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Områdesbeskrivning 
Kopparbergs bryggeri är beläget på fastigheterna Nya Vägen 15:1 och 8:33 i Ljusnarsbergs 
kommun i nordöstra delen av samhället Kopparberg. Den norra delen av verksamhetsområdet 
avgränsas av en väg och ett bostadsområde, nordöstra delen av ett bostadsområde samt den södra 
och sydöstra delen som avgränsas av ett skogsområde. 

Längs verksamhetsområdets västra gräns finns vattendraget Laxbäcken som rinner söderut 
Laxbäcken mynnar i Garhytteån cirk 1,3 km från anläggningen. Garhytteån är populärt 
fiskevatten. 

I Ljusnarsbergs kommuns ”Risk- och sårbarhetsanalys” från 2006, reviderad och kompletterad 
under 2011 – 2012, är Kopparbergs bryggeri upptaget som objekt där en olycka kan medföra olika 
typer av skador. Riskkällor som listas är kemikalier och luftutsläpp med tänkbara olyckstyper som 
brand, utsläpp av farliga ämnen och orenat vatten. 

Vid arbetet med detaljplan för del av Nya Vägen 8:25 m fl i Kopparberg har man under rubriken 
Störningar – miljökonsekvenser en underrubrik, Dagvatten, där man lyfter fram ovanstående 
risker som gäller Laxbäcken och behovet av att skydda denna mot utsläpp av förorenande ämnen. 
 

Text från planbeskrivningen: 
 
”Dagvatten 
P g a närheten till Laxbäcken bör dagvattenhanteringen inom industriområdet  
utredas närmare och inom ramen för utredningen bör det göras en riskanalys  
och tas fram en plan för framtida åtgärder i syfte att förebygga utsläpp av för- 
orenande ämnen i Laxbäcken. Eventuellt bör en lokal hantering av dagvattnet i  
området övervägas. Den del av Laxbäcken som angränsar till industriområdet  
bör skyddas särskilt t ex med hjälp av en invallning. 
  
Av ovanstående skäl har planförslaget kompletterats med en bestämmelse (m2) 
som reglerar omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark för industri.  
  
Under bygg- och anläggningsarbeten bör aktsamhet vidtas för att undvika  
grumling av Laxbäcken.”  

  

När nu företaget står inför ett antal till- och nybyggnationer har man påbörjat arbetet med att  
lyfta fram och synliggöra de risker som föreligger inom verksamhetsområdet. 

 

Syfte 
Syftet är att tillmötesgå kommunens krav på att man ska utföra en riskanalys där samtliga från 
bryggeriet förekommande risker för förorening av Laxbäcken inventeras. 

  



Riskinventering och riskanalys 
 
Inventering av risker 

Identifiering av risker har utförts av Kopparbergs bryggeri och VAP. Analysen omfattar 
Laxbäcken och det befintliga ledningssystemet för dagvatten som finns inom 
verksamhetsområdet.  

I dag leder ett antal dagvattenledningar från tak och körytor ut i Laxbäcken, dessa ska lokaliseras 
och åtgärdas. 

 

Nuläge - Riskområden med potentiella föroreningskällor  
Vid riskinventeringen har man delat in verksamhetsområdet i olika riskområden beroende på var 
den specifika risken föreligger. 
Inom verksamhetsområdet förekommer två olika produkttyper, livsmedel (färdiga produkter, 
restprodukter, halvfabrikat och råvaror) samt kemiska produkter (olja och diesel). 
Vid hantering av de olika produkterna förekommer mer eller mindre övervakning vilket innebär 
att man kan dela in utsläppsriskerna i fyra delar, oövervakade större utsläppsrisker, oövervakade 
mindre utsläppsrisker, övervakade större utsläppsrisker och övervakade mindre utsläppsrisker. 
 

Riskområde 0 - Verksamhetsområdet 

Scenario 
Brand uppstår i byggnad. 

