapar ner träd i 

skogen och lastar det på skotare som i sin tur överför materialet till en lastbil. Tabell 1 visar att 

emissioner i form av gaser och energi som dessa maskiner producerade var tämligen lika. [10]  

Tabell 1, Emissioner vid uttag av stockar ur skogen räknat per m
3
 rått virke i Sverige [10]

 

Typ av 
maskin 

Energi CO NOX Partiklar N2O CH4 NH3 CO2 SO2 

 [KWh/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] 
Skördare, 
125 kW 

5 25 46 3,5 1,75 0,25 0,01 32,6 0,002 

Skotare, 
115 kW 

5 25 46 3,5 1,75 0,25 0,01 25,1 0,002 

3.2.2. Tillverkning 

Vid transport av materialet till sågverket sker utsläpp men även från transporter i själva sågverket, se 

tabell 2. Utsläpp från transporter av trästockar till sågverket i tabell 2 är ett medelvärde av avståndet 

till flera olika leverantörer. Vid en given sträcka kan så ett värde från just ett sådant utsläpp beräknas. 

Tabell 2, Energiåtgången och emissioner vid produktion av en m
3
 virke i Sverige. Värmeenergin i tabellen är till 

uppvärmning av lokaler och torkning av virket.  Elenergin används till största delen av olika maskiner  [10]
 

 Energi CO CO2 NOx partiklar N2O CH4 NH3 HC SO2 

Ämne [KWh/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [KWh/m3] 
Värmeenergi 
biobränsle 

260   77      11 

Elenergi 70   1      1 
Interna 
transporter 

18 90  166 13 6 1 0,04   

Transport till 
sågverket 

(590) 68 46000 720 17    83 35 

 

I sågverket sker det en del produkthantering som till exempel barkning av timret, kapning till rätt 

längd, torkning osv. Alla dessa delmoment har sina utsläpp. Tabell 2 visar bland annat 

energiåtgången vid torkning av virket och den elenergi som används av olika maskiner. Inget 

koldioxid-netto erhålls vid förbränningen av biobränsle dock frigörs en del NOx.  

I Sverige används oftast materialet furu inom elkraftledningar [9]. Splintved innehåller så kallade 

fönsterporer vilket underlättar upptagandet av det impregneringsmedel som används för att uppnå 

en god hållbarhet hos produkten. Det bör beaktas att den kärnveden inte impregneras och får 

därmed lägre beständighet än i den impregnerade splinten som klassas som mycket beständig enligt 

EN 335. Finns stora sprickor in i kärnveden kan tex rötsvarmpar hitta in och tillsammans med en 

fuktigare ved bryta ner veden och därmed försämra stolpens hållfasthet. 

Allmänt under och efter impregneringsprocessen sker en del läckage och spill av impregneringsolja, 

oklart hur mycket, till mark, djupvattnet och luft. Dessutom uppstår det andra emissioner från tex 
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interna transporter, se tabell 3. Denna aspekt kan variera från en anläggning till en annan beroende 

på hur strikt anläggningen utför sina rutiner.  

Tabell 3, Energiförbrukning och emissioner från elenergianvändning och interna transporter vid impregnering av en m
3
 

furuvirke [10]
 

 Energi CO NOX Partiklar N2O CH4 NH3 SO2 

Ämne [KWh/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] 
Elenergi 15  0,21     0,15 
Interna 
transporter 

61 305 561 43 21 3,1 0,12  

 

3.2.3. Användning 

När stolparna är färdigimpregnerade skickas de vidare till försäljningsmarknad. Koldioxidutsläppet 

varierar beroende på transportsträckan och transportmedlet som används, se tabell 4. Järnvägen 

förbrukar minst energi och avger minst CO2 per km medan lastbilsemissionerna var avsevärt högre. 

Tabell 4, Energiförbrukning och emissioner vid virkestransport [10]
 

 Sträcka Energi CO NOX Partiklar SO2 HC CO2 

Transport [km] [KWh/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] 
Järnväg(el) (4000) 291 6000 30000 1500 19000 4900 13000 
Fartyg (700) 150 6 300 14 180 14 11000 
Lastbil 
(diesel) 

(490) 590 370 3900 90 19000 450 250000 

3.2.4. Restproduktionshantering 

3.2.4.1. Förbränning 

Avfallshantering är en väldigt viktig del vid livscykelanalyser. Även i många andra typer av processer 

har denna del oftast störst påverkan på naturen, till exempel kärnkraftsanläggning. Det gäller därför 

att ha rätt strategi för att kunna ”skrota” stolparna på ett miljövänligt sätt och minimera 

koldioxidutsläppet i detta fall. 

Efter stolpens livslängd (50 år) är cirka 20 % av ursprungliga kreosotoljan kvar i stolpen. 

Tryckimpregnerat trä som innehåller metallsalter kan eldas under betryggande former i av 

naturvårdsverket godkända förbränningsanläggningar  [12]. Avfallet från sådant behandlat trä bränns 

i samband med annat liknande avfall. Askan samlas upp efter förbränningen och bearbetas efteråt. 

Detta sker t.ex. genom sintring, ingjutning etc. för den slutliga förvaringen på deponi.  

Degermyrans anläggning i Skellefteå har en kostnad [13] vid förbränning av ett träavfall eller kreosot 

impregnerat trä som ligger på 2700–3375 kr/ton. Denna kostnad kan givetvis variera från en 

anläggning till en annan men prismässigt är det inga stora skillnader. 

Trä bidrar till den största besparingen av CO2-utsläpp då tillväxten i skogen binder det CO2 som frigörs 

vid förbränning av trä. Då produkten, stolpen, omvandlas till energi, det vill säga genom förbränning 

så leder denna handling till minskning av användning av fossilt bränsle som kol, olja och naturgas ifall 

energin utnyttjas till uppvärmning. Enligt naturvårdverket [14] så förstörs de giftiga organiska ämnen 

ifall förbränningen är fullständig. Enligt svenska miljöinstitutets rapport [12] är de direkta 
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luftemissionerna vid förbränning av en kreosotimpregnerad stolpe jämförbara med vanligt träavfall. 

Detta ur en miljösynpunkt är ett likvärdigt bränsle som rent trä.  

