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 2  Abstract Concrete manure storages – inspection and control Manure storages should be inspected regularly to prevent leakage of manure due to for example damages on the pit.  The legislation states that an operator is responsible for protecting both the environment and people from harm and inconvenience. Damage on the pit could lead to negative impact on the environment with addition of nutrients to the surroundings as well as reduced water quality. The legislation also state that a manure storage must be constructed and maintained to prevent run-off and leakage.  In this project, a concrete expert has visited farms and inspected concrete manure storages to record common damages on the pits as well as assess causes of damages and suggest different repair methods. The inspections have been complemented with literature review and complied in this report.  Damages to concrete manure storages are caused by mechanical damages or chemical attacks. The most common mechanical damage is caused by collision with the tractor or manure spreader into the pit. Chemical attacks can be different acid attacks on the concrete.  The condition of a manure storage should be checked regularly. Taking a photo of an emerged damage is valuable when in contact with an expert to clarify the nature of the damage as well as required repair method. Repair of damages should always be preceded by consulting an expert. Experts are for example engineers working as concrete experts as well as specialists at the manufacturers’.   It’s important to prevent damages on the manure storages. One of the most important factor is to follow the manufacturer's instructions how to operate and use the storage as well as to follow the precautions that are necessary.   In Denmark there is a state control system for manure storages where certified inspectors regularly visit farms to inspect manure storages. This Danish control system is briefly described in this report. In addition, the Swedish environmental and work environment legislations are described based on various aspects. The aim of this report has been to facilitate for operators to carry out minor inspections and controls of manure storages. The report can also serve as a tool for inspectors and advisors who want to learn more about leakage from concrete manure storages, damages and repair methods.  Key words: manure storage, concrete, leakage, legislation, environment, working environment, water, ground water, mechanical damage, chemical attack, control, repair, prevention   RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Rapport 2019:106 ISBN: 978-91-89049-39-0 Uppsala 2019 
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 4   Förord Denna rapport är en sammanställning av de studier och undersökningar som gjorts kring läckage från gödselbehållare av betong. Syftet har varit att öka kunskaperna om läckage från gödselbehållare för att förhindra växtnäringsläckage med negativ miljöpåverkan som följd. Projektet ska bidra till uppfyllelse av miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Ett annat mål med projektet har varit att samla och sprida information om hur läckage från gödselbehållare kan förebyggas, hur skador kan upptäckas och repareras. Utifrån projektets undersökningar och litteraturstudier har denna rapport sammanställts för att möjliggöra spridning av information kring ämnet. Rapporten kan fungera som underlag vid inspektion av gödselbehållare likväl som ett underlag för en verksamhetsutövare att utföra egenkontroll av gödselbehållare. Projektägare är Sjöbo kommun. Projektet har genomförts av Rise Jordbruk och trädgård, betongutredare vid Rise CBI samt miljöinspektörer vid Sjöbo kommun. Författarna vill rikta ett varmt tack till våra besöksgårdar och involverade miljöinspektörer i olika kommuner. Dessutom ett stort tack till Abetong för värdefulla synpunkter på rapporten. Projektet har finansierats med stöd från LOVA, via Länsstyrelsen i Skåne, samt av Sjöbo kommun.    Uppsala 2019      



 5  Sammanfattning Behållare för lagring av gödsel bör kontrolleras i samband med tömning. I författningar står att en verksamhetsutövare har ansvar att skydda både miljö och människor från skada och olägenheter. En sådan skada skulle kunna vara en läckande gödselbehållare som bl.a. kan förorena vatten i omgivningen. Förutom verksamhetsutövarens ansvar står i författningar att lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage till omgivningen inte sker. Det är generellt svårt att bygga och uppföra en lagringsbehållare så den är absolut tät. Skarvar mellan betongelement och rörgenomförningar är partier som är känsliga för läckage. I media uppmärksammas ibland att gödselbehållare läckt eller havererat. Den faktiska förekomsten och omfattningen av läckage från lagringsutrymmen för stallgödsel är okänd.  I detta projekt har en sakkunnig på betong varit ute på gårdar och inspekterat gödselbrunnar för att dokumentera vanliga skador på behållare samt få en överblick över skadeorsaker och föreslå reparationsmetoder. Den sakkunniga har även utfört täckskiktsmätning på flera behållare samt provat georadar på enstaka behållare för att prova dessa undersökningsmetoder vid kontroll av gödselbehållare. Utifrån de inspekterade gödselbrunnarna går det inte att avgöra hur vanligt förekommande skador på gödselbehållare är eller hur omfattande eventuella läckage är. Dock har de praktiska delarna kompletterats med litteraturgenomgång och sammanställts i denna rapport för att bl.a. fungera som ett hjälpmedel för en verksamhetsutövare som ska utföra egenkontroll av en gödselbehållare.  Skador på gödselbehållare uppkommer genom mekanisk eller kemisk påverkan. Den vanligaste mekaniska skadan är påkörning som kan resultera i skador av ringa eller större omfattning. Kemisk påverkan kan vara rostangrepp på armering eller vajrar samt syraangrepp på betongen. Skadorna kan ha olika utseende från små sprickor till grova brott. En allvarlig skada på en gödselbrunn är om vajrar är skadade. Rörgenomförningar genom behållarvägg är ofta partier som är extra utsatta för skador.  Genom att kontrollera brunnen kontinuerligt kan förändringar i behållarkonstruktionen upptäckas. Det är alltid bra att ta bild av skador man upptäckt eftersom dessa kan fungera som underlag vid konsultation med en sakkunnig om till exempel skadans art och erforderlig reparationsmetod. Lagning av gödselbehållare bör alltid ske med en metod som föreslås av en sakkunnig. Sakkunniga är bl.a. konstruktörer och betongexperter samt finns även hos tillverkare av gödselbehållare.  Det är även viktigt att förebygga skador på behållare. En av de viktigaste faktorerna för att förbygga skador på gödselbehållaren är att följa tillverkarens anvisningar för hur behållaren ska användas och vilka försiktighetsåtgärder man måste vidta i bruksskedet. Vid anlitande av till exempel maskinstationer för gödselspridning är det viktigt att även dessa får information som berör dem i deras arbete. Till exempel vilket minsta avstånd de måste hålla till en gödselbrunn. Andra sätt att förebygga skador är att ta bort vegetation i form av buskar och träd som vuxit upp runt behållaren. En rekommendation är att hålla fritt, från kraftigare vegetation eller materialupplag, minst sex meter kring behållaren.    



