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Gödselbehållare -
inspektion och
egenkontroll

Mer fakta och
information finns i
rapporten
"Projektrapport om
läckage
från gödselbehållare av
betong - inspektion och
egenkontroll". Rise
rapport 2019:106. ISBN
978-91-89049-39-0.

Verksamhetsutövare ska utföra

egenkontroll av de delar i

verksamheten som kan ha en

negativ påverkan på miljön och

människan. En

verksamhetsutövare, som lagrar

gödsel, ska därför se till

att lagringen sker så inte avrinning

eller läckage av

gödsel sker. Denna skrift ska vara

ett hjälpmedel att utföra enklare

egenkontroller av gödselbehållare

av betong. Även reparation av

gödselbehållare och

förebyggande åtgärder för att

förhindra skador beskrivs. I

skriften avser

gödselbehållare främst

gödselbrunnar. Många råd kan

även appliceras på laguner och

fastgödsellager av betong.  

 

Angrepp på gödselbehållare

Gödselbehållare kan påverkas av

mekaniska och kemiska

angrepp. Gödsel och urin angriper

i normalfallet inte betong.

Däremot angriper gödsel och urin

armeringen om till exempel

betongen är skadad och inte

skyddar armeringen. Armeringen

kommer då att rosta. Rostens

expansion gör att betongen bryts

bort från armeringen och

ytterligare skador på betongen

uppkommer. 

Påkörningsskador är vanliga på

behållare. Skadorna kan

bl.a. orsaka brott och sprickor

samt skador på vajrar och fogar.

 

All sänkning av pH-värdet i

gödseln påverkar betongen. Ju

lägre pH desto aggressivare

verkar substansen på betongen.

Ensilagesaft har 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.

 

Att kontrollera en

gödselbehållare

En okulär inspektion av

gödselbehållaren efter tömning

kan vara en bra rutin. Att

metodiskt gå runt och inspektera

behållaren underlättar. Det är

alltid svårt att inspektera de delar

som är nedgrävda i mark. Finns

inspektionsbrunn så kan man

upptäcka ett läckage genom att

titta och lukta i brunnen och på så

vis upptäcka gödselförekomst.

Även vattenprov kan tas i

inspektionsbrunn.

 

Upptäcks en skada på en

gödselbehållare ska en sakkunnig

kontaktas. Sakkunniga är bl.a.

konstruktörer och

betongexperter samt finns även

hos tillverkare av gödselbehållare.

 

Det är alltid bra att ta bild av

skador man upptäckt. Foton

kan fungera som underlag vid

konsultation med en sakkunnig

för att visa typ av skada, skadans

omfattning samt att den

sakkunniga kan föreslå

reparationsmetod.
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SJÖBO
KOMMUN

Projektet har finansierats med stöd från
LOVA, via Länsstyrelsen i Skåne, samt
Sjöbo kommun.

Förslag på verktyg att ha vid egenkontroll

• Måttband, tumstock och skjutmått

• Vattenpass

• Teleskopskaft med kopp (för provtagning i

inspektionsbrunn)

• Hammare, mejsel, kofot

• Styv borste, spade

• Stege

• Ficklampa, förstoringsglas, kamera

• Skyddskläder och personlig skyddsutrustning

 

Reparation av gödselbehållare

Reparation ska  ske efter sakkunnigs anvisning. En

större reparation av en gödselbehållare innebär att det

bilas eller blästras bort betong från behållarens insida.

Därefter täcks insidan med sprutbetong.   

 

För tätning av fog kan expanderande cementbruk

användas. Mjukfog är en annan reparationsmetod vid

mindre skador. Olika typer av beläggningar, till

exempel polyuretan och cementslamma, som kan

målas eller sprayas på kan också användas.

 

Skador på vajrar, vajerlås etc. är

allvarliga. Reparationsåtgärder ska vidtas snarast. 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.

Istället för att laga vajern och plasthöljet kan det vara

aktuellt att byta ut hela vajern.

 

Efter påkörning på gödselbehållare är det viktigt att

utföra reparationer innan behållaren fylls på eller

innan korrosionsangrepp på armeringen uppstår.

Genom injektering kan sprickor lagas. Arbetet utförs

av specialiserade företag. Även samma metod som för

lagning av fog kan användas för lagning av sprickor.

 

Att förebygga skador

Att följa tillverkarens anvisningar för hur behållaren

ska användas och vilka försiktighetsåtgärder som ska

vidtas i bruksskedet är den viktigaste åtgärden för att

förbygga skador på behållaren.

 

Andra sätt att förebygga skador är;

• Ta bort buskar och träd samt inte ha materialupplag

inom sex meter från behållaren

• Eventuellt stängsla bort betande djur som kan gnaga

på skyddshölje kring vajrar

• Inte köra för nära behållaren

• Anlägga en körplatta (anvisning från sakkunnig

krävs)

• Inte ändra marknivån kring behållaren

• Täta behållaren om en mer flytande substans ska

lagras

• Inte lagra substanser med lågt pH

• Inte elda nära behållaren

 

Arbete i och kring gödselbehållare

De främsta arbetsmiljöriskerna vid arbete vid

gödselbehållare är är fallrisker, risk att andas in giftiga

gödselgaser samt klämskador. Alla dessa risker kan ha

dödlig utgång. 

    

Arbetsmiljöverket har föreskrivit om särskilda regler

vid arbete i cisterner, brunnar m.m. Även

arbetsmiljöregler finns för jordbruks-

och byggnadsarbeten. Läs mer vilka

försiktighetsåtgärder som måste vidtas på www.av.se.