3.2.4.2. Deponi 

Deponering av de impregnerade kreosotstolparna bör undvikas, eftersom förbränningen är ett bättre 

alternativ ur ett resursperspektiv (se avsnitt 4.2.4.1). Det finns såklart flera sätt än förbränning och 

deponi för att bli av med materialet i efterhand. Företaget Vattenfall [15] till exempel använder sig 

utav flera principer såsom avfallsminimering, återanvändning och återvinning. 

Angående askor från impregnerat trä är det främst metallerna som ska tas hänsyn till. I ett kort 

perspektiv (5-10 år) kommer det att finnas behov av att använda olika typer av askor och slagg som 

täckmaterial vid avslutning av avfallsdeponier. Halterna i dessa askor i dagsläget orsakar inte något 

problem för en sådan användning. Däremot i ett långsiktigt perspektiv bör metallhalterna i askan 

analyseras om de har ökat i de askor som genereras från avfallsförbränningsanläggningar.  

3.3. Miljöpåverkansbedömning 
En miljöpåverkansbedömning syftar till at utvärdera hur olika ämnen såsom emissioner av SO2, CO2 osv och hur 
de påverkar naturen på olika sätt. Enligt svenska institutetens rapport [7] gjordes en LCIA (eng. Life Cycle 
Impact Assesment) där de beskriver miljöbelastningen för varje delprocess, se figur 5. 
 

LCIA eller livscykelpåverkan avger yttranden om hälsö och miljörisker i samband med miljöföroreningar, även 
andra fysiska och biologiska faktorer som kan påverka hälsan och miljön på ett negativt sett till exempel vatten, 
jord, luft osv. Det vill säga att det är en fördjupning av konsekvensen av en viss negativfaktor och dess 
påverkan. 
LCA är en mer allmän analys, ” En livscykelanalys är en metod där miljöpåverkan analyseras under hela 
produktens livslängd” 
 

 

Figur 5, Figuren visar miljöbelastningen av varje delprocess för kreosotstolpe. 
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Olika träskyddsmedel leder till olika skador på människans hälsa, dessa skador skiljs åt beroende på 

vilket ämne som används vid impregneringen. Tabell 5 redovisar miljökonsekvenserna för några 

träskyddsmedel. 

Tabell 5, Några träskyddsmedel och deras hälsopåverkan [10]
  

Namn Bio-
ackumulera
nde 

Giftig för 
vattenleva
nde djur 
och växter  

Cancer-
framkalla
nde 

Allergi-
framkalla
nde 

Fort-
plantningsneds
ättande 

Förbjuden  

Arsenik  X X   X 
Borsyra/Borax     X  
Diklofluanid X X  X   
Jod-
propynylbutylkarb
anat 

 X     

Koppar X X     
Kreosot X X X X   
Krom X X X X   
Tebukonazol  X   X  
Tabellen ovan redovisar några impregneringsmedels påverkan på djur och människor. Vissa av dessa 

medel används fortfarande idag medan andra är förbjudna. 

 

3.4. Impregnering av trä 

3.4.1. Huvudprocesser vid impregnering 

Trä är ett biologiskt nedbrytbart material, vilket är en nackdel i de sammanhang där man vill att 

materialet ska ha lång livslängd. För att förstärka träets motståndskraft mot nedbrytning av röta och 

insekter används olika kemikalier som då kallas träskyddsmedel. Processens huvuddrag illustreras i 

figur 6. 
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Figur 6, Schematisk bild av impregneringsprocessen 

 

3.4.2. Impregneringsmetoder för trä 

De finns ett flertal olika sätt att föra in träskyddsmedel i trä. Träskyddsmedlets sammansättning 

varierar beroende på metodiken som används. De impregneringsmetoder som undersöks i denna 

rapport är sådana som används eller har använts i Sverige. Dessa metoder är:  

1- Saftförträning enligt Boucherie-metoden 

2- Open tank-impregnering 

3- Tryckimpregnering  

4- Vakuumimpregnering 

5- Värmebehandling 

5- Limträ 

6- RVP Repellent, en ny metod utvecklad hos Rundvirke Poles AB  

  

3.4.2.1. Boucherimetoden 

Metoden innebär att träskyddsmedlet tillförs genom slangar i rotänden av en obarkad trästock. 

Träskyddsmedlet som används vid denna behandling är ofta en typ av kopparsalt. En tank med 

träskyddsmedel placeras 10-12 meter högre än stockarna och där man utnyttjar höjdskillnaden för 

att pressa träskyddsmedlen in i stocken. Processen tar cirka 5-15 dagar och avslutas då vätskan 

droppar från toppändan och kvistar. Efteråt barkas stockarna [9]. 

3.4.2.2. Open Tank-impregnering 

Virket läggs i ett kar och karet stängs genom ett tättslutande lock. Sedan uppvärms virket genom att 

leda in ånga till karet under 8-12 timmar. Träskyddsmedlet leds därefter in kallt till karet för att sedan 

sugas in i träet med hjälp av undertrycket som skapas av den avsvalande luften i virket. Denna 

delprocess sker under 30-35 timmar. Boliden ImpregneringsSalt (BIS) har använts oftast vid denna 

metod [9]. 

Tryckbehållare 

1.Virke 

4.Överflödig 
impregneringsvätska 

5. Impregnerat 
virke 

3.Impregnerings
vätska 
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3.4.2.3. Tryckimpregnering 

Vid mer konventionell tryckimpregnering vattenlösliga ämnen användas. 

Denna metod kan utföras på tre olika sätt vilka i dagsläget används i Sverige [9]: 

1-Fullcell-metoden 

2-Rüping-metoden 

3-Lowry-metoden 

Metod nummer 2 och 3 kallas för sparimpregneringsmetoder eftersom upptaget av 

impregneringsvätska är mindre, se tabell 6. Koncentrationen av ämnet i virket är dock högre med de 

senare metoderna.  

Ovan nämnda metoder ger olika inträngningsdjup, vilket gör att produkterna får olika 

användningsområden.  

Tabell 6, Jämförelse mellan de olika metoderna och deras upptagningsförmåga av impregneringslösning [9]
 

Metod Upptagning i splintveden 
(l/m

3
) 

Fullcell Ca 600 
Lowry Ca 300 
Rüping Ca 200 

  

3.4.2.3.1. Fullcell-metoden 

Denna metod är en av de vanligaste metoder för att impregnera trä med vattenlösliga 

impregneringsmedel. Tidigare användes salter som till exempel CCA vilket står för koppar, krom och 

arsenik men detta har förbjudits och nu används kopparföreningar och någon organisk fungicid 

istället [9]. 