 6  I Danmark finns ett uppbyggt kontrollsystem för gödselbehållare där certifierade kontrollanter besiktigar behållare. Detta danska kontrollsystem beskrivs till viss del i denna rapport. Dessutom beskrivs den svenska miljö- och arbetsmiljölagstiftningen som reglerar verksamhetsutövarens ansvar utifrån olika aspekter. Ambitionen med denna rapport är att underlätta för verksamhetsutövare att utföra egenkontroll av gödselbehållare. Rapporten omfattar inte konstruktionsbeskrivningar eller mer omfattande utredningar av behållarkonstruktionen. Inte heller uppförande av nya gödselbehållare beskrivs. 
  



 7  1 Inledning Olika författningar reglerar idag hur lagring av stallgödsel ska ske. Exempelvis står det att vid lagring av stallgödsel ska det ske i sådana lagringsutrymmen att avrinning och läckage till omgivningen inte sker. Det är generellt svårt att bygga och uppföra en lagringsbehållare så den är absolut tät. Skarvar mellan betongelement och rörgenomförningar är partier som är känsliga för läckage. I media uppmärksammas ibland att gödselbehållare läckt eller havererat. Den faktiska förekomsten och omfattningen av läckage från lagringsutrymmen för stallgödsel är okänd.  Denna rapport är ett led i ett projekt som initierades för att få mer kunskap om hur gödselbehållare av betong kan kontrolleras för att förhindra läckage. Målet har bland annat varit att sammanställa kunskaper och fakta i denna slutrapport som ett underlag att kunna utföra enklare inspektioner och egenkontroller av gödselbehållare. Ambitionen har inte varit att redogöra för fullständiga konstruktionsbeskrivningar eller utredningar av gödselbehållare.  I projektet har gödselbrunnar av betong för lagring av flytgödsel studerats. Mycket av den faktasammanställningen som görs kan även appliceras på laguner och fastgödsellager av betong. Därvid används samlingsbegreppet gödselbehållare. Skulle en företeelse vara specifik för en viss typ av lagringsbehållare så anges detta. I projektet har gårdar besökts och skador på befintliga gödselbrunnar av betong inspekterats, dokumenterats och sammanställts. Dessa redovisas i denna rapport.  I rapporten beskrivs även hur skador på gödselbehållare av betong ofta uppkommer samt hur flera av skadorna kan förebyggas och åtgärdas. Dessutom görs en utblick mot Danmark som har ett uppbyggt kontrollsystem för lagringsanordningar för flytgödsel. De svenska författningar som reglerar olika miljöaspekter vid lagring av gödsel likväl som arbetsmiljö vid arbete kring gödselbrunnar finns även beskrivna.  Att förhindra läckage av gödsel bidrar till minskad tillförsel av växtnäring till omgivningen liksom att vattenkvaliteten kan förbättras. Försiktighetsåtgärderna bidrar till uppfyllelse av miljömålen ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.        Projektet har inte behandlat uppförande av nya gödselbehållare.    2 Lagstiftning 2.1 Miljölagstiftning och vattendirektiv I miljöförfattningarna står bl.a. vad en verksamhetsutövare har för ansvar att skydda både miljö och människa från skador eller olägenheter. Där står även hur hantering och lagring av gödsel får ske. Nedan ges några utdrag ut författningar som reglerar vilket ansvar en verksamhetsutövare har ur miljösynpunkt.   I 2 kap 2 § miljöbalken (1998:808) står att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 



