Hur företagets
säkerhetskultur
förändras/påverkas
efter en olycka
Råtalloljeutsläppet 2011
och det långsiktiga arbetet
efter en incident.
Björn Hedman & Sofia Strandvall
Kraton Chemical AB, Sandarne

Kraton’s History - 50+ Years of Innovation and Growth
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Our Products
Our SBC polymers are a class of
thermoplastic elastomers, which is
a plastic material that behaves like
rubber, delivering both strength
and elasticity.

Our biobased pine chemistry enables
numerous industries to replace nonrenewable resources with highperformance, sustainable
alternatives.
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Kraton’s Global Footprint
Niort, France
Manufacturing Facility

Belpre, OH
Manufacturing Facility

Berre, France
Manufacturing Facility

Sandarne, Sweden
Manufacturing Facility

Oulu, Finland
Manufacturing Facility

Wesseling, Germany
Manufacturing Facility

Dover, OH
Manufacturing Facility
Gersthofen, Germany
Manufacturing Facility
Savannah, GA
Manufacturing Facility
“BLS” acidulation capabilities
Pensacola, FL
Manufacturing Facility

Kashima, Japan
JV Manufacturing Facility

Panama City, FL
Manufacturing Facility
“BLS” acidulation capabilities

Mailiao, Taiwan
KFPC JV Manufacturing Facility

Kraton refineries
located in close
proximity to some of
the world’s largest
kraft pulp supplies

Råtalloljeutsläppet 2011-12-20



10 000 m3 cistern för
råtallolja, vid tillfället
fylld till 8000 m3



Olyckan upptäcktes
2011-12-20 kl 09.45



Läckaget hade börjat
vid 21-tiden kvällen före



800 m3 läckte ut till havet
före provisorisk invallning



Ytterligare 900 m3 läckte ut
till mark varav 700 m3
samlades upp



Resterande mängd
pumpades till akut beställd
tankbåt
8

Omedelbara åtgärder


En provisorisk invallning byggdes av
sand, grus och plywood. Stopp på
läckage till havet efter 1 tim



En tankbåt styrdes om till att gå till oss



Mediahantering – ett heltidsjobb!



Möten med
Länsstyrelsen,
Söderhamns och
Hudiksvalls kommun,
SMHI,
Kustbevakningen mfl
hela julhelgen
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Vad hände sedan?


Olycksutredning klar efter 2 månader
Orsaken var en spricka i svetsen mellan
två plåtar, vilka hade för hög halt av C
och Mn (utanför specifikation) och blev
därigenom för hård och spröd



Omfattande sanering i skärgården åren
2012-2013 och i mindre skala ända fram
till 2016.
Positivt eftermäle hos allmänheten – vi
hanterade olyckan bra!



Båda cisternerna revs och nya byggdes
upp på samma plats, med fullständig
invallning, Klart 2014



Företaget friades i både tingsrätt och
hovrätt
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SERA – Site Environmental Risk Assessment
Slutsats efter olyckan: Något liknande får aldrig hända igen!
SERA: en riskbedömning av hela området, med fokus på vilka sätt som utsläpp
kan nå havet eller naturmark.
Större åtgärder: Invallning av cisterner, omdragning av dagvatten till
uppsamlingsbassäng, gjutning kant längs kajkanten.
Fotot visar industriområdet som det såg ut då, 2013

Invallning

Invallning
Dagvattenuppsamling

Invallning
Betongkant
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Säkerhetsarbetet 2010-2020

Process
Säkerhet

Säkerhets
Beteende

Person
Säkerhet
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Personsäkerhet – Life Critical Policies
Arbetstillstånd - Permit to Work

Arbete i begränsat utrymme - Confined Space Entry

Heta Arbeten - Hot Work
Bryt och Lås - Zero Energy State
Arbete på höjd - Work at Height
Managment of Change
Ingrepp i Processystem - Opening Process Systems
Elektriska arbeten – Live Electrical Work
Betong och Markbrytande arbeten – Excavation
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Processäkerhet 2010-2020
2013
Globalt tillsätts experter
resurser med erfarenhet
från globala
kemikalieföretag
2016
Kraton köper Arizona
Chemical.
Processäkerhetsarbetet
likriktas för att
förtydliga globala
jämförelser mellan
siter

En global
processäkerhetsstrategi
tas fram. Först görs
övergripande
riskbedömning som leder
vidare till HAZOP eller
WhatIf

2011
Processrisker,
Riskbedömningar
allt samlat och
blandat

2012
Rapport –
riskanalyser i
Sandarne

2014
Processäkerhetsingenjör anställs
lokalt

SERA – Grundlig
genomgång,
arbetssätt
påminner om
Hazop

Den första
strategiska
hazopen görs.

2017-2020
Uthålligt arbete
med att
riskbedöma,
stänga åtgärder
och sänka risker
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Processäkerhet
PHA Plan Sandarne 2014-2021

PHA plan 2014 - 2021







HAZOP och LOPA (Layers of Protection)
What if på mindre riskfyllda avsnitt
Fabriken delades in i 12 huvuddelar som vardera
utgör en Hazop eller en What-If-analys. Genomförs
i en 5-års-cykler med 2-3 analyser per år. Nu går vi
in i första repetitionscykeln.
Tydlig systematisk värdering av risker, tydlig
process och tydliga krav på hantering av risker,
från genomförd Hazop till genomförd åtgärd eller
investering – tidsbestämt.

