
Ved akutt forurensning 

Varsle Kystverket 

Via Nødnummer 

110 
Vakttelefon kystverket 

33034800 

vakt@kystverket.no 

Viking Gjenvinning AS Geilevika 2 6055 Godøya 



Ja Nei

Innlevert av
Driftsleder
Daglig leder

Signatur for lukket avvik

Navn Dato Mottaker

signatur dato:

Avvikskjema/Uønsket hendelse

Innlevert av:

Konklusjon heftes ved lukket avvik i perm.

Avviket tatt opp på driftsmøte dato:

Hva har skjedd:

Hva kan gjøres for å hindre gjentagelse:

Utløser avviket behov for:
Endring av prosedyrer
Gjennomgang av ROS

Endring av bruksinstrukser



  Side 1 av 4 

Sikker Jobb Analyse sjekkliste 
Dok. Id: Versjon: 

1

Utstedt av: Godkjent av: Godkjenningsdato: 

Oppdragsgiver:          Tlf: Oppdragsnummer: 

Sted: 

Utarbeidet av (alle deltakere): 

Godkjent av (ansvarlig leder/ formann): Dato: dd.mm.åå 

Oppdrag: 

1. Beskriv jobben generelt (Bilder benyttes hvis mulig)
2. Trinnvis nedbrekking av jobb i logisk rekkefølge. Vedlagte skjema benyttes.

Sjekkliste for SJA gjennomgått: (Se side 2-3) 

1. Risikoreduserende tiltak identifiseres, vedlagte sjekkliste benyttes
2. Det er viktig å sjekke ut at personellet som skal utføre jobben og SJA, innehar riktig

kompetanse. Dette skal presiseres i sjekklista.
3. Møtedeltakere underskriver på arbeidsinstruksen
4. Dersom personell av ulik årsak skiftes ut underveis, skal full gjennomgang av SJA

gjøres med nytt personell



  Side 2 av 4 

Sikker Jobb Analyse sjekkliste 
Dok. Id: Versjon: 

1

Utstedt av: Godkjent av: Godkjenningsdato: 

Kontrollpunkter NEI JA N/A Kommentarer/henvisning til 
referansedokumenter 

Dokumentasjon og erfaring 

Er dette en kjent type jobb? 

Finnes det prosedyrer / retningslinjer / 
arbeidsbeskrivelse, dekker de hele jobben og er 
de kjent for alle deltakere. 
Foreligger det erfaringsdata fra tilsvarende 
jobber (tilgjengelige rapporter)? 
Er det krav til arbeidstillatelse/tillatelse for 
varmt arbeid og i tilfelle tilgjengelig? 
Ved klipping med mobilsaks – sjekk at utførende 
har maskinførerbevis. Få kopi av sertifikatet. 
Kompetanse 

Har involvert personell relevant kompetanse for 
jobben? 
Kommunikasjon 

Er nødvendig kommunikasjonslinjer og gode 
systemer tilgjengelige? 
Foregår det annet arbeid i nærheten som kan 
forårsake fare? 
Har vi oversikt over aktuelle sikkerhetsrutiner 
og systemer? 
Fysiske sikkerhetssystemer 

Er det fare for utslipp til vann, luft eller grunn? 

Tilgjengelig oppsamlingsutstyr og midler mm 
hvis nødvendig? 
Er brannsluknings og førstehjelpsutstyr 
tilgjengelig? 
Utstyr som berøres av aktivitetene 

Foreligger det risiko for høye temperaturer eller 
trykk? 
Er det nødvendig å dekke til eller beskytte 
utstyr? 
Verktøy og utstyr for gjennomføring av jobben 

Forefinnes tilstrekkelig materialer, verktøy, 
utstyr og maskiner.? 
Har vi tilstrekkelig og sertifisert løfteutstyr / 
kraner? 
Har vi tilstrekkelig personlig beskyttelsesutstyr? 
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Sikker Jobb Analyse sjekkliste 
Dok. Id: Versjon: 

1

Utstedt av: Godkjent av: Godkjenningsdato: 

Arbeidsområdet 

Er det nødvendig å inspisere arbeidsområdet? 

Skal arbeidet utføres i stor høyde eller på 
forskjellige nivåer, fare for fallende 
materialer/deler, utstyr eller verktøy? 
Finnes det antennbar gass, vesker eller 
materialer i nærheten? 
Utsatt for støy, vibrasjon, støv, giftig gas, 
væsker, damp, materialer, kjemikalier og / eller 
løsningsmidler eller radioaktive substanser? 
Arbeidsplassen 

Er arbeidsplassen ryddig og organisert? 

Er det tilstrekkelig ventilasjon og lys? 

Er det fare for elektrisk støt? 

Er det nødvendig med vaktmenn? 

Er arbeidsstedet tilstrekkelig merket med skilt 
og avskjermet / inngjerdet / beskyttet?  
Tilkomst og rømningsveier? 

Vanskelige arbeidsposisjoner? 

Ved skjærebrenning (se også rutine FE0043 
Skjærebrenning – personsikkerhet) og 
demontering 
Er det vurdert plassering av 
objekt/konstruksjon som skal 
skjærebrennes/demonteres? 
Kan objektet falle ved brenning/demontering? 

Kan objektet i seg selv eller ved å berøre andre 
objekter, forårsake vektforskyvning og 
forflytting mm under 
demontering/skjærebrenning? 
Er plassering av utførende operatør vurdert, slik 
at ikke deler av det aktuelle objekt som skal 
skjærebrennes/demonteres kan falle over 
vedkommende. 
Må objektet sikres eller deler av objekt sikres? 

Må omkringliggende objekt sikres? 

Står objektet sikkert på underlaget? 

Vurdert bruk av løfteredskap? 
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Sikker Jobb Analyse sjekkliste 
Dok. Id: Versjon: 

1

Utstedt av: Godkjent av: Godkjenningsdato: 

SJA-form / Arbeidsinstruks             Side      1   av       1  . 

Nr. Arbeidsoppgave Risikomomenter Risikoreduserende tiltak Ansvarlig 

1. 

2. 

3. 

Signatur av deltakere som har gjennomgått SJA: 

Dato Navn Signatur Selskap 



Ja Nei

Elektrisk utstyr

Brannslukkere (datomerking og snuing)
Dato

Utløser brannrunden behov 
for:

Endring av prosedyrer
Gjennomgang av ROS

Endring av bruksinstrukser

Sjekk av

Utstyr for tømming/produksjon
Maskiner ( støv/rusk)

Brannslanger (rulles ut og prøves)
Rømningsveier (frie)

Ryddighet
Lagring av avfall

Kommentarer

Gyldighet av sertifikater for varmt arbeid

Antall avvik:

Tilstede: Navn Signatur

Gjennomgang av rutiner og varsling i henhold til brannvernsplan og beredskapsplan.
Avsluttes på møtested ved brann.

Sjekkliste brannrunder

Innlevert av:

Navn Dato Mottaker



Ja Nei

Antall avvik:

Tilstede: Navn Signatur

Verneutstyr, regler for bruk
Dato

Gjennomgang av

Utløser vernerunden behov 
for:

Endring av prosedyrer
Gjennomgang av ROS

Endring av bruksinstrukser

Førsthjelpsutstyr
Rutiner og varsling

Bruksinstrukser for utstyr
Krav til produktdatablad

Oppbevaring og vedlikehold
Driftsrutiner
Informasjon

Rettigheter og plikter
Årskontroller av utstyr

Sjekkliste vernerunde

Innlevert av:

Navn Dato Mottaker

Kommentarer
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