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I november 2001 publicerade CCPS första numret av Process Safety 
Beacon (1) och det distribuerades till ett par hundra personer. Sedan dess 
har 180 meddelanden för första linjens arbetare inom processindustrin 
publicerats (utgåvorna finns på www.sache.org). Idag har vi över 38.000 
människor på vår sändlista och dessa mottagare kan fritt dela med sig av 
Beacon till sina arbetskamrater. Totalt är det nog flera hundra tusen 
personer som läser den varje månad. Beacon översätts för närvarande till 
fler än 25 språk av en dedikerad grupp frivilliga översättare, som bidrar 
med sin tid för att sprida kunskap om processäkerhet över hela världen.

2016 gjordes två Beacons som fokuserade på upprepade händelser –
februari på bränder som uppstått efter överfyllnad av tankar innehållande

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
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Vad kan du göra?

The Beacon is usually available in Arabic, Afrikaans, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Gujarati, Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, 
Malay, Marathi, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Telugu, Thai, Turkish, and Vietnamese.

www.iomosaic.com

 Beacon skrivs för operatörer, underhålls-
tekniker och andra första linjens arbetare 
inom processindustrin. Den fokuserar på 
saker som de kan observera och åtgärder 
som de kan vidta inom ramen för deras 
ansvarsområde.

 Det är många ingenjörer, kemister, annan 
stabspersonal och chefer som läser Beacon 
och förhoppningsvis lär sig något från 
denna. Beacon skrivs emellertid inte för 
dem. Ni kommer därför inte att finna förslag 
som t.ex “förändra processen”, “ersätt 
utrustningen” eller “följ standard XYZ” i 
“Vad kan ni göra?”-sektionen.

 Du får gärna dela med dig av Beacon till 
dina arbetskamrater och kollegor, både i 
tryckta kopior eller som pdf-er.

 När du läser en Beacon, tänk efter vad du kan lära dig, även om 
den tar upp en händelsen i en annan typ av fabrik. Till exempel tar 
Beacon september 2016 upp en brand på ett fartyg. De flesta av 
Beacons läsare arbetar inte på fartyg, men budskapet var hur viktigt 
det är med Management of Change (MOC), som kan appliceras på 
alla typer av fabriker eller utrustningar.

 Det finns ett begränsat utrymme i en Beacon och den kan inte ta 
upp alla viktiga lärdomar från en händelse. Fundera på andra saker 
som du kan lära dig från händelsen och sök efter mer information 
på den specifika händelsen eller liknande incidenter.

 Om du arbetar på en fabrik med bra processäkerhetsprogram har ni 
förmodligen inte många incidenter och det är lätt att bli 
självbelåten. Använd Beacon som påminnelse om vad som kan 
hända om ni missar att noggrant genomföra alla aktiviteter i er 
fabriks processäkerhetssystem.

 Läs Beacon februari 2008 om “Hur kan du använda “The Beacon”,
som du hittar på www.sache.org.

Visste du?
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brandfarliga ämnen (2) och i maj om 
ammoniumnitrat-explosioner (3). 
Dessa incidenter är exempel på 
händelser som vi hoppas Beacon kan 
bidra till att förhindra. Lär av 
händelser som hänt någon annan-
stans, så att du inte måste lära dig 
den hårda vägen genom en liknande 
händelse på er egen fabrik!


