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Ommålning av 17 kraftledningsstolpar ska utföras enligt denna målningsanvisning/teknisk 
beskrivning. Underlag ges även i följande dokument:  

Förfrågningsunderlag bilaga 4: Tillståndsbedömning avseende ommålning av 
kraftledningsstolpar avseende ommålning ovan mark på KL2 S4 Ljusdal – Dönje. 
060703 (2006) 

Förfrågningsunderlag bilaga 8: Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL2 S4 
Ljusdal – Dönje, 730878-38.(2006) 

Uppdragsrapport Undersökning och förslag på åtgärder, 580792 (2005)  
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1. Förutsättningar 
 

1.1. Omfattning 
 
Arbetet omfattar i huvudsak förbehandling och ommålning av 17 kraftledningsstolpar utefter 
kraftledningslinje KL 2 S4. Exempel på stolpe visas i fig 1. Varje stolpe har ca 66 m2 målad stålyta 
fördelat på två stolpben. Entreprenaden ska ske inom fyra veckors avstängning av kraftledningen. 
Etablering och uppstart av entreprenaden får ske 14 dagar före avstängningen. Under denna tid då 
ledningarna är spänningssatta får arbete ske på nedre delarna av stolparna i med iakttagande av SvK 
säkerhetsregler. 
 
De 17 stolpar som omfattas är stolpar med stolpnummer från 2003 till och med 2020, strax norr om 
Edänge. Passage söderifrån över järnvägen vid Edänge är normalt spärrad. Numrering är från Ljusdal 
och söderut. Varmförzinkad stolpe nr 2004 omfattas inte av entreprenaden. Se bifogad karta. 
 
Regeln och toppen ovanför regeln är varmförzinkade (se fig 2). Vissa stolpar är kompletterade med ett 
tredje varmförzinkat stolpben. En stolpe har en varmförzinkad förlängningsdel. De varmförzinkade 
delarna är i bra skick och ska inte målas och omfattas inte av denna förfrågan.  
 
De svarta skyltarna med stolpnummer och ledningsbeteckning ska före förbehandling tas bort för att 
efter målning åter monteras på samma ställe utan att målningen skadas.  
 
Marken runt stolparna ska beredas så att marktäckning kan läggas ut och arbetet kan utföras. 
Varje ramstång ska friläggas 3 dm ner under marknivån och förbehandling och målning ska utföras 
även på dessa frilagda ytor. Friläggningen ska efter målning återfyllas till marknivå utan att skada 
målningen.  
 
Förbehandling och målning enligt målningsanvisning, se kapitel 2. 
 
Det ingår i entreprenaden att se till att inga miljöfarliga komponenter kommer ut i vattendrag eller i 
naturen i övrigt, se även 1.1.3.  
 
 

1.2 Övriga upplysningar 
 
I offerten ska framgå om företaget (E) är godkänt av auktorisationsnämnden i rostskyddsmålning, eller 
hur E kan uppfylla motsvarande krav genom att ange kompetens hos personalen som ska utföra 
målningsarbetet samt referenser från liknande entreprenader. 
 
E ska kunna förete intyg över att såväl arbetsledare och målare som kontrollanter innehar, för 
respektive arbetsinsats, erforderlig yrkesutbildning. Personal som utför målningsarbete ska ha 
erforderlig yrkeskunskap för att kunna utföra målning enligt aktuellt målningssystem. Minst 25 % av 
personalen som utför målningsarbete ska på varje stolpplats ha diplomutbildning för rostskyddsmålare, 
eller kunna uppvisa motsvarande kompetens. Personal vid stolpplatserna ska kunna tala och förstå 
svenska. 

E egenkontroll ska utföras kontinuerligt enligt minst BSK99 kap 9:65 samt enligt kapitel 4.  
 