Påverkan 
Risk finns att släckvatten kan läcka ut i dagvattensystemet och vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Möjlighet finns att pumpa det förorenade vattnet till utjämningsmagasin för spillvatten.  

Riskanalys 
Sannolikhet finns att en brand uppstår. 
 

Scenario 
Läckage från fordon kan uppstå på grund av bristande fordonsunderhåll eller kollision mellan 
fordon som rör sig på området. 

Påverkan  
Risk finns att olja, hydraulolja, bensin eller diesel rinner ut på marken, till dagvattensystemet och 
vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Möjlighet finns att pumpa det förorenade vattnet till utjämningsmagasin för spillvatten.  

Riskanalys 
Sannolikheten att en kollision eller ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 

 

 



 
 

Riskområde 1 - Lastkaj för lagerbyggnad 

Scenario 
Läckage från fordon kan uppstå på grund av bristande fordonsunderhåll. 

Påverkan 
Risk finns att olja rinner ut på marken och vidare till dagvattenränna för linjeavvattning. 

Befintligt skydd 
Vattnet passerar en oljeavskiljare innan det leds vidare till recipienten.  

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
 

Riskområde 2 – Plats för öljästtankar, filterresttankar, bulktankar samt öljäs- och 
öllagertankar  

Scenario 
Läckage kan uppstå vid påfyllning/tömning av öltankar, filterresttankar och bulktankar på grund 
av brister i hanteringen. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet och vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Kontrollrutiner och förebyggande underhåll av slangar.  
Invallning har utförts för att kunna leda eventuellt läckage till en befintlig dagvattenpumpstation 
där möjlighet finns att pumpa det förorenade vattnet till utjämningsmagasin för spillvatten.  

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Lager- och jästankar har säkerhetsventiler s.k. sprängbleck som kan utlösas vilket gör att 
produkt/skum kan läcka ut från tanktoppen. 
Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt. 
Det som läcker ut och upptäcks pumpas till utjämningsmagasin för spillvatten. 
 

Riskområde 3 – Plats för tömning av mäsk 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tömning av mäsk till transportfordon för bortforsling på grund av att 
fordonet står snett eller att något sitter kvar i skruven och faller ner på marken. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet och vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Kontrollrutiner. 
Skyffel för att ta bort utläckt mäsk från marken. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten då mäsken är fast och inte sprider sig 
nämnvärt. Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt. 
 



 

 

Riskområde 4 – Plats för tömning och fyllning av bulk 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tömning eller fyllning av bulktransportfordon på grund av ovarsam 
hantering med slangar och kopplingar eller att en slang brister. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet och vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Tömning sker under övervakning av chaufför. 
Förebyggande underhåll av slangar. 
Invallning har utförts för att kunna leda eventuellt läckage till en befintlig dagvattenpumpstation 
där möjlighet finns att pumpa det förorenade vattnet till utjämningsmagasin för spillvatten. 
Absorbentkorvar och golvskrapor finns vid platsen. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt men med hög 
koncentration.  
Det som läcker ut och upptäcks pumpas till utjämningsmagasin för spillvatten. 
 

Riskområde 5 – Plats för oljetank 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid påfyllning på grund av att en slang brister. 

Påverkan 
Risk finns att olja kan läcka ut i dagvattensystemet och vidare till bäcken. 

Befintligt skydd 
Övervakning vid påfyllning.  

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Då hanteringen sker övervakat skulle en bristande slang upptäckas omgående och ett eventuellt 
läckage till bäcken minimeras. 
 

Riskområde 6 – Plats för råvarubehållare 

Scenario 
Läckage kan uppstå på grund av att en råvarubehållare går sönder till exempel vid påkörning med 
truck. 

Påverkan 
Risk finns att maximalt 1 m³ råvara kan läcka ut på marken. 

Befintligt skydd 
Absol finns på platsen. 
Invallning har utförts för att kunna stoppa eventuellt läckage från utsläppsplatsen. 

Riskanalys 
Sannolikheten finns att ett läckage ska uppstå. 



Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt. 
Det som läcker ut samlas ihop och tas bort. 
 

Riskområde 7 – Plats för dieseltank 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tankning av diesel på grund av överfyllning. 

Påverkan 
Risk finns att diesel kan läcka ut på marken. 

Befintligt skydd 
Övervakning vid påfyllning. 
Överfyllningsskydd. 
Absol finns på platsen. 
Invallning har utförts för att kunna stoppa eventuellt läckage från utsläppsplatsen. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
På grund av invallningen är det omöjligt för den utläckta dieseln att nå Laxbäcken. 
 
 

Planerade åtgärder 
Utifrån upprättad riskanalys har åtgärdsförslag arbetats fram för att reducera miljöpåverkan. 
Följande riskreducerande åtgärder planeras: 

 Befintlig pannanläggning med tillhörande oljetank i anslutning till Laxbäcken tas ur drift 
och rivs. Ny pannanläggning anläggs där i huvudsak fastbränsle i form av pellets används 
som bränsle. Genomförande höst/vinter 2014/2015. Klart 150630. 
 

 Dagvattenledningar inventeras och byggs om så att dagvattnet kan ledas till ett planerat 
utjämnings- och sedimentationsmagasin i verksamhetsområdets södra del. 
Magasinet utförs med tät botten och dämt utlopp samt förses med avstängningsfunktion på 
utloppet. 
Åtgärden är tänkt att utföras i två etapper. 

Etapp 1: 
Utförs i samband med nybyggnad av mediacentral och omfattar nybyggnationen samt 
verksamhetsområdets södra del. Genomförande hösten/vinter 2014/2015. Klart 150430. 

Etapp 2: 
Utförs i samband med tillbyggnad av produktionshall och omfattar verksamhetsområdets 
norra del. Genomförd senast 191231. 

   



Efter åtgärd - Riskområden med potentiella föroreningskällor  
Vid riskinventeringen har man delat in verksamhetsområdet i olika riskområden beroende på var 
den specifika risken föreligger. 
Inom verksamhetsområdet förekommer två olika produkttyper, livsmedel (färdiga produkter, 
restprodukter, halvfabrikat och råvaror) samt kemiska produkter (olja och diesel). 
Vid hantering av de olika produkterna förekommer mer eller mindre övervakning vilket innebär 
att man kan dela in utsläppsriskerna i fyra delar, oövervakade större utsläppsrisker, oövervakade 
mindre utsläppsrisker, övervakade större utsläppsrisker och övervakade mindre utsläppsrisker. 
 

Riskområde 0 - Verksamhetsområdet 

Scenario 
Brand uppstår i byggnad. 

Påverkan 
Släckvatten leds till utjämningsmagasin för dagvatten med avstängningsanordning vilket 
eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Riskanalys 
Sannolikhet finns att en brand uppstår. 
 

Scenario 
Läckage från fordon kan uppstå på grund av bristande fordonsunderhåll eller kollision mellan 
fordon som rör sig på området. 

Påverkan  
Risk finns att olja, hydraulolja, bensin eller diesel rinner ut på marken. Eventuellt läckage leds till 
utjämningsmagasin för dagvatten med avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell 
påverkan på omgivning. 

Riskanalys 
Sannolikheten att en kollision eller ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 

 

Riskområde 1 - Lastkaj för lagerbyggnad 

Scenario 
Läckage från fordon kan uppstå på grund av bristande fordonsunderhåll. 

Påverkan 
Risk finns att olja rinner ut på marken och vidare till dagvattenränna för linjeavvattning.  
Vattnet passerar en oljeavskiljare innan det leds vidare till utjämningsmagasin för dagvatten med 
avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
 

 

 

 



Riskområde 2 – Plats för öljästtankar, filterresttankar, bulktankar samt öljäs- och 
öllagertankar  

Scenario 
Läckage kan uppstå vid påfyllning/tömning av öltankar, filterresttankar och bulktankar på grund 
av brister i hanteringen. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet, det leds då till utjämningsmagasin för 
dagvatten med avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Befintligt skydd 
Kontrollrutiner och förebyggande underhåll av slangar.  