 8  till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. I 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) står att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Vidare står att försiktighetsmåtten enligt 2 § och 3 § skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) står bl.a. att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. För den som yrkesmässigt bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken skall, enligt 6 § första stycket förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. I 7 § förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket står att vid lagring av stallgödsel ska sådana lagringsutrymmen som avses i 6 § vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker. I 6 § anges hur stora lagringsutrymmen behöver vara beroende på lokalisering och antal djurenheter.  EU:s ramdirektiv för vatten, eller vattendirektivet (2000/60/EG), anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Vattendirektivet syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten.  2.2 Arbetsmiljölagstiftning Arbete i och kring gödselbehållare är mycket riskfyllt. Denna beskrivning ger inte en fullständig sammanställning av regelverket rörande arbetsmiljörisker eller de försiktighetsåtgärder som behöver vidtas. Sammanställningen ska snarare uppmärksamma på att särskilda regler finns samt att försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor och tillbud.  De främsta riskerna som föreligger vid arbete i och kring gödselbehållare är fallrisker samt risk att andas in giftiga gödselgaser. Skulle dessutom en gödselbehållares konstruktion vara påverkad finns det risk för ras med klämskador som följd. Alla dessa risker kan ha dödlig utgång.        En gödselgas som särskilt bör omnämnas är svavelväte (H2S). Svavelväte är väldigt giftig och sett i ett internationellt perspektiv orsakar den många dödsolyckor, både hos människa och djur, årligen. Risken för avgång av gasen till luft är som störst när gödsel rörs om. Gasen är dock tyngre än luft så den kan den bli liggande på botten av en 



 9  behållare även då en behållare är tömd. Eftersom svavelväte är en osynlig gas går den inte att se. Den luktar ruttna ägg men bedövar snabbt luktsinnet varvid man kan tro att ”faran är över”. Vid invändigt arbete i en gödselbehållare ska det finnas minst en medhjälpare som står utanför behållaren. Den som beträder behållaren ska ha syrgasmask samt vara förankrad i säkerhetssele med erforderliga tillbehör. Dessutom ska svavelvätemätare finnas.        Arbetsmiljöverket har föreskrivit om särskilda regler vid arbete i cisterner, brunnar m.m.  Enligt 31 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om kemiska  arbetsmiljörisker ska man innan man påbörjar arbete i en cistern, brunn, silo, ett lastutrymme eller liknade göra en särskild riskbedömning. Det står även att särskild bedömning kan behöva göras om luften ska kontrolleras fortlöpande. Om utrymmet inte kan ventileras så att luftens sammansättning blir säker ska lämpligt andningsskydd användas. Vidare står i 32 §, samma föreskrift, att arbetet ska övervakas så att snabb hjälp kan erhållas. Lyft av person ur utrymmet ska vara förberett om det inte är uppenbart onödigt. En annan aspekt, som rör arbetsmiljön, är det ansvar man som byggherre har för arbetsmiljön i samband med byggnadsarbeten.  Mer om arbetsmiljöregler går att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.    3 Utblick Danmark 3.1 Kontrollsystem för gödselbehållare I Danmark finns sedan år 1997 ett kontrollsystem av gödselbehållare. Miljøstyrelsen har det övergripande ansvaret genom att stifta lagar kring stallgödsel och stallgödsellagring (se referenslista). Regelverket anger att gödselbehållare för flytgödsel eller ensilagesaft med en volym på 100 m3 och däröver ska kontrolleras minst vart 10:e år. Ligger behållaren inom 100 m från ett vattendrag eller en sjö ska kontrollerna ske minst vart 5:e år. Även andra behållare, än de som lagrar flytgödsel och ensilagesaft, kan omfattas. Detta gäller även behållare som lagrar mindre än 100 m3 om behållarens hållfasthet och täthet kan vara nedsatt. Undantag från behållarkontroll är gödselkällare samt pump- och rörsystem. Gödselbehållare som inte används ingår inte i kontrollsystemet.  De krav som ställs på behållaren är att den ska vara tillräckligt hållfast samt tät. Det gäller hela behållaren och till exempel inte bara den del som finns nedgrävd i mark.  Kontrollsystemet består av flera aktörer. Det är den som brukar behållaren som är ansvarig för behållarens hållfasthet, täthet och att erforderliga kontroller utförs. Är det flera brukare av en behållare så ansvarar ägaren. Skulle ägaren själv inte nyttja behållaren så är det den som tillför mest flytgödsel eller ensilagesaft som är ansvarig. Det går att skriftligen avtala om annan ansvarig part.  