KIMAB/TerraCorrosion AB kommer att närvara och dokumentera entreprenaden samt utföra egna 
kontroller och mätningar. Dessa ersätter ej E dokumentation och egenkontroll.  
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E ansvarar för eventuella skador även på andra konstruktioner och ledningar. 
 
Ledningssträckan går genom ett Kläppaängarna naturreservat och en del genom en golfbana. 
 
Entreprenaden inleds med att man gör upp referensytor i samråd med KIMAB. Samtliga parter är 
närvarande och godkänner utförandet. 
 
Förslag på utrustning och bemanning finns i rapport 730877-38 bilaga 2 som också finns bifogad detta 
dokument. Detta förslag antas ge förutsättningar att under sommartid behandla och måla upp till två 
stolpar/dygn under bra väderleksförhållanden. 
 
 

1.3 Miljö  
 
Beställaren ansvarar för att informera Räddningsverket, länsstyrelse och lokala miljöenheter.  
 
E ansvarar för att varuinformationsblad som innehåller information om produkternas hälso- och 
miljöfarlighet finnas på arbetsplatsen. Varuinformationsblad ska även innehålla information om 
produkternas sammansättning, hur riskerna undviks, vilken skyddsutrusning som behövs och vad som 
ska göras vid eventuell olycka.  
 
Blästeravfallet i entreprenaden innehåller bly och klassas därför som miljöfarligt avfall. E svarar för 
och bekostar att miljöfarligt avfall deponeras enligt myndigheternas föreskrift. Omhändertagandet av 
avfallet ska redovisas till Svenska Kraftnät före slutbesiktningen. 
 
Det ingår i entreprenaden att se till att inga miljöfarliga komponenter kommer ut i vattendrag eller i 
naturen i övrigt. Metod ska presenteras i offerten. 
 
 

1.4 Konstruktion 
 
Kraftledningen KL2 S4 byggdes 1936. Stolparna bestod från början av svetsade ben i kolstål som 
målats med en oljebaserad blymönjefärg som grund och som täckfärg användes pansarfärg med 
järnglimmerpigment. De har ommålats med blymönja och två skikt grön alkyd täckfärg, troligen under 
60-talet, se fig 1 som visar stolpe 2055 (omfattas ej av entreprenaden).  
 
Regeln och toppen ovanför regeln är varmförzinkade (se fig 2). Vissa stolpar är kompletterade med ett 
tredje varmförzinkat stolpben. Stolpe 2020 har en varmförzinkad förlängningsdel.  
 
Varje stolpe har två stolpben som går ner i marken och står på ett fundament ca 2 meter under 
marknivån.  
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Fig 1. Stolpe 2055. Fig 2. Gräns för entreprenad 
 
Stolparna är vanligtvis 18-22 meter höga. En stolpe som är 20 meter hög och som har två stolpben 
som är frilagda 3 dm, har en ca 66 m2 beräknad yta som ska behandlas och målas. 
 
Det krävs terränggående mobila enheter för att nå fram till de flesta stolpplatserna.  
 
 

1.5 Stolpplatser och stolparnas tillstånd 
 
Stolparna har undersökts 2005 resultat finns i Undersökning av målning och förslag på åtgärder, 
Rapport 580792(2005). De flesta stolparna och stolpplatserna är fotograferade 2005 och finns digitalt 
tillgängliga på CD. 
 
Stolpplatserna och Stolparnas tillstånd sep 2006 finns beskrivna i dokument; KL2 S4 (Ljusdal-Dönje) 
Tillståndsbedömning av kraftledningsstolpar avseende ommålning ovan mark (2006-10-13). 
Fotografier som visar topografi och växtlighet finns i detta dokument samt i rapport 580792. 
Sammanfattningsvis är terrängen runt de flesta stolpplatserna (2003-2020) ganska jämn.  
 