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Lager- och jästankar har säkerhetsventiler s.k. sprängbleck som kan utlösas vilket gör att 
produkt/skum kan läcka ut från tanktoppen. 
Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt. 
Det som läcker ut och upptäcks leds till utjämningsmagasin för dagvatten med 
avstängningsanordning. 
 

Riskområde 3 – Plats för tömning av mäsk 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tömning av mäsk till transportfordon för bortforsling på grund av att 
fordonet står snett eller att något sitter kvar i skruven och faller ner på marken. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet, det leds då till utjämningsmagasin för 
dagvatten med avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Befintligt skydd 
Kontrollrutiner. 
Skyffel för att ta bort utläckt mäsk från marken. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten då mäsken är fast och inte sprider sig 
nämnvärt. Den mängd som skulle kunna läcka ut till dagvattensystemet leds till 
utjämningsmagasin för dagvatten med avstängningsanordning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riskområde 4 – Plats för tömning och fyllning av bulk 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tömning eller fyllning av bulktransportfordon på grund av ovarsam 
hantering med slangar och kopplingar eller att en slang brister. 

Påverkan 
Risk finns att livsmedel kan läcka ut i dagvattensystemet, det leds då till utjämningsmagasin för 
dagvatten med avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Befintligt skydd 
Tömning sker under övervakning av chaufför. 
Förebyggande underhåll av slangar. 
Absorbentkorvar och golvskrapor finns vid platsen. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel och relativt ofarligt men med hög 
koncentration. Det som läcker ut och upptäcks leds till utjämningsmagasin för dagvatten med 
avstängningsanordning. 
 

Riskområde 5 – Plats för oljetank 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid påfyllning på grund av att en slang brister. 

Påverkan 
Risk finns att olja kan läcka ut i dagvattensystemet, det leds då till utjämningsmagasin för 
dagvatten med avstängningsanordning vilket eliminerar eventuell påverkan på omgivning. 

Befintligt skydd 
Övervakning vid påfyllning.  

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
Då hanteringen sker övervakat skulle en bristande slang upptäckas omgående. Den mängd som 
skulle kunna läcka ut till dagvattensystemet leds till utjämningsmagasin för dagvatten med 
avstängningsanordning. 
 

Riskområde 6 – Plats för råvarubehållare 

Scenario 
Läckage kan uppstå på grund av att en råvarubehållare går sönder till exempel vid påkörning med 
truck. 

Påverkan 
Risk finns att maximalt 1 m³ råvara kan läcka ut på marken. 

Befintligt skydd 
Absol finns på platsen. 
Invallning har utförts för att kunna stoppa eventuellt läckage från utsläppsplatsen. 

Riskanalys 
Sannolikhet finns att ett läckage ska uppstå. Den mängd som skulle kunna läcka ut är livsmedel 
och relativt ofarligt. Det som läcker ut samlas ihop och tas bort. 
 



Riskområde 7 – Plats för dieseltank 

Scenario 
Läckage kan uppstå vid tankning av diesel på grund av överfyllning. 

Påverkan 
Risk finns att diesel kan läcka ut på marken. 

Befintligt skydd 
Övervakning vid påfyllning. 
Överfyllningsskydd. 
Absol finns på platsen. 
Invallning har utförts för att kunna stoppa eventuellt läckage från utsläppsplatsen. 

Riskanalys 
Sannolikheten att ett läckage ska uppstå bedöms som liten. 
På grund av invallningen är det omöjligt för den utläckta dieseln att nå Laxbäcken. 
 
 

 

   



Bedömning och värdering av risker 
Riskinventeringen har utförts utifrån två aspekter: 

- hur stor sannolikhet det är att en viss risk inträffar 

- vad konsekvensen blir av att risken inträffar 

Sannolikhet har bedömts enligt tabell 1 och konsekvens har bedömts enligt tabell 2. 
Den bedömda risken har placerats in i en riskmatris, tabell 3, och den bedömda risken har 
klassats enligt tabell 4. I tabell 5 och 6 visas riskanalyser för nuläge och efter åtgärder i 
matrisform. 