 10  Kontrollen utförs av auktoriserade kontrollanter. Det ställs bl.a. krav att kontrollanterna har byggnadsteknisk kompetens eller erfarenhet från produktion, montage eller reparation av gödselbehållare. Kontrollanten genomför kontrollen, samt vid behov efterkontroll, samt upprättar en kontrollrapport. Rapporten sänds till kommunen som har tillsynsansvaret. I tillsynsansvaret ingår att se till att erforderliga behållarkontroller görs och om gödselbehållaren anses uppfylla erforderliga krav.  Förutom att rapporten sänds till kommunen så sänds även kopior till ansvarig brukare samt sekretariatet. Sekretariatet respektive styrelsen ingår i ”Beholderkontrolordningen”. Sekretariatet utför de administrativa delarna i kontrollsystemet. Styrelsens uppgifter är bl.a. att auktorisera kontrollanter, anordna kurser för kontrollanterna samt att göra stickprovskontroller av utförda kontroller. Till styrelsen kan också brukaren vända sig vid synpunkter på en utförd kontroll.  Miljøstyrelsen har, förutom det övergripande ansvaret för regelverket, även ansvar för beholderkontrolordningen. De handlägger också klagomål på beslut gällande auktorisation av kontrollanter samt klagomål på avgiften. Det är brukaren som betalar avgiften för kontroller och eventuella efterkontroller.    Hittills har cirka 51 000 kontroller av gödselbehållare gjorts. Ungefär 2500 stycken gödselbehållare kontrolleras årligen och utöver dessa utförs cirka 70 stycken stickprovskontroller. År 2015 blev fyra behållare tagna ur drift då de inte uppfyllde kraven på hållfasthet samt täthet. Samma år fick 429 stycken behållare någon form av anmärkning. 2382 stycken godkändes utan anmärkning. De flesta anmärkningar rör vajrar eller läckage kring genomförningar.      3.2 Bedömning av skador  Exempel på bedömning av skador enligt det danska kontrollsystemet anges i tabell 1. Tabell 1. Bedömningssystem för skador på gödselbehållare.  Bedömning av skador Otätheter Skadegrad 0 Inga otätheter. Skadegrad 1 Inget pågående läckage. Ingen åtgärd krävs. Skadegrad 2 Läckage. Reparation ska utföras. Skadegrad 3 Otätheter som måste avhjälpas genom omfattande reparation.  Sprickor Skadegrad 0 Inga sprickor. Skadegrad 1 Sprickor < 0,3 mm utan pågående läckage. Ev. reparation beslutas av kontrollant.   



 11  Bedömning av skador Skadegrad 2 Sprickor med pågående läckage eller sprickor > 0,3 mm. Reparation ska utföras. Skadegrad 3 Sprickor som måste avhjälpas genom omfattande reparation.  Rost/korrosion Skadegrad 0 Inga tecken på rost. Skadegrad 1 Utfällning. Ingen åtgärd krävs. Skadegrad 2 Tecken på rostad armering eller påverkan på tätskikt. Reparation ska utföras.  Skadegrad 3 Andra skador till följd av rost som kräver omfattande reparation.  Fogar  Skadegrad 0 Inga tecken på skador. Skadegrad 1 Obetydliga skador. Skadegrad 2 Skador som kräver reparation. Vittring, avlossning i sjok  Skadegrad 0 Inga tecken på skador. Skadegrad 1 Lite eller få skador utan betydelse. Skadegrad 2 Omfattande skador och skador av betydelse. Reparation ska utföras.  Skadegrad 3 Skadegraden används oftast ej i bedömningen. Vajrar (rost) Skadegrad 0 Ingen synlig rost. Skadegrad 1 Obetydligt med rost på ytan. Skadegrad 2 Alla skador som inte kan relateras till 0 eller 1. Reparation ska utföras.  Skadegrad 3 Används ej. Skyddshölje vajrar Skadegrad 0 Ingen påverkan. Skadegrad 1 Kosmetisk påverkan, påverkar ej vajrar eller skyddsfunktionen Skadegrad 2 Vajrar är skadade men kan lagas. Skadegrad 3 Vajrar är skadade och ska bytas ut.  Vajerlås Skadegrad 0 Inga skador. Skadegrad 1 Obetydliga skador. Skadegrad 2 Kabellås är skadade men kan repareras. 



 12  Bedömning av skador Skadegrad 3 Kabellås är skadade och ska bytas ut.   Mer information om kontroll av behållare i Danmark kan man finna via denna länk http://www.beholderkontrol.dk/.  4 Skador på gödselbehållare 4.1 Kemisk och mekanisk påverkan Gödselbrunnar av betong kan påverkas av mekaniska och kemiska angrepp som kan resultera i läckage eller haveri. Gödsel och urin angriper i normalfallet inte betong. Däremot angriper gödsel och urin armeringen om till exempel betongen är skadad eller har litet täckskikt som inte skyddar armeringen. Armeringen kommer då att rosta. Rostens expansion gör att betongen spjälkas bort från armeringen och ytterligare skador och sprickor på betongen uppkommer i förlängningen. Angrips armeringen så kan skadorna på armeringen samt betongen påverka konstruktionen betydligt.  I fuktig anaerob miljö kan ammoniak och svavelväte omvandlas till svavelsyra som är mycket aggressivt på betong. Sådana syraangrepp uppkommer främst i nivån mellan gödsel och täckningen på en gödselbrunn. All sänkning av pH-värdet i gödseln påverkar betongen. Ju lägre pH desto aggressivare verkar substansen på betongen. Ensilagesaft har också lågt pH och verkar aggressivt på betong. Då ensilagesaft blandas med gödsel i behållaren gör utspädningseffekten att syraangreppen blir ringa. Vid högre koncentrationer får man räkna med stor påverkan och kan inte göras utan förebyggande åtgärder.     En vanlig orsak till skada på gödselbehållare är påkörning (figur 1 och figur 2). Skadorna är ofta synliga och kan vara av ringa eller större omfattning. Påkörning kan även påverka fogen mellan betongelement eller betongblock liksom skador på vajrar. Infästningen mellan behållarväggar och bottenplattan kan försvagas om behållaren körs på. Figur 1. Skada på grund av påkörning. 