Year

System
HOH system, distillation
plant

2014

Ejector oil system
15-17 of April

2015

Reactor R-4301 incl.
penta system
11-13 of November

Reactor R-2301/2801
incl. Scrubber system
26-29 of April
2016
HOH system, upgrade plant
14-16 of June
Distillation system
(columns)
15-19 of May

2017

Steam system
13-17 november

Siten ansvarig, specialiststöd från koncernen
Tankfarms
19-23 mars

Equipment
LUWA
FF-601/901
E-1101/1201
T-1400/1403
Difylslinga 1 och 2
Heater 4
Heater 5
V-801/802
Expansionskärl
Pumpar
T-5
T-6
Ejectors
V-1
T-10
Oil separation basin
R-4301
Dry chemicals
Wet chemicals
Scrubber HD2
Unloading of penta
Storage tank penta
Blow machine
R-2301
R-2801
Scrubber HD1
HydrogenePeroxide
Sodium Hypochlorite
Electrical heaters (3)
T-2501
T-4501
C-301
C-601
C-901
C-1201
C-1501

PHA type
Hazop/LOPA

Drawing/P&ID/etc Comments
Completed

Hazop/LOPA

A1-14-0227,
A1-08-0097,
A1-16-0062,
A1-08-0244p.2,
A1-08-0296
A1-10-1094

Not included
Hazop/LOPA

Completed

Completed

Hazop/LOPA

Completed

Hazop/LOPA

Completed

What If/LOPA

Completed

T-2602 condensate tank Hazop/LOPA
Steam boiler
Ackumulator
20-barg system
10-barg system
3-barg system
CTO/pitch
What If/LOPA
TOFA/DTO
Chemicals
Fuels (T-9501/9502/9503)

Completed

Completed

2018

2019

WFE's, rosin ester, light oil
incl. loading/unloading
3-7 december
Dust: powders and
pastillation area
May
Oil separation basin and
waste water treatment
September
Re-validation: HOH system,
distillation plant
Nov/Dec

Hazop/LOPA

Completed

Hazop/LOPA

Completed
(April 2018)

Hazop/LOPA

Completed
(February 2020)
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Säkerhetsbeteende


Critical Thinking.


Grundläggande Arbetsmiljöprinciper



Säkerhet är alltid egna beslut i slutänden



Stop Points



Säkerhet, Ägarskap, Integritet, Relationer



Grundorsaksanalys med fokus på fakta
och lösningar. Ej jagande av syndabockar



Säkerheten alltid först – på riktigt!
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Bradley Curve and IBS-Safety Culture Index

Dealing with
Unconscious
human errors

0 - 0,9

1,0 1,9

2,0 –
2,9

3,0 –
3,4

3,5 – 3,9

4,0 – 5,0

Status
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Framgångsfaktorer






Tydlighet


Tydlig strategi, resurser tillsattes lokalt



Tydlig process. Krav och åtgärd beroende på risknivå



Tydlig inriktning KPI:er, uppföljning av LOPC, Loss of Primary Containment
och all påverkan på något säkerhetssystem registreras

Långsiktighet och uthållighet


Ledarskapet inom processäkerhet – extremt kompetent samtidigt
pragmatiskt. Praktiskt genomförbart slår teoretiskt möjligt!



Åtagande från företaget att åtgärda identifierade risker

Delaktighet


Stöd från globala funktioner – ägarskap på siten!



Jag budskapet i Grundläggande Arbetsmiljöprinciper skapar Vi känsla
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Frågor?
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Legal Disclaimer
Kraton Corporation, on behalf of itself and its affiliates, believes the information set forth herein to be true and
accurate, but any recommendations, presentations, statements or suggestions that may be made are without any
warranty or guarantee whatsoever, and shall establish no legal duty on the part of any Kraton affiliated entity.
The legal responsibilities of any Kraton affiliate with respect to the products described herein are limited to
those set forth in Kraton’s Conditions of Sale or any effective sales contract. All other terms are expressly
rejected. Kraton does not warrant that the products described herein are suitable for any particular
uses. Users of Kraton’s products must rely on their own independent technical and legal judgment, and
must conduct their own studies, registrations, and other related activities, to establish the suitability of any
materials or Kraton product selected for any intended purpose, and the safety and efficacy of their end
products incorporating any Kraton products for any application. Nothing set forth herein shall be construed as
a recommendation to use any Kraton product in any specific application or in conflict with any existing
intellectual property rights. Kraton reserves the right to withdraw any product from commercial availability and
to make any changes to any existing commercial or developmental product. Kraton expressly disclaims, on
behalf of all Kraton affiliates, any and all liability for any damages or injuries arising out of any activities
relating to the use of any information set forth in this publication, or the use of any Kraton products.
*KRATON and the Kraton logo are either trademarks or registered trademarks of Kraton Corporation, or its
subsidiaries or affiliates, in one or more, but not all countries.]
©2020 Kraton Corporation
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