Metoden går till på följande sätt: 

- Förvakuum pågår i cirka 30 minuter med syfte att maximera vätskeupptaget i 

cellhåligheterna i den torkade trästocken. Under tiden påfylls tuben med 

impregneringsvätska. 

- Trycket i autoklaven (en ståltub med reglerbart luftryck) höjs och bibehålls till dess att ingen 

mer impregneringsvätska kan tas upp av virket. Tryckperioden pågår i cirka 0,5-2 timmar och 

avgörs av virkets upptagningsförmåga av träskyddsmedel.  

- Eftervakuum pågår i cirka 15-30 minuter. Syftet med denna behandling är att torka ytan på 

virket för att möjliggöra hanteringen av det. 

- Avrinning av oljan från virket då virket dras ut på betonggolv bredvid autoklaven. 

Betongunderlaget förhindrar att träskyddsmedlet tränger ner i marken vilket har varit ett 

tidigare problem vid impregnering av trä. 

- Torkning. 

3.4.2.3.2. Lowry-metoden 

Lowry-metoden [9] används numera väldigt sällan men den har använts för ammoniakaliska 

kopparmedel och vissa oljelösliga bekämpningsmedel. Denna metod kan användas för att hålla 

mängden impregneringsmedel som används låg och därmed få en snabbare torkningsprocess. 
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Skillnaden mellan Lowry och Fullcell-metoden är att i denna metod inget förvakuum används innan 

tryckningen och att vid eftervakuumet pressas ännu mer vätska ut från virket. Detta gör att ytan blir 

torr och lättare hanterbar. På grund av denna behandling använder man sig av dubbelt så hög 

koncentration av impregneringsvätskan för att uppnå samma koncentration av träskyddsmedlet i 

virket.  

Metoden går till på följande sätt: 

- Fyllning av impregneringsvätska under ett atmosfärstryck. 

- Tryckperiod 

- Vakuumperiod med syfte för att få virket yttorrt. 

 

3.4.2.3.3. Rüping-metoden 

Denna metod används enbart vid impregnering med kreosotolja. Här krävs en uppvärmning av 

kreosotoljan till 100-1200C för att uppnå tillfredställande viskositet  innan den används. Virket förs in 

i en tryckcylinder och där skapas ett förtryck som gör att luften i virkets hålrum komprimeras och 

detta i sin tur leder till att upptagning av vätskan därefter blir liten.  

Metoden går till på följande sätt: 

- Förtryck av impregneringsvätska under ett atmosfärstryck. 

- Tryckperiod 

- Vakuumperiod med syfte för att få virket yttorrt. 

 

3.4.2.4. Vakuum-impregnering 

Denna metod används i huvudsak för snickerivirke (fönster och dörrar) som inte ska vara i 

direktkontakt med jord. Medel med organiska tennföreningar som aktiva beståndsdelar har använts 

för vakuum-impregnering men inte längre istället används organiska fungicider. Mer fördjupning av 

impregneringsprocessen kan läsas i länsstyrelseundersökning [9].  

3.4.2.5. Värmebehandling 

Enligt svenska trä [16] utförs värmebehandling i Sverige av i huvudsak barrträ som gran och tall. 

Tillverkning finns i Arvidsjaur och i Hudiksvall. Processen sker under syrefria miljöer vid en 

temperatur som varierar mellan 160 och 220 0C. Behandlingen påverkar virkets fysikaliska och 

kemiska uppbyggnad. Värmebehandling resulterar att virket får lägre fuktupptagning och begränsad 

fuktrörelse jämfört med obehandlat virke. Dock blir hållfastheten för virket lägre och materialet blir 

sprödare.  

3.4.2.6. Impregnerat limträ 

Enligt rapporten Vattenfalls undersökningsrapport [15]  är den bästa metoden vid impregnering av 

limträstolpar att dubbelimpregnera stolpen.  Detta innebär att limträelementen tillverkas med 

kopparsaltimpregnerade lameller för att senare gå genom en tryckimpregneringsprocess med 

kreosotolja. Processen betraktas som ekonomiskt krävande då kostnaden blir allt för hög. 
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Limträ tillverkas av lameller som torkats, hyvlats och fingerskarvats. Med hjälp av pressning limmas 

träet ihop under värmetillförsel.  

Det finns flera sätt att limma ihop trälamellerna i en konstruktion, figur 7 är endast ett relativt 

exempel på hur limträ kan se ut efter behandling.  

 

Figur 7, Olika limningsmetoder för trälameller [15]. 

Den bästa metoden vid impregnering av limträstolpar är att dubbelimpregnera stolpen. Det innebär 

att limträelementen tillverkas med kopparsaltimpregnerade lameller som sedan impregneras efter 

limningen med kreosotolja. Denna process är det dyraste alternativet till kreosotstolpen men ger ett 

bättre skydd än impregnering med enkla träskyddsmedel.  

De vanligaste förekommande limträstolparna I Sverige är de traditionella konstruktionstyperna för en 

enkelstolpe (en eller två faser), H-stolpar med eller utan kryssförband och A-stolpar, se figur 8. Mer 

om relaterade konstruktionsfrågor beskrivs i arbetets bilaga. 

 

Figur 8, De vanligaste konstruktioner för limträstolpar som används i Sverige idag [15]. 

3.4.2.7. Repellent (RVP) nytt impregneringsmedel 

3.4.2.7.1. Koppar och blandning av vegetabiliska och mineraloljor (RVP Repellent) 

Träindustriföretag runt om i Sverige jobbar med att undersöka nya impregneringsmetoder då 

problematiken med kreosot blir allt större och indikationen på utfasningen blir starkare. Rundvirke 

Poles AB har jobbat i nästan 10 år med att försöka få fram ett komplement till de medel som redan 

finns på marknaden.  Rundvirke Poles AB har nyligen annonserat [17]en ny metod som går ut på att 

kopparmedel och en blandning av vegetabiliska och mineraloljor impregneras i trä för att förstärka 

träet mot rötskada. Impregneringen innebär 8 gånger lägre urlakning av koppar relativt en vanlig 

kopparsaltimpregnerad stolpe. Tester visar att mängden koppar i urlakat vatten inte överstiger 

gränsvärdet än för vanligt kranvatten. RVP Repellent skall fungera som ett komplement till dagens 

impregneringsmedel. Det oljebaserade medlet ger i princip inget rötskydd i sig men tillsammans med 

en kopparsaltimpregnering så förbättras skyddet mot röta för produkterna eftersom vatten inte 

tränger in i virket på samma sätt. En vanlig kopparsaltimpregnerad stolpe håller ca 30–40 år. 