 13    Figur 2. Skada och sprickbildning på grund av påkörning.  I tabell 2 sammanfattas några faktorer som påverkar betongen i gödselbehållare.   Tabell 2. Några faktorers påverkan på betong.  Koldioxid (CO2) i luft Kemisk reaktion orsakar karbonatisering som i sin tur får betongens pH att sjunka vilket reducerar korrosionsskyddet  Syre (O2) och fukt i luft Angriper armeringsjärn genom att orsaka rost/korrosion Flera väderfenomen (nederbörd, frost m.m.)  Nederbörd är i sig inte direkt skadligt på gödselbehållaren men kan orsaka indirekta skador.  Bottenplattan kan utsättas för grundvattentryck (utvändigt tryck) med skador på plattan som följd. Risken för detta är som störst för nedgrävda behållare i lerjord då behållaren har lite fyllning. Är gödselns översta lager fruset kan istryck uppkomma på gödselbrunnars väggar varvid konstruktionen kan skadas. En tom behållares väggar och bottenplatta kan, under kall väderlek, skadas av tjälskjutande material. Frost kan orsaka så kallad frostsprängning i betongen. Brand  Vid brand i närheten och kring behållaren påverkas både betong och vajrar. Bl.a. betongen krackelerar och mister i styrka.    



 14  4.2 Sprickor i betong   Sprickor i en betongkonstruktion är vanligt förekommande eftersom betongen nästan alltid spricker vid härdning. Mindre ytliga sprickor, där armeringen är skyddad, har oftast inte någon större betydelse på konstruktionen. Sådana sprickor eller brott där till exempel armeringen kommer i kontakt med gödsel eller andra substanser kan orsaka större skador. Efter påkörning på en gödselbehållare som resulterat i stora sprickor eller brott är betongens hållfasthet reducerad (figur 3).  Sprickor förekommer i olika formationer. Det kan vara enstaka sprickor eller sprickor i kluster (figur 4). Sprickorna kan även vara återkommande och följa ett mönster eller motsatsen där de är mer utspridda och oregelbundna. Djupet på sprickorna kan variera där vissa är ytliga medan andra mer djupgående eller helt genomgående.  Enligt standarder och litteratur kan sprickor från 0,3 mm:s bredd påverka beständigheten med risk för läckage. Generellt gäller att sprickor ofta är lätta att upptäcka så länge de inte är dolda i mark eller av gödsel. Återkommande okulär kontroll av gödselbehållaren gör även att sprickor eller förändringar i sprickbildning kan upptäckas.  Figur 3. Påkörningsskada med brott på brunnsvägg. 



 15    Figur 4. Enkel spricka i brunnsvägg.  Genomförningar, såsom rörgenomförningar, i behållaren är partier där risker för påverkan och skador är stora (figur 5 och figur 6).  Figur 5. Rörgenomförningar i brunnsvägg.  



 16   Figur 6. Rörgenomförningar i brunnsvägg som orsakat skada på brunnen.   4.3 Vittring av betong  Betongens ytskikt kan vittra vilket beror på påverkan från till exempel korrosion av armering, frost eller aggressiv vätska. Sådana skador syns ofta på de delar av en behållare som inte är täckt med gödsel såsom övre delar av behållarvägg liksom eventuella betongtak. Skadorna visar sig genom att betongen lossnar i sjok. Rör det sig om sjok med en tjocklek på några millimeter så anses inte skadorna vara av större betydelse. Är sjoken större eller med en tjocklek på 5-10 millimeter så blottas ofta ballasten. Ballasten kan i sin tur frostsprängas loss från betongen och skada konstruktionen ytterligare. Mer omfattande vittring anses bero på frostangrepp på betongen eller rostangrepp på armering.  4.4 Utfällningar på betong Olika typer av utfällningar ses ofta vid sprickor i behållaren och kan vara tecken på skador. Fukt eller annan vätska för med utfällningar genom betongen vilka blir synliga på ytan. Bruna utfällningar kan vara rostutfällningar (figur 7 och figur 8). Dessa kan emellanåt vara svåra att särskilja från gödsel som också läckt ut via sprickorna.  



