
 Lära er att upptäcka händelser och tillbud samt hur 
ni ska rapportera dem så att de blir utredda. 
 Om du är med och utreder en händelse, se till att 
utredningen blir fullständig. Hitta alla grundorsaker 
och bidragande faktorer så att ni kan lära er så mycket 
som möjligt av händelsen.  
 När du läser en utredning eller Beacon, titta efter 
alla lärdomar och tänk på hur du kan applicera dessa i 
din fabrik. 
 Sök efter mer information om en Beaconhändelse. 
Utrymmet är begränsat så vi kan inte få med all information!!! 

     Om du sedan många år regelbundet läser Beacon, kanske 
du känner igen bilderna till vänster. Den översta visar en stor 
brand i ett oljeraffinaderi i närheten av Sunray, Texas den 16 
februari 2007. Den andra bilden visar en del av skadorna. Tre 
arbetare skadades och raffinaderiet fick stängas tillfälligt. 
Händelsen har tagits upp i tre Beacon, med tre helt olika 
lärdomar: 
 oktober 2008: “Is orsakar brott på oanvända rör och brand” 
 maj 2010:  “Brandsäkrade strukturer” 
 september 2011:  “Risker med avställd utrustning” 
     Det finns mer att lära av denna händelse. Gå till 
www.csb.gov där du hittar rapporten om branden “Valero 
Refinery Propane Fire” om du vill läsa hela rapporten. 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 
Messages for Manufacturing Personnel 

Sök efter ALLA lärdomar i varje händelse! 
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En händelse – tre Beacon 
(och det kunde ha varit fler) 

  

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, 
Marathi, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese. 
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 Ni kan alltid lära er mer från varje händelse och 
tillbud på er anläggning. 
 Nästan varje incident har flera grundorsaker. 
 Händelser kan ha många bidragande faktorer. Här 
är några exempel: säkerhetsutrustning eller nedtag-
ningssystem som inte fungerade, brister i kontroll-
system och dess procedurer för att hantera en drift-
störning, brister i nödlägessystem och dess 
procedurer. 
 Ni kan inte lära er något från en händelse eller ett 
tillbud som aldrig rapporteras! 

www.iomosaic.com www.aiche.org/ccps 
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Vad kan ni göra? Visste ni att? 
October 2008 May 2010 September 2011 

Beacon fyller 10 år! 
Beacon fyller 10 år denna månad! Sedan 
november 2001 har Beacon spridit lärdomar i 
processäkerhet till människor som arbetar i 
världens processindustri och på alltfler språk. 
Den nuvarande e-postlistan innehåller mer än 
21.000 e-postadresser. CCPS tackar alla sina 
medlemsorganisationer, Beacon-sponsorer, 
Beacon Committee och de mer än 40 frivilliga 
översättare som gör det möjligt att sprida denna 
information och förbättra säkerheten i vår 
bransch. 
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