Eftersom medlet förbättrar rötskyddet ytterligare uppskattas livslängden vara mer än 40 år. 

Detta medel har testats på mindre produkter som till exempel brädor, stängselstolpar och sliprar och 

har visat sig vara bra. Företaget har hanterat medlet i nämnda produkter så att den har blivit mer 

mottaglig i sin yta, det vill säga inte lika hård som en kopparsaltstolpe under vinterhalvåret. Detta gör 

förmodligen att den blir enklare för entreprenörer att hantera ute i fält, exempelvis om man behöver 
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klättra upp en stolpe för underhåll eller inspektion av elektriska komponenter. Produkten har en 

bättre lukt än kreosot samt att ytan är torr efter processen avslutats. Dessutom förbereder företaget 

nu att börja impregnera större produkter med detta medel för att sedan utföra mer genomgående 

analyser Dessa analyser inkluderar allt från hållfasthet, arbetsmiljöanalys osv. Företaget har ännu 

inte landat i en prisuppskattning då fabriken ännu inte är ombyggd för impregnering av stolpar och 

företaget har ännu inte kommit upp i volym gällande inköp av ingredienser till RVP Repellent. 

 

Figur 9, Processbild på hur Rundvirke Poles AB jobbar för att undersöka impregneringsmedlet RVP Repellent 

Figuren ovan redovisar processen som Rundvirke Poles AB jobbar med (Figur 9). Processen börjar då 

forskare och experter rådfrågas om vilka krav som produkten kan tänkas uppfylla. Testkörningar där  

olika ingredienser i medlet undersöks genom att trycka in medlet i mindre produkter, detta görs på 

Rundvirke Poles ABs egna industrier. Produkterna som impregnerats går sedan igenom olika 

analyserar som till exempel rötskyddstest och urlakningsprov. Företaget utför en utvärdering av 

resultat utifrån dessa analyser och därefter bedömer ifall medlet är godkänt eller inte. Vid 

godkännande av resultatet skalas processen upp och större produkter impregneras med samma 

medel. Sedan fortsätter analysprocessen för dessa stora produkter för att så småningom landa i en 

färdig produkt.   

4. Resultat och diskussion 
Arbete har syftat till att de inblickar i fördelar och nackdelar med olika impregnerinsmetoder och 

träskyddsmedel vad gäller deras inverkan på natur och hälsa. I teoriavsnittet visas hur en stolpes 

livscykel från skogen till återvinning eller deponi kan delas upp i olika poster och hur de påverkar 

olika miljökaraktäristika. Att bedöma kostnader i en sådan kalkyl är väldigt komplicerat om man vill få 

ett värde så nära verkligheten som möjligt. Ett exakt värde på dessa priser kan skilja sig mellan olika 

entreprenörerna och faktorer som transport, montering och andra eventuella kostnader. Varje 

elnätlinje har speciella utgifter som är anpassade efter sitt förutsättningar. Skellefteå Kraft AB utgår 

från EBR när de projekterar, därför är det svårt att veta de exakta kostnader som uppstår vid varje 

moment. 

4.1. Transportsträckan betydelse för utsläpp av träprodukter 
Första delprocessen i delmoment 2 (se Figur 3 och 4) undersöktes. Två scenarion formulerades för 

att analysera transportsträckans betydelse för utsläpp i samband med tillverkning av träprodukter: 

en transportsträcka till fabriken på 150 mil och en på 500 mil. Analysen är utförd med data från 
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lastbil med en dieselmotor för transport av stockar och erhölls från Skellefteå krafts databas. I 

beräkningen ingår även sådana data angående resterande utsläpp som uppkommer under 

impregnering, sågning och torkning av virket (se avsnitt 3). Beräkningsresultat för energiförbrukning 

samt mängden utsläpp presenteras i tabell 8. 

Tabell 7, Tabellen visar ett beräkningsexempel transportsträckans betydelse för det totala utsläppet  

 Energi CO CO2 Partiklar NOx CH4 NH3 N2O SO2 HC 

 [KWh/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [g/m3] [KWh/m3] [g/m3] 
500 mil 1626 891  301 

160 
172 5597 5 0 31 19 435 542 

150 mil 1205 626  122 
588 

108 2811 5 0 31 5863 221 

 

Denna analys visar vilket utsläpp som är dominant, vilket i detta fall är koldioxid och följer sträckan 

ganska bra. Andra parametrar såsom kolmonoxid visar inte lika tydligt beroendet av längden på 

transportsträckan (Tabell 7). 

4.2. Miljöpåverkan av impregneringsprocess 
Träimpregneringsanläggningar orsakar mer eller mindre föroreningar som härrör från olika delar av 

impregneringsprocessen. Tabell 8 visar riskerna som uppstår vid varje del av anläggningen. 

Tabell 8, Föroreningskaraktär för olika anläggningsdelar
 

Anläggningsdel Föroreningskaraktär 

Plats för hantering, lagring, beredning av 
träskyddsmedel 

Spill och läckage 

Impregneringsplats Spill, läckage och dropp 

Transportyta/utdragningsyta Dropp från ny-impregnerat trä och avrinning 
och avskrap från transportutrustning  

Avrinningsplats Dropp från behandlat trä och från 
transportvagga 

Lagringsplats Utlakning från impregnerat trä/virke och bark 

Dag och spillvatten Läckage samt utsläpp till recipient 

Processtypen och impregneringsmedlet är två viktiga faktorer som avgör mängden föroreningar vid 

varje anläggningsdel. Gamla anläggningar orsakade större föroreningsspridning än dagens 

anläggningar. Spill från tryckimpregneringsprocessen och rester från rengöring av cylindrar där 

stolparna legat i, leds ibland via dagvattenledning direkt ut i recepient vilket kan vara ett mer eller 

mindre stort problem. Större anläggningar är oftast utrustade med stora underjordiska 

lagringstankar och läckaget som oftast uppstår kommer från dessa tankar.  