 17   Figur 7. Rostutfällning på betong.    Figur 8. Rostutfällning på betong.  



 18  4.5 Rostangrepp  Olika metallkomponenter i behållaren såsom armering, vajrar, vajerlås och eventuellt ingjutet stål kan rosta om de inte är skyddade av betong eller annat ytskikt.  Till exempel armering som inte är skyddat av betong, på grund av skador eller dåligt täckskikt, rostar. Eftersom rosten expanderar riskeras ytterligare skador på betongen. Sådana skador syns ofta genom rostutfällningar i sprickor i betongen.  4.6 Vajrar och vajerlås Vajrar är ofta av höghållfasthetstål och kallbearbetade vilket gör de extra känsliga för rost.  Vajrarna skyddas från rostangrepp genom ett fettlager samt ett ytterhölje som oftast är av plast. Skulle höljet vara skadat är risken för rostangrepp stort (figur 9). Vajerlås upprätthåller spännkraften i vajrarna och ska även de vara fria från rost.  Figur 9. Skyddshöljet på vajer skadat med rostangrepp som följd.  4.7 Fogar  Otätheter i fogar kan ha sin orsak i kemisk eller mekanisk påverkan. Till exempel kan istryck, påkörning, rötter eller skada på vajrar orsaka skador i fogarna. Skador i fog upptäcks ofta genom att gödsel sipprar genom fogen (figur 10).  



 19   Figur 10. Läckande fog.   4.8 Okulär inspektion och enkla verktyg för kontroll   Ska man kontrollera en gödselbehållare så kommer man långt med en okulär inspektion. Att konsekvent kontrollera behållaren efter tömning kan vara en bra rutin. Den okulära kontrollen sker genom att metodiskt gå runt och inspektera brunnen. Avvikelser, såsom sprickor på brunnens väggar, läckande fogar eller vajrar som rostat kan då noteras. Man bör även kontrollera eventuella sättningar. Vid upptäckt av skevhet på en behållare bör sakkunnig kontaktas. Sakkunniga är bl.a. konstruktörer och betongexperter samt finns även hos tillverkare av gödselbehållare. Även när det råder en minsta tvekan om hur en upptäckt skada påverkar behållarens konstruktion eller funktion ska en sakkunnig konsulteras.    Finns det inspektionsbrunn vid behållaren så kan man upptäcka ett läckage genom att titta och lukta i brunnen och på så vis upptäcka gödselförekomst (figur 11). Även vattenprov kan tas i inspektionsbrunn. Står det vatten i inspektionsbrunnen kan vattentrycket på behållaren vara högt och konstruktionen kan påverkas framförallt om 



 20   behållarens innehåll är litet. Figur 11. Inspektionsbrunn.  Förslag på verktyg att ha vid kontroll är; 
• Måttband, tumstock och skjutmått 

• Vattenpass  

• Teleskopskaft med kopp (för provtagning i inspektionsbrunn) 

• Hammare 

• Mejsel, kofot 

• Styv borste  

• Spade 

• Stege 

• Ficklampa, förstoringsglas 

• Kamera  

• Skyddskläder  

• Personlig skyddsutrustning 
 Svårigheter kan vara att kontrollera sådana delar av behållaren som är nedgrävda i mark. Finns större otätheter nära eller i bottenplattan kan gödsel läcka ut i grundvattnet. Det kan vara nödvändigt att gräva fram ett parti av en behållare för att blotta dolda delar. Detta ska dock ske efter en sakkunnigs anvisning. Jordprov kan eventuellt vara en metod för att utröna eventuellt läckage.   Det är alltid bra att ta bild av skador man upptäckt som också kan fungera som underlag vid konsultation med en sakkunnig om till exempel skadans art och erforderlig reparationsmetod. 



 21  5 Undersökta gödselbrunnar  Som en del i detta projekt besöktes fem olika gårdar i Skåne där läckage från gödselbrunnar befarades. Kontroller utfördes av en expert på betongkonstruktioner. De iakttagelser som gjordes under besöken har bl.a. legat till grund för denna rapport.   I samband med besöken utfördes även täckskiktmätning på behållarkonstruktionerna samt ytterligare en mätmetod där georadar användes. Dessa metoder presenteras i kapitel 5.6. 5.1 Gödselbrunn 1 Gödselbrunn, ca 250 m3, uppförd 1980-talet (figur 12). Var vid kontrolltillfället till viss del fylld med regnvatten och slam. På brunnsväggarna syntes tidigare vattennivåer i brunnen. Inga skador på brunnen hittades vid besökstillfället. De minskade vätskenivåerna i brunnen kan delvis bero på avdunstning. Gödselbrunnen hade tidigare lagrat grisgödsel.  Figur 12. Gödselbrunn som befarades läcka. Inga skador på brunnen hittades.  5.2 Gödselbrunn 2 Gödselbrunn, 330 m3, uppförd 1970- eller 1980-talet (figur 13). Tydligt läckage i fogar mellan element på brunn. Dessutom flertalet stora sprickor. Brunnen används som 



