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BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd med regjeringens politikk om å kombinere smittevern med 
å opprettholde drift i virksomhetene. Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. 
under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra helsemyndighetene. 
 
Denne bransjestandarden beskriver unntak fra karantene ved bruk av testing og bransjeråd om 
hvordan innreisekarantene på visse betingelser kan kombineres med utførelse av arbeid. 
 
Det understrekes at smittevernhensyn under karantene må ivaretas etter BNLs bransjestandard om 
smittevern (Covid 19 — Del 1: Spesifikasjon for smittevern på bygg- og anleggsplasser — 
Byggenæringens Landsforening (BNL), og at nærmere praktisk tilrettelegging må vurderes fra 
arbeidsplass til arbeidsplass.  
 
 

1. Generelt om innreisekarantene  
 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften) regulerer i § 4 hvem 
som omfattes av innreisekarantene: 
 

" personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, 
skal i karantene i 10 døgn."  
 

Kravene knyttet til karanteneopphold er regulert i Covid-19 forskrift § 5: 
 

"Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. 
 
Plikten til å oppholde seg på karantenehotell gjelder ikke for 
 

a. de som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på 
annet egnet oppholdssted 
b. de som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- 
eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i 
karantenetiden 
/…/ 

 
Personer som unntas etter andre ledd, skal ved innreisen kunne dokumentere egnet 
oppholdssted for å gjennomføre karantenen. 
 
Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan 
unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke 
være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, /…/. Det er ikke tillatt å bruke 
offentlig transport." 
 
  

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A75


 

 
Med "nærkontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 
15 minutter, eller direkte fysisk kontakt, eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer, jf. 
Covid-19 forskriften § 3. 
 
Under karantene er at det ikke er tillat å bruke offentlig transport. Det eneste unntaket er reisen fra 
ankomststed i Norge til karantenested, der offentlig transport kan brukes dersom man bruker 
munnbind. Reise med privat bil kan gjennomføres, og det er mulig å gjennomføre korte stopp, som 
for å etterfylle drivstoff, uten å bryte reglene. 
 
Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks 
månedene har gjennomgått covid-19 er unntatt fra karanteneplikt. 
 
 

2. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge 
 
Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en 
attest som viser negativ test om viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller 
antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal 
være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk. 
 
Kravet gjelder ikke norske statsborgere eller utledninger som er bosatt i Norge med 
oppholdstillatelse eller oppholdsrett.  
 
Det er ikke gitt tydelig definisjon på hva som betyr "bosatt", men BNL legger til grunn at det gjelder 
personer som har varig oppholdsrett, samt de som har registreringsbevis og kan i tillegg 
dokumentere at de fortsatt er ansatt, har meldt flytting til Norge, o.l. Det er per dags dato (09.11) 
ikke klart hvilken dokumentasjon må fremvises på grensen.  
 
BNL gjør oppmerksom at unntak fra karantene ved negative test resultater beskrevet i punkt 4 var og 
er forbeholdt personer bosatt i et annet EØS-land. Selv om det tidligere ikke vart definert hva skulle 
legges i "bosatt", ser vi en sammenheng mellom disse regler og vilkår.  
Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks 
månedene har gjennomgått covid-19 er unntatt fra krav om å fremvise negativ test ved innreise 
 
 

3. Arbeid og innreisekarantene 
 
Det er adgang til å gjøre unntak fra karanteneplikten avhengig av hvilket land i Europa arbeidstaker 
kommer fra. Listen finnes i forskriftens Vedlegg B. Midterste kolonnen inneholder land som unntaket 
med testing gjelder for, og venstre kolonnen inneholder land som unntaket ikke gjelder for. 
 
I punkt 3 finner du en beskrivelse av bruk av testing etter innreise til Norge for å få unntak fra 
karantene i arbeidstiden. Vi gir bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon 
med utførelse av arbeid i punkt 4. I punkt 5 omtaler vi regler for pendlere som krysser grensen til 
Norge fra Sverige og Finland. 
 