4.3. Inverkan av olika impregneringsmetoder och 

impregneringsmedel 
Analysen av olika impregneringsmetoder och olika impregneringsmedel betydelse för process och 

livslängdsegenskaper presenteras i tabell 9. En del används inte längre eller ger stolpegenskaper som 

är tillräckliga. I vissa fall saknas kunskap för att kunna göra en fullständig bedömning.  



19 
 

Tabell 9, Beskrivning av olika impregneringsmetoder samt vilket impregneringsmedel som används för varje metod samt 
dess process och produktens livslängdsegenskaper 

Metod 
 

Impregneringsmedel Processegenskaper  Produktens 
brukarfas och 
egenskaper 

Boucheri Kopparsalt, 
kopparsulfat, zinksulfat 

- Långsam process 
(10-15 dagar) 

-Används ej längre 

Open-tank BIS (Koppar, Krom och 
arsenik), andra 
salttyper 

-Långsam process 
(30-35h) 

-Livslängd 30 år 

Tryckimpregnering, 
fullcell metod 

Vattenlösliga ämnen 
CCA, CCB, CCP, 
Wolmanit CX-8 
(koppar, krom, 
A=arsenik, zink, B=bor, 
fluorider och P=fosfor) 

-Stor upptagning av 
impregneringsmedel, 
hög koncentration 

-Livslängd 30 år 

Tryckimpregnering, 
Lowry metod 

Ammoniakaliska, 
Oljelösliga medel, 
pentaklorfenol och 
kolsyra. 

-Lägre upptagning av 
impregneringsmedlet, 
hög koncentration 
-Sparsamt 
 

-Livslängd 30 år 
-Används av fåtal 
anläggningar idag 
dock med mer 
miljövänliga medel 

Vakuumimpregnering  Tennföreningar förr, nu 
används organiska 
fungicider 
(svampmedel) 

-ytlig impregnering 
upp till 6mm 

-kan ej användas vid 
direkt kontakt med 
marken (endast 
snickeriprodukter) 

Värmebehandling  Uppvärmning av furu 

i överhettad ånga 

mellan 190-212oC 

-Sämre hållfasthet 
-Sprödare material 
-Dålig beständighet i 
markkontakt 

Limträ Kreosot och kopparsalt -Dyr att tillverka 
-Bäst vid 
kreosotimpregnering 
-Risk till dålig 
impregnering 

-Livslängd 50 år 

RVP Repellent Koppar, Vegetabiliska 
oljor och mineraloljor 

Läs kapitel 5.2.5  -livslängd> 40 år 
-8 gånger lägre 
urlakning av 
impregneringsmedlet 
än vanlig 
kopparimpregnerad 

 

Med hjälp av tabell 9 kan man konstatera att tryckimpregneringen med kopparsalt verkar vara ett 

rimligt alternativ vid utfasning av kreosot om hänsyn till processeffektivitet. Livslängd ute i fält är 

något kortare än för kreosotstolpen och är önskvärd att förbättra. Kopparsaltimpregnering är efter 

alla år en tämligen inarbetad metod som uppfyller även två andra krav för att vara aktuell som 

substitut till kreosot nämligen arbetssäkerhet och tillgänglighet. Som nämns tidigare i arbetet så 

uppkommer i princip alltid föroreningar av mark och grundvatten från denna industriella verksamhet.  

Olika impregneringsmetodiker och impregneringsmedel är avgörande faktorer på föroreningsbilden. 
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Vissa metoder ger vissa läckage/spill medan andra medel skiljer sig åt i till exempel toxicitet och 

spridningsegenskaper. Halter och typen av föroreningar varierar ofta beroende på storleken av 

stolparna. Därför är det svårt att ur ett miljöperspektiv bedöma vilket ämne är lämpligast/bäst men 

diskuteras nedan. 

4.3.1. Avfall 

Gamla impregneringsfabriker orsakade större föroreningsspridning än dagens fabriker.  

Avfallet som uppstår vid ett impregnerat virke kan klassas på olika sätt beroende på 

impregneringsmedlet, se tabell 11. 

Tabell 11, Klassning av olika impregnerat trä vid avfallshantering [12]
 
 

Typ av avfall Klassning Möjligheter till förbränning 

Kreosot impregnerat 
trä 

Farligt avfall  Kraven i Naturvårdsverkets föreskrift om 
avfallsförbränning behöver inte uppfyllas 

 Kräver tillstånd att elda farligt avfall i 
biobränslepannor. 

 Kan eldas i konventionell 
avfallsförbränningsanläggning (inkl. SAKAB) 
med tillstånd att elda farligt avfall 

 Ingen påverkan på aska 
Trä impregnerat med 
kopparbaserat medel 

Icke-farligt avfall  Möjlighet finns till undantag av vissa krav i 
Naturvårdsverkets föreskrift om 
avfallförbränning 

 Kan eldas i biobränslepanna med tillstånd att 
elda icke-farligt avfall förutsatt att gällande 
utsläppskrav innehålls 

 Icke-farligt avfall kan eldas i alla konventionell 
avfallsförbränningsanläggningar 

 Askans möjliget till återvinning påverkas inte  

Tabellen ovan redovisar möjligheterna vid avfallshantering för samtliga aktuella impregneringsmedel. 

Möjligheten som kopparbaserat medel har angående avfallshantering gynnar användning av ämnet 

för impregnering av elkraftstolpar. Avfallet som bildas av dessa stolpar räknas inte som farligt avfall 

och kan dessutom förbrännas i biobränslepannor och omvandlas till värme. Enligt Rundvirke Poles AB 

[20]kräver impregneringsprocessen för kopparsaltimpregnerat virke cirka 0,5 kWh/m3 och kreosot 

kräver cirka 15 kWh/m3. Företaget tar emot returer av uttjänta stolpar och sliprar som är 

impregnerade med kreosot och förbränner de i deras pannor för att sedan får tillbaka cirka 2.1 

MWh/m3. Detta ger en rejäl positiv energibalans relativt tillverkning som drar 0,5-15 kWh/m3. De 

emissioner som skapas vid impregneringen går igenom förbränning i en panna som opererar vid 

omkring 950 0C, det är alltså otroligt små mängder som kommer ut. 