 22  genomtransport för gödsel till annan modernare gödselbrunn. Inspektionsbrunn fanns vid slutlagringen. Gödselbrunnen kräver omfattande reparation.    Figur 13. Gödselbrunn med läckage i fogar samt sprickor.   5.3 Gödselbrunn 3-6 Verksamhetsutövaren hade flera brunnar med olika skador. De flesta brunnarna hade inspektionsbrunn.  En gödselbrunn, 600 m3 uppförd år 2000, hade en stor spricka pga. påkörningsskada (figur 14). Från sprickan kan inte uteslutas läckage av gödsel tidvis. Vid sprickan syntes även rostutfällningar. Dessutom var skyddshöljet för vajern skadad. Omfattande reparation av gödselbrunnen kommer krävas. Gödselbrunn, 180 m3 uppförd 1980, med lagad påkörningsskada (figur 15). Lagningen är inte fackmässigt utförd.  Gödselbrunn, 250 m3. Spricka från påkörningsskada som vinklat betongelementet inåt. Vid besöket var gödselnivån under sprickan. Läckage kan ej uteslutas. Dessutom var skyddshöljet för vajern skadat. Reparation av spricka och skyddshölje måste utföras. Gödselbrunn, okänd volym, med avsaknad fog. 



 23  Figur 14. Påkörningsskada.   Figur 15. Påkörningsskada som lagats.   5.4 Gödselbrunn 7 Gödselbrunn, 600 m3, ingen gödsel tillfördes för tillfället. Brunnen befarades läcka då regnvatten aldrig blev stående i den (figur 16). Inga skador påträffades. 



 24   Figur 16. Gödselbrunn som befaras läcka.   5.5 Gödselbrunn 8 Gödselbrunn, okänd volym, läckage i fog (figur 17). Började läcka från fogarna i samband med att brunnen var full och att ytan på gödseln frös. Inga andra skador påträffades. Tätning av fog ska ske.   Figur 17. Läckage från fogarna efter att gödseln frusit i en full behållare.   



 25  5.6 Täckskiktsmätning och georadar Vid täckskiktsmätning mäts avståndet från betongytan till armeringen. Armeringen i betongkonstruktioner ska ha ett minsta skikt täckande betong beroende på vilken miljö konstruktionen ska finnas i. Vid täckskiktsmätning upptäcker man fel genom att avståndet till armeringen avviker från det ursprungliga t.ex. att man uppmäter 20 mm täckande betongskikt då det ska vara 40 mm. Generellt gäller att ju mindre täckskikt desto sämre skydd har armeringen. Täckskiktsmätning utfördes på alla undersökta brunnar och inga avvikelser konstaterades.  En annan undersökningsmetod, som provades i denna studie, var georadar. Georadarn kan användas för att få en uppfattning om skador på armeringen. Radarn fungerar så att den skickar en elektrisk signal genom konstruktionen. Signalen reflekteras tillbaka i olika hastighet beroende på vilket material som signalen träffar. På så vis kan en bild skapas av de olika ingående materialen (se figur 18). Inga skador på armeringen kunde konstateras i denna studie.     Figur 18. Bilder av armering från mätning med georadar.   6 Reparationsmetoder 6.1 Gödselbehållarens livslängd Innan omfattande reparationer utförs på en gödselbehållare så måste man ta ställning till om behållarens ekonomiska och tekniska livslängd är förbrukade. Den ekonomiska livslängden avser om behållaren fortfarande är företagsekonomiskt lönsam att använda. Den tekniska livslängden avser om behållaren fortfarande fyller sin funktion eller att till exempel reparationskostnaderna blir så höga att den anses vara uttjänt.  Det kan vara svårt att avgöra omfattningen av skadorna samt vad det skulle kosta att reparera. Man bör därför alltid kontakta en sakkunnig innan man påbörjar reparationer. Många tillverkare kommer ut och tittar på behållare för att föreslå reparationsmetoder. 