Tabell 1. Nivåer för sannolikhet 

Sannolikhet att risk inträffar 

5 Ofta Mer än 1 gång/år 

4 Vanlig 1 gång/år 

3 Förekommande 1 gång/1 – 10 år 

2 Ovanlig 1 gång/10 – 100 år 

1 Mycket ovanlig 1 gång/100 – 1000 år 

Tabell 2. Nivåer för konsekvens 

Konsekvens av att risk inträffar 

5 Katastrofala Omfattande utsläpp till Laxbäcken 

4 Kritiska Stort utsläpp till Laxbäcken 

3 Kännbara Utsläpp till Laxbäcken 

2 Marginella Mindre utsläpp till Laxbäcken 

1 Försumbara Försumbart utsläpp till Laxbäcken 

Tabell 3. Riskmatris (sammanvägning av sannolikhet och konsekvens) 

S * K Preliminär risk 

0 - 5 1 

6 - 10 2 

11 - 15 3 

16 - 20 4 

21 - 25 5 

Tabell 4. Riskklass 

Riskklass Preliminär risk 

5 Får ej förekomma, kräver omedelbar åtgärd 

4 Bör åtgärdas 

3 Bör utredas 

2 Ingen risk i nuläget men bör observeras 

1 Ingen risk föreligger 



Tabell 5. Riskanalys – Nuläge 
 

   

Riskområde  Risk 
nr 

Scenario  Sann
(1‐5) 

Kons
(1‐5) 

Risk 
(S x K) 

Riskklass

1  1  Läckage av olja från fordon. 2 1 2  1 

2  2  Läckage vid påfyllning av öljästankar. 4 3 12  3 

2  3  Läckage från jäsning i öltankar. 4 3 12  3 

2  4  Filterresttank överfylls. 1 1 1  1 

2  5  Spill vid tömning av filterresttank. 5 1 5  1 

2  6  Spill vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

5 1 5  1 

2  7  Slang brister vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

1 2 2  1 

3  8  Läckage vid tömning av mäsk till
transportfordon. 

4 1 4  1 

4  9  Spill vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

5 1 5  1 

4  10  Slang brister vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

1 3 3  1 

5  11  Slang brister vid påfyllning av 
oljetank. 

1 3 3  1 

6  12  Punktering av råvarubehållare. 3 1 3  1 

7  13  Diesel spills på marken vi tankning. 3 1 3  1 

0  14  Brand.  4 4 16  4 

0  15  Läckage från fordon. 2 3 6  2 

 

   



Tabell 6. Riskanalys – Efter åtgärd 
 

   

Riskområde  Risk 
nr 

Scenario  Sann
(1‐5) 

Kons
(1‐5) 

Risk 
(S x K) 

Riskklass

1  1  Läckage av olja från fordon. 2 1 2  1 

2  2  Läckage vid påfyllning av öljästankar. 4 1 4  1 

2  3  Läckage från jäsning i öltankar. 4 1 4  1 

2  4  Filterresttank överfylls. 1 1 1  1 

2  5  Spill vid tömning av filterresttank. 5 1 5  1 

2  6  Spill vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

5 1 5  1 

2  7  Slang brister vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

1 1 1  1 

3  8  Läckage vid tömning av mäsk till
transportfordon. 

4 1 4  1 

4  9  Spill vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

5 1 5  1 

4  10  Slang brister vid tömning/fyllning av 
bulktransportfordon. 

1 1 1  1 

5  11  Slang brister vid påfyllning av 
oljetank. 

1 1 1  1 

6  12  Punktering av råvarubehållare. 3 1 3  1 

7  13  Diesel spills på marken vi tankning. 3 1 3  1 

0  14  Brand.  4 1 4  1 

0  15  Läckage från fordon. 2 1 2  1 
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