4.4. Konstruktion 
En intressant vägledning som svenskträ har gjort på sin hemsida [16]innefattar de olika 

frågeställningar som bör tas hänsyn till när gäller utformning av konstruktioner. Detta handlar om att 

i möjligaste mån undvika fuktfällor, där virket har svårt att torka. Vilket gör att risken för en rötskada 

ökar. 

För att få en helhetsbild angående valet av det bästa alternativet kan man försöka besvara följande 

frågor: 
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1- Vilka krav eller önskemål finns om förväntad livslängd på konstruktionen 

2- Hur ser miljön runt om konstruktionen ut? Vad är det för väder och vind? Hur nära eller står 

konstruktionen i kontakt med mark eller vatten? Är fuktfällor omöjliga att undvika? 

3- Är det lätt att utföra en visuellinspektion på konstruktionen då det uppstår skador? 

4- Vad är konsekvenserna för ett oväntat brott? Hur ser arbetsmiljösäkerheten ut (kan det 

uppstå en risk för personskada?) 

5- Vilka är de krävda tekniska egenskaper som förväntas av konstruktionen (bära tung last, hur 

hög spänningen går igenom osv)? färdigbeständigheten? Kan träet målas? 

6- Hur ser underhållsarbete ut under konstruktionens livslängd? Är det lätt att utföra 

underhållsarbetet? 

7- Hur ser avfallshantering ut för konstruktionen (förbränning som bränsle, avfallsanläggning 

osv)? 

Rätt stolpe ska finnas på rätt plats och med hjälp av ovanstående frågor underlättar man valet av 

materialet, bekämpningsmedlet och impregneringsmetodiken. Detta bör utföras för varje 

elledningslinje för att en lämplig/rätt stolpe används och för att få ut en maximal nytta av den. 

 

4.5. Impregnering av stolpar med kopparsalter, bland annat Wolmanit 

salter 
Skellefteå Kraft AB använder sig av kreosotimpregnerade men även av kopparsaltimpregnerade 

stolpar. Ute på ledningsområden finns det sedan tidigare allt från BolidenSalt (BIS CCA), CCB och till 

CCP (klass A, B och C) (se tabell 7). Wolmanit CX-8N (liksom CX-8) innehåller varken krom eller 

arsenik, vilket gör stolpar som är impregnerade med ämnena ett mera miljö- och hälsovänligt 

alternativ till kreosot och CCA-impregnerade stolpar. I dagsläget beställs oftast Wolmanit CX-8-

impregneratstolpar trots en något lägre livslängd, därför kan det vara lämpligt att fortsätta beställa 

och använda sådana stolpar ifall kreosot förbjuds. Eftersom Wolmanit CX-8N betraktas som ett 

vattenlösligt träskyddsmedel förändras volymen på virket mer än ifall man använder oljebaserade 

träskyddsmedel. Detta kan medföra mer sprickbildning som kan förkorta livslängden (se ovan). 

För att öka möjligheten till byte av kreosotimpregnerade stolpar mot kopparsaltimpregnerade 

studerades hur en serie olika vattenlösliga godkända ämnen fungerar, se bilaga 1. Dessa ämnen är 

koppar-salter med olika sammansättningar och när de kräver förnyade tillstånd, se tabell 9. 

Tabell 9, Några godkända vattenlösliga kopparsalter (Wolmanit) för impregnering av trä, se bilaga 1
 

Vattenlösliga ämnen Godkännande giltig  

Wolmanit CX-8 2020-12-31 
Wolmanit CX-8N 2017-12-31 
Wolmanit CX-8FP 2019-12-31 
Wolmanit CX-8WB 2020-12-31 
Wolmanit CX-10 2020-12-31 

4.6. Miljöpåverkan av kopparsalt och kreosotimpregnerade stolpar 
Tidigare studier [7] visar att kreosotimpregnerande elkraftstolpar leder till försurning, marknära 

ozon, ozonnedbrytning och övergödning. Dessa faktorer påverkar mer eller mindre den mänskliga 

hälsan, ekosystemet och naturresurserna. Försurning inträffar i huvudsak i samband med de giftiga 
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emissionerna som avges under stolpens livslängd. Marknära ozon orsakas av ofullständig förbränning 

av oljeprodukter i kraftverk och annat och kan således bildas vid dålig förbränning av 

kreosotimpregnerade trästolpar. Urlakning av kreosotoljan från stolpar bidrar bland annat till 

övergödning.  

Generellt sätt kan man säga att kreosotstolpar har större påverkan på arbetsmiljö men mindre 

påverkan på naturen i jämförelse med kopparsaltimpregnerade stolpar [7]. Kopparsaltstolpar 

(Wolmanit CX-8) har en aning större påverkan på naturen eftersom utlakade föreningar lättare leds 

ner till mark och djupvattnet där de kan ha inverkan på sådana ekosystem än landbaserade. 

Kreosotolja har större inverkan på arbetsmiljön eftersom oljan till viss del flyktig och kan ge 

hudcancer vid långvarig kontakt. Båda stolparna har nästan samma kostnader när det gäller 

tillverkning, montering, underhåll och förbränning.  

4.7. Hälsopåverkan av hantering av kopparsaltimpregnerade stolpar 
Nästan alla bekämpningsmedel är mer eller mindre giftiga och farliga för hälsan och miljö. Detta 

förutsätter givetvis att medlen exponeras för individer, populationer och ekosystem. För att utföra 

en helhetsbedömning om ämnet är miljöfarligt är toxiciteten, nedbrytbarheten och 

bioackumulerbarheten det som i huvudsak analyseras. Betydelsen av bland annat dessa tre 

responser varierar beroende på vilket bekämpningsmedel samt vilken impregneringsmetod som 

används. Därför är det svårt att avgöra vilken metod är bäst ur alla aspekter.  

Vid korrekt användning av kopparsaltimpregnerade stolpar är problemen med 

bioackumulerbarheten och nedbrytbarheten inte så höga [18]. Däremot kan problem uppstå ifall 

dessa ämnen inte behandlas på rätt sätt vid impregneringen så att de på något sätt ämnet leds till 

vatten och mark vilket kan leda till höga saneringskostnader. Speciellt vattenlevande organismer är 

känsliga för koppar som även kan orsaka mänskliga skador ifall intaget av ämnet överstiger 75 mg/kg 

kroppsvikt. Detta kan inträffa vid till exempel urlakning av ämnet till djupvattnet som sedan används 

av människan som dricksvatten. 