 26  Nedanstående åtgärdsförslag bör förankras hos en sakkunnig innan de vidtas på en gödselbehållare.  6.2 Större reparation av en gödselbehållare En större reparation av en gödselbrunn innebär att det bilas bort betong på insidan av gödselbehållaren. Beroende på skadans omfattning så skulle eventuellt blästring vara tillräckligt. När bilning respektive blästring är utförd täcks insidan av sprutbetong. Sådana åtgärder är kostsamma och skulle ta flera dagar i anspråk för att slutföra.  6.3 Reparation av fogar Omfattningen av läckage i fogar avgör vilka reparationsmetoder som bör användas. Beroende på skadan kan reparation ske från in- eller utsida. Generellt anses det ge bättre resultat om behållaren lagas från insidan.   För tätning av fog kan expanderande cementbruk, som klarar den kemiska miljön, användas. På marknaden finns flera produkter för ändamålet. För att cementbruket ska få god vidhäftning krävs att betongytan är rengjord med minst högtryckstvätt. Ytan ska vara fuktig när bruket läggs på. Det kan vara aktuellt att fräsa spår i betongen där cementbruket ska placeras. Syftet är att öka vidhäftningen så att inte cementbruket lossnar. Man bör kontrollera med tillverkaren eller sakkunnig att det fungerar att fräsa spår. Risken att fräsa spår i betongen i efterspända konstruktioner är att ytorna som fördelar trycket reduceras. Man ska därför förvissa sig om att åtgärden fungerar. Vid tvekan bör åtgärden inte vidtas.  Mjukfog är en annan reparationsmetod som kan användas vid mindre skador i till exempel fog, mellan vägg och bottenplatta samt vid genomförningar. Det finns också olika typer av beläggningar, till exempel polyuretan och cementslamma, som kan målas eller sprayas på betongen.  6.4 Reparation av vajrar Skador på vajrar, vajerlås etc. får anses vara allvarliga och reparationsåtgärder ska vidtas snarast. Skulle stålet vara angripet av till exempel rost bör sakkunnig kontaktas för att bedöma skadan. Även reparation bör utföras av specialist.         En tillfällig lagning av plasthöljet kring en vajer innebär att stålet täcks in med särskilt fett samt att ett formbart plaströr, av lämplig storlek, limmas kring vajern. Innan detta görs måste stålet rengöras från korrosionsprodukter samt skadat plasthölje tas bort. Det nya plasthöljet ska överlappa det ursprungliga höljet på vajern. Det ska vara möjligt att spänna vajern efter lagningen är utförd. Lagningen ska vara utförd så att vatten inte kan tränga in bakom lagningen. Även lagning med vulktejp får anses vara en tillfällig lösning.  Istället för att laga vajern och plasthöljet kan det vara aktuellt att byta ut hela vajern.   6.5 Reparation av sprickor Efter påkörning på gödselbehållare, som resulterat i stora sprickor eller brott, är det viktigt att utföra reparationer innan behållaren fylls på eller innan korrosionsangrepp på 



 27  armeringen uppstår. Genom injektering kan sprickor lagas och arbetet utförs av specialiserade företag. Samma typ av lagningsmetod som beskrevs för läckande fogar kan också användas på sprickor. 7 Att förebygga skador 7.1 Vikten av att följa tillverkarens anvisningar En av de viktigaste faktorerna för att förbygga skador på gödselbehållaren är att följa tillverkarens anvisningar för hur behållaren ska användas och vilka försiktighetsåtgärder man måste vidta i bruksskedet. Vid anlitande av till exempel maskinstationer för gödselspridning är det viktigt att även dessa får information som berör dem i deras arbete. Till exempel vilket minsta avstånd de måste hålla till en gödselbrunn.    7.2 Andra förebyggande åtgärder Andra sätt att förebygga skador är att ta bort vegetation i form av buskar och träd som vuxit upp runt behållaren (figur 19). Det finns exempel där träd vuxit upp mellan behållarväggar och vajrar vilket i förlängningen kan påverka konstruktionen negativt. Även rötter kan leta sig in och skada konstruktionen. En rekommendation är att hålla fritt, från kraftigare vegetation eller materialupplag, minst sex meter kring behållaren. Träd med utpräglad horisontell rotutveckling, till exempel pil- och poppelarter, bör undvikas vid gödselbehållare.   Figur 19. Runt gödselbehållaren ska det vara fritt från materialupplag och vedartade växter.  



 28   Betande djur, som varit lösgående i anslutning till behållaren, har ibland gnagt på skyddshöljet på vajrar med rostangrepp på vajrarna som följd (figur 20). Vid utvändiga vajrar kan det därmed vara bra att stängsla bort djur.    Figur 20. Troligen skada från nötkreatur som gnagt på vajern.  Att i bruksskedet inte köra för nära behållaren eller anlägga en körplatta vid behållaren kan reducera skador på behållaren. Instruktion om utformning och utförande av körplatta ska ske av en sakkunnig. Fel anlagd körplatta kan påverka gödselbehållarens konstruktion. Man ska inte heller ändra marknivån kring behållaren nämnvärt från dess att den anlades. För stora nivåskillnader i marknivå kring en behållare kan orsaka ojämnt tryck på väggar.  Får behållaren en annan användning, till exempel från flytgödsel till urin eller rötrester, så måste behållaren tätas för att anpassas till en mer flytande substans. Det går inte att lagra substanser med lågt pH, utan förbyggande åtgärder, eftersom betongen angrips.  Gödselbehållare har även skadats, med haveri som följd, då eldning skett för nära behållaren. Hållfasthet på betong och vajrar samt den skyddande förmågan hos vajrar kan påverkas. Under vintertid bör gödselbehållaren alltid rymma en viss del gödsel för att förhindra att behållaren skadas av tjälskjutande material.  
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