De 17 stolpar som omfattas är stolpar med stolpnummer från 2003 till och med 2020. Numrering är 
från Ljusdal och söderut. Beteckningar för det västra stolpbenet är högra i tillståndskontroll (060703) 
respektive stolpben b, exempel: 2003b i rapporterna 580792 och 730878-38. 
Stolpplatser: 

• 2003 finns på en åker 
• Stolpe nr 2004 är varmförzinkad och omfattas inte av entreprenaden. 
• 2005-2008 finns intill och inom en golfbana. 
• 2009-2012 finns inte långt från den väg som går från golfbanan söderut till vägbom vid 

järnväg. 
• Stolpplatser 2013 – 2020 finns inom naturreservat. 

 

Gräns för entreprenad 
vid regeln 
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2 Målningssystem 
 
Ett liknande målningssystemet har använts vid ommålning av fyra stolpar under 2006, se dokument 
730877-38 eller bilaga 8 i förfrågningsunderlag. 
 

2.1. Förbehandling 
 
Hela stolpens yta som ska målas ska förbehandlas. Lös färg ska avlägsnas.  
 
Följande förbehandlingsalternativ ges nedan. Dessa kan kombineras så att olika delar av en stolpe 
behandlas på olika sätt.  
 

Alternativ A (alla typer av ytor): 
Färgytan ska rengöras med kolsyreisblästring samtidigt som smuts och lös färg tas bort.  
Kvarvarande täckfärg ska vara fri från synlig smuts och kritning. Lös färg ska avlägsnas med 
upp till 12 bars tryck. Se även 2.2 åtgärder vid kantresning. Om bar blymönja finns eller skapas 
används reducerad blästereffekt. Färgfria stålytor och områden som gjorts färgfria, blästras med 
minst 12 bar för att avlägsna lös rost. 
 
Isblästringsaggregat avsett för upp till 120 MPa/m2 (12 bar) ska användas. 
 
Kolsyreis som används till blästring ska ha en kornstorlek på maximalt 3 mm. Mängden 
blästermedel för att uppnå ovanstående är ca 10 kg kolsyreis per kvadratmeter. Finkornigare 
blästermedel kan ge något lägre förbrukning av blästermedel. 
 
Tryckluft för blästringsutrustning ska vara torr, ren och fri från olja. Tryckluftledningar fram till 
blästermunstycket ska tillförsäkra samtidigt erforderlig luftvolym och lufttryck för effektiv 
blästring (12 bar). Blästermunstycke ska inte vara försedd med s.k. splitter. Rekommenderas att 
man använder munstycke av venturityp med god träffbild. 
 
Alternativ Alt B Färgytor utan rostangrepp: 
Färgytor utan rostangrepp torrborstas för att avlägsna färgytans kritning. 
 
Alternativ Alt C. Rostiga ytor 
Rostiga ytor med rostgrad B stålborstas till renhetsgrad St 2 enligt ISO 8501-1 (2007)*. Stålytan 
får inte behandlas så att den poleras.  
Rostiga ytor med rostgrad C eller D stålborstas fri från lös rost och så att en behandling med 
Isotrol grund ger en blank och mättad yta när den torkat. 
 
Alt D. Färgytor utan rostangrepp: 
Under förutsättning att omkringliggande rostiga ytor, rostfläckar och färgkanter är behandlade 
med alternativen A-C samt behandlats med Isotrol grundolja får resterande färgyta 
högtryckstvättas med vatten. 

 
 
Behandling av färgkanter som inte är blästrade med kolsyreis:  
Färgkanter som inte är behandlade med kolsyreis behandlas genom skrapning eller slipning så 
att lös färg avlägsnas. Se även 2.2 åtgärder vid kantresning. 
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2.2 Målning 
 
Grundning med Isotrol Grund ska utföras på all förbehandlad yta till mättnad. 
 
Vid kantresning åtgärdas kanterna antingen genom att avfasas mekaniskt genom slipning eller 
skrapa i minst 60°vinkel efter appliceringen av Isotrol grund, eller genom att påföra 
mellanfärg längs kanterna. Mellanfärg påförs rikligt men utan rinningar efter att Isotrol Grund 
är dammtorr. 
 