Råd om bland annat skyddsutrustning vid arbete med impregnerade stolpar belyses i detta arbetes 

bilaga. 

4.8. RVP Repellent 
RVP repellent är ett träskyddsmedel som utvecklas vid företaget Rundvirke Poles AB som tillverkar 

impregnerade kraftledningsstolpar i trä. Företaget har dock ännu inte utfört analyser av stolparnas 

hållfasthet eller gjort någon livscykelanalys (LCA) av det nya medlet. Dessa undersökningar är väldigt 

viktiga att utföras så fort som möjligt för att få en bättre helhetsbild ifall användningen av medlet är 

bra eller dålig. Sådana accelererande tester kan ge en fingervisning om stolpens hållbarhet på längre 

sikt men mest exakta resultat fås när stolpen är uttjänad. Eftersom varken kunder eller producenter 

vill vänta så länge så utförs LCA av experter baserade på sådana snabbare tester. Dessutom utförs 

tester under produktens drifttid för att analysera förändringar av produktens egenskaper.  

4.9. Synpunkter från workshop i Stockholm 
Denna del lyfter och sammanfattar viktiga frågeställningar från en workshop som gjordes i Stockholm 

i samband med andra berörda företag under tiden för examensarbetet. Detta kan sammanfattas i tre 

frågeställningar. 
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Frågeställning 1: Om man inte använder kopparimpregnering, vad är lämpligaste alternativ till 

kreosotstolpar? 

-Lämpligaste alternativet till kreosotstolpar där man inte använder koppar är definitivt 

kabelförlängning om det är kortare sträcka som ska passeras. Glasfiberkompositer och fanér-

limmade produkter nämndes som andra alternativ men svårigheten är att upptäcka skada på stolpar 

gjorda av sådana material. Besiktningsmetodiken saknas här, vilket är en osäkerhet med avseende på 

arbetsmiljö. 

Frågeställning 2: Hur ser framtidens rötskydd ut? Till exempel kopparsaltimpregnering baserad på 

olja. 

-Det krävs en bättre förståelse om hållfasthet, underhållsutrustning, grepp, rötning mm för en sådan 

stolpe. Det bästa vore att ämnet bör testas i 40 år tills man har rätt fakta och argument att utgå ifrån. 

Generellt sätt behövs det mer forskning inom området. 

-Bättre fixering av träskyddsmedlet behövs för oljan som fungerar som en kappa kring den 

kopparsaltimpregnerade stolpens splintved. Det finns flertal olika oljor och deras beständighet 

varierar kraftigt. Mineraloljor liknar till viss del kreosot och kan innehålla olika typer av kolväten 

medan vegetabiliska oljor kommer är biobaserade. Där brukar man tillsätta biocider såsom IPBS och 

triazoler för att öka biooljans beständighet (jfr oljat trädäck). Det finns dock oljor från växtriket som 

fungerar som antifungicider. Sådan forskning som syftar till att härma naturens sätt att skydda trä 

utförs bland annat på träteknikavdelningen på Luleå tekniska universitet under ledning av Docent 

Olov Karlsson.  

Frågeställning 3: Hur prioriteras stolpalternativen? 

-Alla aspekter bör avvägas, det vill säga arbetsmiljö, miljö, ekonomi, teknik osv. Entreprenörer bryr 

sig mer om arbetsmiljö till exempel. Inköparna är inte tekniker med det är de som styr valet av 

materialet som ska användas. EBR-metod för alternativa stolpar behövs ta fram. Samarbete och 

informationsbyte bör ske med Finland då de har kunskap om alternativa material.  
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5. Fortsatt arbete, forskning och rekommendationer 
Rekommendationer vid icke utfasning av kreosot kan läsas från avsnitt 4.6. En annan 

rekommendation som företaget bör ha i åtanke är att man alltid använder sig utav materialet trä 

inom denna bransch. Detta eftersom materialet trä är lättillgängligt och mest miljövänligt av alla 

andra alternativ (se fig 1 och 2), däremot kan val av alternativt träskyddsmedlet övervägas. 

Eftersom rapportens resultat inte kunde ge ett entydigt råd krävs det mer forskning inom ämnet. Ett 

fortsatt arbete kan vara det följande: 

 Undersökning av andra och nya impregneringsmedel för materialet trä som innehåller även 

organiska biocider, exempelvis Tanalith E-7/Tanalith E 3492) eller Tanalith E3463/E3475. 

 Vid undersökning av nya medel krävs också en mer fullständig livscykelanalys för att få en 

bild av miljöpåverkan av impregneringsmedlet. Undersökningen bör inkludera de flesta 

miljöparametrar (ekotoxicitet, humantoxicitet osv) för en bättre helhetsbedömning. 

 Arbetsmiljösäkerheten är en viktig del som också bör tas hänsyn till. Hållfastheten hos virket 

efter impregneringen bör tex undersökas. Denna är en avgörande aspekt för användningen 

och hållbarheten av det impregnerade virket. Dock bör försöken i mindre skala vara 

avklarade innan eftersom det är en kostsam process.  

 Miljöproblemet som uppstår vid urlakning av farliga impregneringsmedel från stolpar till 

mark är att istället för att försöka hitta ett mer miljövänligt impregneringsmedel. Ett 

alternativ är att försöka hitta ett sätt som kan hindra eller minska denna urlakning. Detta kan 

vara allt från att den delen av stolpen som sitter i marken täcks av ett speciellt material som 

förhindrar urlakning och spridningen av medlet. Ett annat alternativ kan vara att vid 

montering av stolpen läggs någon slags kemisk förening i marken där stolpen ska stå som kan 

binda de urlakade föreningar så att de inte sprids vidare. Är marken sur tex kunde kalkning av 

marken kring stolpen minska utlösning av metaller från stolpe. 

 Livscykelanalys och även hållfasthetsanalys för RVP Repellent i större produkter som stolpar. 
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6. Slutsats 
-Utifrån rapportens innehåll och resultat kan man dra en slutsats att kopparsaltimpregnerade stolpar 

är det bästa möjliga alternativet ifall kreosot fasat ut. Wolmanit CX-8N är typen av kopparsalt som 

bör användas och tryckimpregneringen är metoden som föreslås. Skellefteå Kraft AB borde fortsätta 

beställa sådana stolpar från Rundvirke Poles AB. 
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Bilagor: 
 

 

Figur 1, Bilaga 1: Godkända impregneringsmedel 

 

Figur 2, Godkända impregneringsmedel 
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Livscykelkostnad (LCC) 

En LCC-kalkyl inkluderar de ekonomiska kostnader som direkt belastar organisationen. Det vill 

säga en grund för organisationens finansiella beslut som tillverkning, transport, montering, 

underhåll och avfallshantering 

 

 Tillverkningskostnad: En kalkyl på de kostnader som uppkommer vid tillverkning samt inköp 

av den impregnerade stolpe (nyckeltal: kr/stolpe).  

