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Sikker jobb analyse - instruks 

1. Hensikt og omfang 

Instruksen er forankret i STY-601050, Sikkert arbeid i og ved Bane Nor sin infrastruktur – prosedyre. 

Er å hindre uønskede hendelser eller ulykker i forbindelse med arbeidet, samt å sikre at sikker jobb 

analysen gjennomføres umiddelbart før arbeidet starter opp,  

Sikker jobb analyse (SJA) skal gjennomføres ved alle typer arbeid, og skal omfatte hele HMS-området 

inkludert hensynet til ytre miljø. 

2.  Beskrivelse 

2.1.  Ansvar og myndighet 

Personalansvarlig leder, prosjektleder, arbeidsleder er ansvarlig for at instruksen gjøres kjent og følges.  

Den enkelte bruker er ansvarlig for at instruksen etterleves. 

Bane NOR-appen «HMS i Bane NOR» skal brukes av Bane NOR- og Spordrift-ansatte til å utføre en 

SJA. Appen lastes ned på smarttelefon eller nettbrett, og brukernavn er: banenorhseq og passord: 

banenor1102. 

Leverandører til Bane NOR kan bruke eget firmas system, eventuelt ta bilde av signert SJA, og 

oversende dette til aktuell oppdragsgiver i Bane NOR.  

2.2. Gjennomføring 

En sikker jobb analysen gjennomføres umiddelbart før arbeidet starter opp, av de som skal utføre 

arbeidet. Sikker jobb analysen tar for seg det enkelte arbeid som skal utføres. Sikker jobb analysen skal 

se på hvilke farer og tiltak som ikke er innarbeidet i risikoanalysen og instrukser det vil si eventuell 

restrisiko, og hva som må gjøres av ytterligere tiltak for å sikre arbeidstakerne og ytre miljø. 

 

Oppgave Arbeidsbeskrivelse 

Gjennomføre SJA  Det gjennomføres umiddelbart før arbeidet starter opp og det kan 
gjøres på oppstartsmøte/ oppstartsamtale eller på arbeidsstedet. 

Gjennomføre SJA  Det er de som skal utføre arbeidet som gjennomfører sikker jobb 
analysen. 

Sørge for riktige deltakere er med på å 
gjennomføre SJA. . 

Påse at ved arbeid i og ved trafikkert og elektrifisert spor at 
hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet deltar på SJA 

Gjennomføre SJA på alle arbeidssteder

   

 

*Påse at på anleggsområder med mange arbeidslag at det 
gjennomføres en sikker jobb analyse på hvert arbeidslag før arbeid 
starter opp. 

Påse at på anleggsområder eller andre 
arbeidsplasser hvor samme type arbeid 
foregår over flere dager at   
. 

Det daglig blir gjort en vurdering om det er endrede forutsetninger 
tilstede i forhold til tidligere arbeid. Er det endrede forutsetninger må 
sikker jobb analysen oppdateres med endringen 

Dokumentere at SJA er utført.  Påse at sikker jobb analysen gjennomføres ved at en bruker Bane 
NORs app for SJA. 
  
Leverandører til Bane NOR kan bruke eget firmas system, ev. ta bilde 
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av signert SJA, og oversende dette til aktuell oppdragsgiver i Bane 
NOR.  

Påse at SJA blir arkivert.  Send ferdig SJA til din leder og din egen e- post. 

 

3. Revisjonsoversikt 

 

Rev nr Dato Hovedendring 

011 28.02.2020 Presisering av at eksterne kan bruke eget system for SJA, så lenge det kan 
dokumenteres og arkiveres 

 