Större områden utan färgrester beläggs med mellanfärg upp till 4 m höjd. 
 
Slutstrykning hela ytan med Isoguard Pansar Aluminium  
 
Färger: 

Grundfärg, högvätande och penetrerande: Isotrol grund, Isotrol svart till mättnad 
Mellanfärg Isoguard Pansar min 50 µm 
Täckfärg Isoguard Pansar Aluminium min 40 µm 
 
Färgleverantör: Introteknik AB, Lidingö 
 

2.3. Övrigt 
 
Ytan som målas ska vara torr och ytans temperatur får ej understiga det värde som föreskriven färgtyp 
kräver. Hänsyn till risken för kondens ska tas. Därför måste yttemperaturen vara minst +3º C över 
daggpunkten. 
 
Stålyta ska snarast målas efter förbehandling. Som riktvärde vid 20ºC och 80 % RH (Relativ 
luftfuktighet) gäller att målning ska var utförd inom 48 timmar efter avslutad blästring. Mängd lös 
återrostning kan bedömas enligt 6. Återrostningsgrader SS-EN ISO 8501-4 (2007). 

Den i µm angivna skikttjockleken för respektive skikt är ett minimivärde för den torra och härdade 
färgfilmen om inte annat anges. 
 
Tjockare färgskikt än den dubbla nominella tjockleken godtas normalt inte och ska för att kunna 
godkännas behandlas genom avvikelserapport. 
 
Varje färgskikt ska vara sammanhängande utan synliga rinningar och droppar, torrsprut, blåsor, porer, 
kratrar och andra defekter samt applicerad till en jämn och enhetlig yta. 
 
Föreskrifter från färgfabrikant beträffande färgmaterialet ska följas.  
 

3 Kontroll  
 
E är skyldig att förvissa sig om att överenskomna föreskrifter följs och att uppställda krav uppfylls. 
 
Egenkontrollen ska utföras kontinuerligt enligt minst BSK99 kap 9:65. 
 
E egenkontroll ska verifieras skriftligt under arbetets gång i dagligt förd loggbok. Avvikelser och 
annat av vikt ska rapporteras. Egenkontrollen ska finnas tillgänglig för beställares representant samt 
för KIMAB/TerraCorrosion. 
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Den ifyllda och signerade egenkontrollen utgör del av slutdokumentationen. Även fotografier som 
tagits för att verifiera speciella tillstånd hos ytor och eventuella utredningsrapporter ska biläggas 
slutdokumentationen. 
 
Förbehandlingen ska inspekteras av båda parter före målning. Beställares kontrollant ska vara 
tillgänglig för detta. 
 
E ansvariga arbetsledare ska innan förbehandling påbörjas förvissa sig om att förbehandlingen kan ske 
utan att bly sprids till omgivningen. 
 
E ansvariga arbetsledare ska innan målning påbörjas förvissa sig om följande: 

• att miljökraven är uppfyllda 

• att all föreskriven förbehandling är utförd och resultatet uppfyller ställda krav 

• att uttagen färg är den för målningsobjektet avsedda 

• att den som ska utföra målningsarbetet har tillgång till gällande målningsanvisningar  
och är väl förtrogen med de uppställda kraven. 

 

E är skyldig att förvissa sig om att: 

• varje färgförpackning är försedd med minst följande uppgifter: 
– Färgtillverkare 
– Produktens namn och nummer (beteckning) 
– Tillverkningssatsens nummer 
– Sista förbrukningsdag för färger med begränsad lagringsbeständighet. 

• alla färgprodukter har transporterats och blir lagerhållna i enlighet med färgfabrikantens 
anvisningar vad avser maximum- och minimitemperatur (OBS frysrisk vid låg temperatur för 
vissa färger) 

• för färgsatsen gällande provningskontroll visar att färgen uppfyller ställda krav. 

