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Sjekkliste for sikker jobb analyse (SJA) 

 

 

NR. Sjekkpunkter  Ja Nei Tiltak 

 Trafikksikkerhetsbestemmelsene 

1.   Fare for sammenstøt tog-person       

2.   Fare for sammenstøt tog-tog (arbeidstog)       

3.   Fare for avsporing pga. at noe ligger i sporet       

4.   Personer og/ eller gjenstander kommer i farlig 

nærhet til trafikkert spor og er til hinder for 

togtrafikken.  

      

5.   Trafikk på sporet ved siden av.    

 HMS 

6.  
Ergonomiske belastninger:  

 Vridning av kroppen 

 Arbeid utføres med kroppen i en ustø stilling 

 Ikke er tilstrekkelig plass til å utføre oppgaven 

 Ensformige og langvarige arbeidsoperasjoner, 

statisk arbeid 

 Glatt og ujevnt underlag 

 Underlaget har nivåforskjeller som medfører at 

arbeidet må utføres i ulike høyder 

 Ikke mulig å løfte/ håndtere et stort og tungt objekt 

i en hensiktsmessig arbeidsstilling 

   

7.  
Fare for at noe kan komme innenfor sikkerhetsavstanden til 
høyspentanlegget (6 meter) 

   

8.  
Fare for å bli eksponert for farlige stoffer/ kjemikalier    

9.  
Fare for å bli eksponert av farlige gasser (f.eks. CO eller 
NO) 

   

10.  
Varme arbeider: 

Gassflasker kontrollert og sikret på forsvarlig måte 
Ved transport av gassflasker er flaskene forsvarlig sikret i bil 
Fare for eksponering av gasser, damper av klorerte midler 
ved varme arbeider innendørs. Er det tilstrekkelig 
ventilasjon? 
Fare for brann og eksplosjon 

   

11.  
Arbeid i høyden: 

Fall fra høyere nivå 
Arbeid på bru 
Arbeid ved bratt skråning eller stup 
Arbeid på en fjellvegg 
Arbeider i mast 
Arbeider på kontaktledningsanlegget 

  Hvis ja: bruke 
fallsikringsutstyr. 

12.  
Fare for ras 

 Snøras 
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 Steinras 

 Jordras 

13.  
Slagskader 
Kuttskade 
Klemskader 
 
Fallskader ved bruk av: 

 skinnegående arbeidsmaskiner 

 skinne/ veimaskiner 

 ikke skinnegående anleggsmaskiner 

 ATV kjøretøy 

 annet 

   

14.  
Bruk av motorkjede-sag  

 Alvorlige kuttskader 

 Slagskader 

 Klemskader  

   

 
Ytre miljø faktorer 

15.  
Utslipp og forurensning 

 Utslipp av olje/diesel til grunn/vann ved fylling, 

slangebrudd etc.  

 Avrenning av kreosot til grunn/vann 

 Utslipp og søl med farlige kjemikalier til grunn/vann 

 Utslipp av gasser 

   

16.  
Naturverdier 

 Arbeid i/ved sårbar/vernet natur og arter?  

 Arbeid i/ved områder med fremmede skadelige 

arter? 

 Er det spesielle hensyn/planlagte tiltak som må 

følges opp for å unngå skade på naturverdier? 

   

17.  
Kulturminner 

 Arbeid på/ved kulturminner? 

 Er det spesielle hensyn/planlagte tiltak som må 

følges opp for å unngå skade på kulturminner? 

   

18.  
Støy overfor omgivelsene    

 
Andre forhold    

19.      

     

 


