
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Forsyningssikkerhed  

helt i top 
 

• Liniens levetid forlænges 
 

• Mange års erfaring med 
luftledninger 

Luftledninger generelt 
 

Hold luftledningerne på toppen 
Målgruppe: Netejere 
 
 

DELPRO leverer 
DELPROs leverance omfatter følgende produkter 
og services: 
 
• 3 års eftersyn og 6 års eftersyn  

 
• Renovering af luftledninger  

 
• Kontrol af nedhæng  

 
• Udskiftning af jordtråde til OPGW (lysleder) 
 

ET VELAFPRØVET SYSTEM 
DELPROs mangeårige erfaring inden for højspæn-
dingsanlæg gør os til en kompetent samarbejdspartner 
– specielt inden for luftledningsanlæg, hvor vi har 
videreført erfaringer fra de seneste 50 år. En erfaring 
som kommer vores kunder til gode.  
 
Selvom man fra politisk hold har prioriteret kabellæg-
ning af luftledningerne, så er der rigtig god grund til at 
investere i vedligeholdelsen af de eksisterende master 
og ledninger, da de stadig udgør en stor del af den 
primære forsyning.  
 
3 ÅRS EFTERSYN 
3 års eftersyn kan - i modsætning til 6 års eftersyn - 
udføres med linjen i drift. Det er tilladt at foretage 3 års 
eftersynet som en helikopterinspektion. Hos DELPRO 
anbefaler vi dog, at man både går og flyver tracéet 
igennem, eftersom ingen af metoderne alene giver 
dækkende information om anlæggets tilstand.  
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• Kontrol af, om højde over jord er overholdt 

• Kontrol af, om der er sket ændringer under eller 
ved ledningerne 

• Kontrol af beplantningens højde 

• Kontrollere anlægget for umiddelbart synlige fejl 

• Kontrol af den mekaniske tilstand på jordforbindel-
ser 

 
6 ÅRS EFTERSYN 
DELPRO tilbyder både at planlægge og udføre dette 
eftersyn. Vi anbefaler desuden, at der i forbindelse 
med 6 års eftersyn udføres en tilstandsrapport for alle 
luftledninger, der er ældre end 25-30 år. 
 
Tilstandsrapporter er et godt redskab, når planlægnin-
gen af de mere omfattende renoveringer skal fore-
tages. 

• Kontrol som ved 3 års eftersyn 

• Master kontrolleres fra bund til top. 

• Isolatorer og ophæng kontrolleres fra masten 

• Stikprøver af ophæng i master af særlig sikker-
hedsmæssig betydning, f.eks. vej- og banekryds-
ninger 

• Ophæng og klemmer adskilles og tråden kontrol-
leres 

• Måling af overgangsmodstand 

 

DELPRO kan bl.a. hjælpe med følgende udfordringer i 
anlægget: 
• Træmaster rådner fra roden og til 2 meter over 

jorden. Den typiske levetid for en træmast er 25 år 
afhængig af kvaliteten. 

• Stålmaster ruster fra toppen og på alle kanter, hvor 
zinklaget ikke har kunnet opnå tilstrækkelig 
tykkelse. Zinken afvaskes af sur regn og løber ned 
ad masten, hvorfor rustangreb er værst øverst i 
masten. 

• Stål-aluminium korroderer og korrosionen kommer 
først på steder, hvor vand samler sig. Det kan føre 
til brud, selv om der ikke er udvendige synlige 
skader. 

• Jordledere er af stål og ruster hurtigere end fase-
ledere. Rustangrebet får jordtråden til at krybe, 
hvorved tråden bliver strammere. Løses problemet 
ikke, kan det til sidst føre til brud. 

 
KONTROL AF NEDHÆNG 
Når en luftledning bygges, har der forud været fore-
taget en minutiøs opmåling af terrænet. Masterne er 
placeret på baggrund af denne opmåling, hvor ned-
hænget er blevet indtegnet efter skabeloner, som 
tager hensyn til trådens forlængelse. 
 
Der skal både tages hensyn til trådens forlængelse 
ved den almindelige opspænding og til den blivende 
forlængelse, der kommer, når tråden har været udsat 
for isbelægning. Efter nogle år har tråden antaget sin 
blivende forlængelse, og man bør kontrollere, at det 
samlede anlæg har den foreskrevne afstand til jord. 

Navnlig ved omlægning af eksisterende veje, hvor der 
ofte etableres cykelstier ved samme lejlighed, er der 
risiko for, at trådens afstand til jord ikke længere over-
holder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav. 
 
Hos DELPRO tilbyder vi vores assistance ved kon-
trolmåling af eksisterende luftledninger og foretager 
også gerne de nødvendige ombygninger på steder, 
hvor højdekravet ikke længere er overholdt.  
 
JORDTRÅDE 
Når jordtråde bliver rustne og for stramme, bør de ud-
skiftes. Dette skal naturligvis gøres inden, der sker 
skade på master og ophæng, og under alle omstæn-
digheder inden tråden springer.  
 
Jordtråde har normalt kun den halve levetid af, hvad 
en fasetråd af stål-aluminium har. Ved udskiftningen 
er det muligt at erstatte jordtråden med en optical 
ground wire (OPGW). Denne type jordtråd indeholder 
et stålrør med et antal lysledere. Herved får netejeren 
mulighed for at etablere uovertruffen kommunika-
tionsvej.  
 
Hos DELPRO har vi stor erfaring med ophængning af 
OPGW samt med etablering af lyslederforbindelser 
og kommunikationsudstyr. Vi giver gerne tilbud på at 
etablere lyslederkommunikation i forbindelse med 
jordtrådsudskiftning. Vi råder over udstyr, der gør det 
muligt at udskifte tråden uden jordberøring, hvilket 
har betydning for både tråd og færdsel i tracéet.  
 
 
 
 
 

Fordele for dig 
Når du handler med DELPRO, får du langt mere end 
blot en levering: 
 
Lad DELPRO være den professionelle samarbejds-
partner, som sætter eftersyn, servicering og 
renovering af luftledningsanlægget i system.  
 
Ved et samarbejde med os får man: 
 

• Sikkerhed for at luftledningsanlægget er i optimal 
stand 

• En systematiseret planlægning af eftersyn giver 
tryghed 

• Professionelt arbejde udført af erfarne folk 
 
KOM NEMT I GANG 
Kontakt DELPRO på telefon 7632 2700 eller kontakt 
din sædvanlige kontaktperson i DELPRO.  