• färger som lagrats utöver den av färgfabrikanten angivna tiden INTE kommer till användning. 
• inte några färger förtunnas på annat sätt än enligt tillverkarens anvisningar och efter 

godkännande från beställaren. 
 
Kontroll ska ske av att förbehandling före blästring och målning äger rum under förhållanden som är 
lämpliga för respektive färgmaterial och att kraven i målningsanvisningen beaktas. 
 
Kontroll av förbehandling och målning ska utföras minst två gånger per dag och med angivande av tid 
för kontrollen med avseende på minst följande: 

a) Lufttemperatur och luftfuktighet i utrymmen för blästring, målning och uthärdning av 
färgskikt. 

b) Objektets godstemperatur före blästringen påbörjande. 
c) Daggpunkten. 

d) Frihet från fukt och andra föroreningar hos blästermaterialet. 

e) Frihet från fukt och föroreningar hos luft som används vis blästring, sprutmålning och 
rengöring av blästrade ytor. 

 
Kontroll av att förbehandlad yta uppfyller ställda renhetskrav och att första målningsskikt blir 
applicerad inom förskriven tidsrymd. 
 
Kontroll av att förbehandling i övrigt uppfyller kraven enligt målningsanvisningen. 
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Kontroll av att varje applicering – i tillämpliga delar – uppfyller kraven enligt målningsanvisningen. 
 
Skikttjocklek på våt färgfilm kan bestämmas enligt standard SS-EN ISO 2808 6. Method 1-
Determination of wet film thickness. 
 
Skikttjocklek av torr film på icke blästrat stål ska bestämmas antingen enligt SS-EN ISO 2808 Method 
6A – Magnetic method, med lämpligt instrument som ska godkännas av beställaren, eller enligt SS-
EN ISO 2808 10.3 Method 5B – Wedge cut method. 
 

-o-O-o- 
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Förslag till utrustning för ett arbetslag för kolsyreisblästring och ommålning av 
kraftledningsstolpar. 

 
Föreslaget innebär att man har tre man som använder två isblästringsaggregat.  
 
Två man som går efter och gör målningen. Om målningen hindras av väderförhållanden så ska målningen kunna 
kompletteras av en man ur blästringen för att öka målningskapaciteten då väderförhållanden medge 
målningsarbete.  
 
 
Exempel på utrustning: 
 
Blästring: 

Kraftig kompressor med avfuktning och oljeavskiljare, min 12 bar, min 20 m3/min. Eftersom man 
använder parallellt två aggregat bör gemensam tryckluftsmatning ske med 2-tums slang och med ett högre 
tryck. Separat matning max 25 m med 1-tumsslang till varje blästeraggregat. Lufttrycket reduceras vid 
blästeraggregaten.  

2 st.  Isblästringsaggregat, minst det ena avsett för upp till 12 bar lufttryck. 

2 st.  Liftar, helst båda med lifthöjd på 22 m. Slang och kablar ska räcka upp till korgen. 

El-aggregat för strömförsörjning av blästeraggregat 

Markduk klass 2, minst 150 m2 av marken täcks runt varje stolpben. (Täckning med presenning är mindre 
lämplig vid regn. Markdukens kanter viks upp minst 1 dm för att fånga upp flygande färgflagor.) 

Byggnät som hänger runt stolpbenet och som fångar upp flygande färgflagor. 
 
 
Målning: 

Lift med lyfthöjd minst 22 m 

2 st.  (minst) färgsprutningsutrustningar,  

El-aggregat/Tryckluftsaggregat för drift av färgsprutningsutrustning. 

Tryckluftsmunstycke för att man ska kunna blåsa bort hängande vattendroppar före målning. (På så sätt 
påskyndas upptorkning efter dagg eller regn.) 

Slang och kabel för matning upp till 22 m höjd. 
 
 


