
Sikker jobb analyse (SJA) for elektriske anlegg - skjema 
Proarc nr: 

Styringssystem Proarc rev: 

Sikker Jobb Analyse (SJA) for elektriske anlegg - skjema

Arbeidsordre Utpekt AFA 
Ordrenummer: Navn: 

Anleggsadresse 
Sted/km 
Adresse: 
Postnr: Sted: 

# Risikomomenter Ja Nei 
1 Er arbeidet planlagt og avgrenset? 
2 Er arbeidet risikovurdert av andre? 
3 Er det behov for personlig verneutstyr? 
4 Er det arbeid i høyden? 
5 Er det arbeid under spenning? 
6 Kan arbeidet gjennomføres spenningsløst? 
7 Krever arbeidet spesialverktøy? 
8 Krever arbeidet flere tilstede? 
9 Er det andre arbeid som pågår som kan forårsake farlige hendelser? 
10 Kan nyinstallasjoner påvirke eksisterende anlegg? 
11 
12 
13 
14 
15 

Navn: Dato: Signatur: 
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Sikker jobb analyse (SJA) for elektriske anlegg - skjema 
Proarc nr: 

Styringssystem Proarc rev: 

Aktivitetsliste 

Nr. Rekkefølgen av arbeidsoppgaver Farer Mulige forebyggende tiltak Ansvarlig 

Kan arbeidet starte?     Ja Nei 
Navn: Dato: Signatur: 
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Sikker jobb analyse (SJA) for elektriske anlegg - skjema 
Proarc nr: 

Styringssystem Proarc rev: 

Analysen og deltakerlisten arkiveres sammen med prosjekts øvrige dokumentasjon. 

Deltakerliste 
Arbeidsleder: Dato: Klokkestett: Sted: 
Deltaker navn: Firma og fag: Dato: Signatur: 

Navn: Dato: Signatur: 

Analysen og deltakerlisten arkiveres sammen med prosjekts øvrige dokumentasjon. 
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