 Transportkostnad: En kalkyl på de kostnader som uppkommer vid transporten av stolparna. 

Denna kostnad oftast är inräknad med tillverkningskostnad. 

 Monteringskostnad: En kalkyl på de kostnader som uppkommer vid montering av stolpar.  

 Underhållskostnad: En kalkyl på de kostnader som uppkommer vid underhållsarbete för 

stolpar under deras drifttid.  

 Avfallshantering/destruktions kostnad: En kalkyl på de kostnader som uppstår vid 

avfallshantering eller destruktionen av stolparna.  

OBS: Denna analys är gjord med data för en enkel furustolpe (E+1 16m IMPR). Kostnadssumma för en 

stolpe är beroende på vilken typ av stolpe som används, vilken elledning (högspänningsledning 330 

kV eller lågspänningsledning 10 kV) den monteras på och dess livslängd. Analysen görs för att få en 

ungefärlig blick över hur man beräknar de totala kostnader för en kreosotimpregnerad stolpe under 

sin livslängd.  

Om inköpskostnad 

Företaget beställer en viss mängd impregnerade stolpar som har ett fast pris. Priset inkluderar även 

transportkostnaden, se figur 1. Summan är oberoende av transportsträckan eftersom företagen utför 

ett avhandlingskontrakt med företaget som säljer dessa stolpar.  Oftast beställer Företaget Skellefteå 

Kraft AB stolpar från företaget Rundvirke Poles AB.   

 

Figur 1, Figuren visar de kostnader som uppstår vid inköp av stolpe  

Om monteringskostnad 

Monteringsarbete för en enkel stolpe har också ett beräknat medelvärde som kan variera beroende 

på vilken typ av stolpe som monteras och vilken linje den monteras på. Monteringskostnad är mer 

eller mindre samma för alla typer av trästolpar.  

Inköpskostnad 

Tillverkningskostnad 

Transportskostnad 
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Om underhållskostnad 

Underhållet delas upp till två delar, underhållsbesiktning och rötskadesbesiktning. Under rubriken 

underhållsbesiktning ingår det jordtagsbesiktning. Jordtagsbesiktning även så kallad en ström 

besiktning som en montör utför på en stolpe för att se till att det är säkert att gå omkring stolpen 

utan att det finns risk för stöt. 

En kostnad på en etablering uppstår för varje besiktning oavsett. Underhållskostnaden sammanställs 

i en figur för att förtydliga delkostnaderna, se figur 2. 

 

Figur 2, Delmomenten som ingår under underhållsprocessen 

Figuren ovan redovisar de delmomenten som ingår vid underhållsarbetet. Underhållsarbetet är en 

form av ett förutbestämt underhåll, det vill säga att underhållsarbetet är baserat på tidsintervaller 

(var 8:e år) och mätningar (hur stor ström finns i marken under en stolpe). Där rötskadasbesiktningen 

sker först 25 år efter stolpen har varit i drift, sedan sker denna typ av besiktning var 8:e år fram till 

stolpens livslängd (50 år). Däremot sker underhållsbesiktningen var 8:e år från och med stolpen sätts 

i drift. 

Om avfall/destruktionskostnad 

Kostnaden som uppstår vid restprodukthantering beror på om stolparna körs till en speciell 

värmeanläggning där de förbränns eller om de körs till avfallsanläggningar för deponi (Fig. 3). Värdet 

av stolparna är nästan försumbart efter 50 år av användning.  

 

Figur 3, Delmomenten som uppstår vid restproduktshanteringen 

Underhåll 

Etablering 

Underhållsbesiktning 

Jordtagsbesiktning 

Rötskadasbesiktning 

Restprodukthantering 

Förbränning Deponering 
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De kostnader som uppstår för en stolpe under dess livslängd sammanställs i en systematisk bild för 

en bättre uppfattning processen [9], se figur 4.  

 

Figur 4, Sammanställning av alla delprocesser för livscykelkostnad (LCC) 

För att beräkna summa av de kostnader som uppstår för en stolpe under dess livslängd kan man 

använda sig utav ekvation (1).  

OBS: man måste ta hänsyn till att underhållskostnaden varierar beroende på livslängden. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 +𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝐴𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (1) 
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Förbättring för arbetsmiljösäkerheten för kreosotstolpar 
Det största problemet som uppstår vid användning av ämnet kreosot är arbetsmiljösäkerheten. 

Denna aspekt är bland annat en anledning till varför kreosot riskerar utfasning.  

Vid montering och underhåll av en kreosotstolpe uppstår det mänskliga risker. Linjearbetare, det vill 

säga elmontörer, som jobbar med kreosotbehandlade stolpar har all anledning att se upp med 

riskerna. Där krävs det rätt skyddsutrustning och god hygien för att nå ett gott skydd mot risken som 

kan uppstå. Enligt arbetsmiljöverket [6] gäller att använda sig av följande skyddsutrustningar: 

-Skyddshandskar 

-Impregnerad overall/överdragskläder 

-Ögon- och ansiktsskydd 

-Andningsskydd 

-Solskyddskräm 

-Hudkräm 

-Hjälm, stolpskor och säkerhetsbälte med lina 

Huvudansvaret ligger nämligen hos arbetsgivaren som i sin tur bör se till att jobbet kan utföras på ett 

säkert sätt samt att rätt skyddsutrustning finns lättillgängliga.  

För att förbättra arbetsmiljösäkerheten så att risken för mänskligskador inte uppstår bör man även 

följa hänvisningar från miljöbalken [4]: 

-Hålla skyddsutrustningen i gott skick 

-Rengöra utrustningen efter användning 

-Tvätta skyddskläder regelbundet 

-Hålla insidan av skyddshandskar rena 

-Byta förorenade skyddshandskar och skyddskläder så fort de blir orenade 

-Ej använda arbetskläder som skyddskläder 
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