 

4. Unntak fra innreisekarantene ved negative testresultater 
 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A73
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_9


 

Unntaket kan kun benyttes for personer som er bosatt i et annet EØS land og ankommer Norge for å 
utføre arbeid eller oppdrag fra land med smittenivå som er under EUs røde grense. Listen over hvilke 
land det gjelder finnes i midt kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften. Personer fra disse 
områdene må fremvise negativ test for SARS_CoV-2 for å reise inn i Norge (se punkt 2) og deretter 
kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden ved negativ test på SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. 
Arbeidet kan starte opp etter første negative testresultat i Norge. BNL anbefaler at testen tas så fort 
som mulig på flyplass eller på grensestasjon.  Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for 
organisering, gjennomføring og finansiering av testingen i Norge.  
 

Unntak fra innreisekarantene krever i tillegg til negativ test at følgende vilkår er oppfylt:  

• arbeidstaker som er i karantene må testes hver tredje dag, i alt 3 tester i 10 døgn etter 
ankomst til Norge. 

• arbeidstaker må ha enerom/soverom som oppfyller krav til egnet oppholdssted 

Unntaket fra karantene gjelder i arbeidstiden. Det er karanteneplikt i fritiden i de 10 første døgnene. 
Ved positiv test skal personen i isolering, jf. forskriftens § 7, og arbeids- eller oppdragsgiver må varsle 
kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.  

I tiden frem til første testresultat i Norge foreligger må den som er i karantene etterleve forsterket 
krav til avstand på følgende måte: 

• ikke ha nærkontakt med andre 

• bruke munnbind ved bevegelse utenfor eget soverom 

• innta måltider på soverom   

Ved bruk av felles kjøkken kan det arrangeres turnus for å sikre at kjøkkenet ikke brukes av flere 
samtidig. Kontaktflater i fellesareal som toalett/bad og kjøkken må desinfiseres hyppig.  

Arbeid kan påbegynnes når første testresultat er negativt, men arbeidstaker vil være i karantene på 
fritiden.  

Arbeidsgiver har ansvar for å informere om karantenerestriksjoner for fritidtidskarantene, som bl.a. 
omfatter:  

• Ikke bruk av offentlig transport 

• Ikke deltagelse i sosiale aktiviteter, og ikke mottak av besøk 

• Kun nødvendig handling i butikk eller apotek kan gjennomføres 

• Turaktivitet kan gjennomføres når krav til 1m avstand til andre kan overholdes 

Merk at unntaket ved negativ testresultater ikke kan benyttes for de som ankommer Norge fra land 
med smittesituasjon over EUs røde grense. Unntaket vil heller ikke gjelder for personer som i løpet av 
de siste 10 døgn har oppholdt seg i et av disse landene. Fullstendig liste av land som er omfattet av 
karanteneplikten og som ikke er omfattet av unntaket fra karantene, finnes i vedlegg B til Covid-19 
forskriften (venstre kolonne).  
 

5. Karanteneløsninger på arbeidsstedet 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_9
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BNL legger til grunn at byggeplass/ arbeidsstedet kan være et "egnet oppholdssted" for person i 
karantene.  I tilfeller der andre ikke oppholder seg på arbeidsplassen, kan det være mulig å legge til 
rette for at karanteneoppholdet kan kombineres med utførelse av arbeid under følgende betingelser:  
 
a) Før arbeidet igangsettes må det planlegges for hvordan opphold og arbeid kan gjennomføres for 

å ivareta krav til karantene og nødvendig smittevern.  
 

b) Arbeidsgiver/oppdragsgiver må informere personell om smittevernreglene og de begrensningene 
som må ivaretas under karanteneperioden. Under innreisekarantene på 10 døgn skal den som er 
i karantene oppholde seg mest mulig på innkvarteringsstedet og unngå offentlige steder hvor det 
er vanskelig å unngå nærkontakt, f.eks. som butikker, apotek og kafeer.  

 
c) En gruppe arbeidstakere med felles bo- og arbeidssted i Norge og som reiser sammen mellom 

hjemland og Norge, vil utgjøre en "kohort" og kan dermed gjennomføre karantene under ett. 
 
