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Vedlegget er totalt omskrevet 

1. Krav om SJA 

Faremomenter skal alltid identifiseres og det dokumenteres at en har kontroll på disse. 
Dersom en ikke har kontroll på faremomenter, må det utføres en SJA. I tillegg skal det 
vurderes om det er behov for en redningsplan (gjelder for arbeid i høyden, entring av 
lukkede rom og lukkede områder (confined space) og/eller kjemikalier), se vedlegg 2b 

Behovet for SJA skal alltid vurderes av Utsteder og Utførende. Når SJA skal gjennomføres, 
er angitt i hovedtekst i L-210 kapittel 4.9.2.3 

2. Ansvar for utarbeidelse av SJA 

Utførende enhet har i utgangspunktet ansvaret for å utarbeide SJA. Yara har alltid ansvaret 
for utarbeidelse av SJA ved entringer, mens utførende enhet er da ansvarlig for å ta med 
seg sin SJA for den faktiske jobben. 

Utførende enhet har ansvaret for å involvere Yara ved behov eller når dette står i 
«bestillingen», se kapittel 4.9.2.1 i L-210. Dette skal avtales ved innlevering av søknad om 
AET. 

3. Deltagere i utarbeidelse av SJA 

SJA ved entring, se kapittel 4.13 i L-210, ved andre forhold: 

Følgende personer skal alltid delta i gjennomføringen av SJA: 

• Personer fra utførende enhet 
 
Ved behov: 

• Representant fra drift . Denne kan være utsteder, verneombud eller en uteoperatør i 
relevant område 

• Vedkommende som signerer for spesiell godkjenning. 

• Ved behov for faglig assistanse kan annet personell delta. 

4. Deltagere i gjennomgangen av SJA 

Gjennomgangen av SJA skal gjøres i forbindelse med utstedelse av AET. Følgende 
personer skal alltid delta i gjennomgangen av SJA: 

• Utsteder eller driftsoperatør se kapittel 4.3.2 i L-210 

• Utførende 

5. Gjennomføring av SJA 

Selve analysen består av syv deler: 

• Gjennomgang av underlag - Informasjon fra «bestillingen» av jobben skal gjøres 
tilgjengelig  for SJA-deltagere. Se kapittel 4.9.2.1 for hvilken informasjon som en 
«bestilling» skal inneholde. 
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• Arbeidsoperasjoner - Kort beskrivelse av hver deloppgave, trinn for trinn. Deloppgavene 
beskrives i sin normale rekkefølge 

• Farekilder - For hver deloppgave listes det opp faremomenter. dvs. svar på «Hva kan gå 
galt»? 

• Tiltak - Tiltak listes opp for hver farekilde  

• Når kan tiltak avsluttes - Når er faren over slik at tiltaket kan avsluttes? Vær konkret 

• Jeg/vi velger å jobbe trygt - Ansvarlig for tiltak og signering for når tiltaket er avsluttet  

• Vurdering av behov for redningsplan ved arbeid  i høyden, entring av lukkede rom og 
lukkede områder (confined space) og/eller kjemikalier, se vedlegg 2b til prosedyre L-210 

De angitte tiltak på SJA-skjemaet som er praktisk mulig å gjennomføre, skal iverksettes før 
arbeidet kan påbegynne. 

6. SJA skjema 

Se vedlegg 2a til prosedyre L-210 
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