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Externa händelser som styrs av yttre faktorer tex. väder, trafik mm.
 Fordon som kör E4:an på väg norrut och voltar, eller kör ner genom
staketet och träffar våra båtar eller medlemmar.
Sannolikhet: Liten

Påverkan: Stor

Åtgärd: Åligger trafikverket eller väghållaren

 Fordon kör på Torpavägen och voltar, eller kör av vägen och ner för
slänten, träffar våra båtar eller medlemmar.
Sannolikhet: Medel

Påverkan: Stor

Åtgärd: Åligger trafikverket eller väghållaren

 Stambanan (tåg) går över norra delen av varvet. Båtarna som ligger
under eller nästan under viadukten tar emot stora mängder damm och
sot under det halvår som de ligger på land.
Sannolikhet: Stor

Påverkan: Medel

Åtgärd:????????

 Dagvattentunneln som rinner söderut längst in i Torpaviken. Den har
med viss frekvens utsläpp av förorenat vatten.
Sannolikhet: Medel

Påverkan: Stor

Åtgärd: Vi ska kunna lägga ut läns som begränsar utsläppet. Inköp av 30
meter föreslås.

 Träd som faller ner över staket och in på vårt område. Gäller på västra
sidan längst ner på Pershagen sidan.
Sannolikhet: Liten

Påverkan: Stor

Åtgärd: Åligger markägaren att ansvara för åtgärd när vi ser att träd kan falla.

Händelser som orsakas av medlemmar eller utrustning inom
området som SBS förfogar över.
(Olycksfall som orsakar materiel skada och samtidigt kan vara miljöbelastande.)

 Båt sjunker vid bryggan och orsakar olja eller bensin/diesel utsläpp.
Sannolikhet: Stor

Påverkan: Stor

Åtgärd: Inköp av länsar som kan isolera båten. Inköp rekommenderas.

 Båt välter på land och orsakar olja eller bensin/diesel utsläpp.
Sannolikhet: Medel

Påverkan: Liten

Åtgärd: Information till båtägare att säkra stöttor och pallningar. Att vi
inköper saneringsmedel för ett eventuellt utsläpp. (tex. sågspån eller
liknande)

 Traktor/fordon kör av misstag in i vår dieseltank (som står utanför vårt
garage).
Sannolikhet: Liten

Påverkan: Medel

Åtgärd: ????????

 Medlem använder utrustning för heta arbeten som orsakar eldsvåda.
Sannolikhet: Medel

Påverkan: Stor

Åtgärd: Information till medlemmarna och att klubben har brandskyddsutrustningen i bra skick.

 Medlem använder eller manipulerar el- utrustning (220 volt) och orsakar
kortslutning eller överbelastning på vårt interna elsystem.
Sannolikhet: Medel

Påverkan: Liten

Åtgärd: Information om våra elregler och att brandskyddet är bra.

 Spolbrunnarna vid kajen blir fulla och svämmar över/ alternativt stopp.
Sannolikhet: Liten

Påverkan: Medel

Åtgärd: Rutin för sugtömning när behovet påkallar.

 Medlem som antas veta våra regler och stadgar ändå väljer att överträda
dem och utför ett arbete som belastar miljön.
Sannolikhet: Stor

Påverkan: Medel

Åtgärd: Information från klubben vid lämpliga tillfällen. (repetition)

 Vi får isgata inne på området efter snöfall och milt väder. Bilar halkar
runt och medlemmar faller omkull.
Sannolikhet:Stor

Påverkan: ?

Åtgärd: Halkbekämpande sand innanför grinden vid gaveln på hall 3 och
utanför klubbhuset samt information till medlemmarna.

 Fler senarior??????
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