 
Karantene kan kombineres med utførelse av arbeid i følgende tilfeller: 
 

a. Arbeid på byggeplass 
De generelle punktene a) til c) kommer i tillegg til anbefalingene i dette avsnittet.  
 
Karantene kan kombineres med arbeid når det er mulig å legge til rette for at personell i karantene 
disponerer byggeplassen alene.  På denne måten kan et arbeidslag i karanteneperioden utføre arbeid 
uten å omgås annet personell  
  
Hvis personell i karantene ferdigstiller sitt arbeid eller overlater byggeplassen til andre før 
karantenetiden er utløpt, må det gjennomføres desinfisering av berøringsflater i forbindelse med 
felles utstyr, toalett og spise/hvilebrakke. 
 
Det bør defineres et mottaksområde for varer for å unngå direkte kontakt mellom leverandører og 
en karantenegruppe. Karanteneområdets utstrekning og sluse for varemottak bør framgå av en 
riggplan.   
 
Når personell i karantene må reise med bil mellom boligkvarteret og byggeplassen må dette skje 
uten nærkontakt med andre personer, jf. Covid-19 forskriften § 5.  
 

b. Installatører og serviceteknikere med oppdrag i Norge  
Krav om negativ test ved innreise, samt de generelle punktene a) til c) kommer i tillegg til 
anbefalingene i dette avsnittet. 
 
De som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag har innreisekarantene dersom de kommer 
fra land oppført i Vedlegg A i Covid 19 forskriften. Under grensekontrollen vil det være krav om å 
fremvise negativ test tatt før avreise, samt dokumentasjon av planlagt oppholdssted for 
karanteneperioden. Dersom de kommer fra land som har smittetall under EUs røde grense (Vedlegg 
B, midterste kollonen), kan det benyttes unntak ved testing i punkt 3. 
 
Oppdragsgiver plikter å treffe tiltak for å forebygge smitterisiko og farefullt arbeid for oppdragstaker 
og egne ansatte. Dette må skje i samarbeid med oppdragstaker eller hans arbeidsgiver.  
 
Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner kan enklest gjennomføres ved at personell i 
innreisekarantene arbeider på tider hvor det ikke er andre på arbeidsplassen. Alternativt kan 



 

gjennomføring av service planlegges slik at servicepersonell i karantene arbeider på avgrensede 
områder adskilt fra øvrig personell.  
 
Oppdragsgiver må tilrettelegge for servicearbeidet ved å utarbeide en plan som blant annet 
omfatter: 
 

• Angivelse av kontaktperson for gjennomføring av servicearbeidet 
• Oppdragsbeskrivelse med referanse til oppdragsgiver for grensekontroll 
• Gjennomføring av reise, innkvartering og bespisning slik at avstand på 2m kan opprettholdes.    
• Tilrettelegging for arbeidet under gjennomføring av service med utstyr osv. inkludert 

eventuelle tiltak som følger av sikker-jobb-analyse 
 
 

6. Arbeidspendling fra Sverige og Finland 
 
De som mer enn én gang i løpet av en periode på 10 dager ankommer Norge fra områder i Sverige 
eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er 
unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst 
 

a) hver sjuende dag, eller 
b) første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti 
døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.  

 
Karanteneplikten gjelder likevel i fritiden.  
 
Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av 
testingen.  
 
Unntaket gjelder både for personer som krysser grensen daglig og de som reiser til Norge for arbeid i 
lengre perioder, for eksempel ukependlere. Det er likevel et krav om å ankomme Norge oftere enn 
én gang per 10 dager, noe som gjør at pendlere som arbeider i f. eks 12-9 eller 14-14 rotasjon ikke 
lenger kan benytte dette unntaket.  
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