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BNLs bransjestandard er utarbeidet i tråd 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 Folkehelseinstituttet. 
 
Denne bransjestandarden beskriver bruk av testing, og bransjeråd for gjennomføring av 
innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid. 
 
Forskriftskravene til gjennomføring av innreisekarantene er mindre strenge enn for 
smittekarantenen. Det understrekes likevel 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.  
 
Hvis denne bransjestandarden og spesifikasjonen for smittevern på bygge- og anleggsplasser ikke 
etterleves eller testing for smitte ikke gjennomføres, kan arbeid ikke utføres i karanteneperioden. 
 

 
1. Generelt om innreisekarantene  

 
I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet omtales innreisekarantene og betingelser 
knyttet til karanteneopphold i § 5 første og tredje ledd: 
 

"Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til 
Norge med mindre karanteneplikt er unntatt etter § 5a, § 6, §6a eller § 7. 

 
En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. 
Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med 
andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås." 
 

Med "nærkontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 
15 minutter, eller direkte fysisk kontakt, jf. Covid-19 forskriften § 3. 

 
Innreisekarantenen innebærer at arbeidstakere og personell i tjeneste skal oppholde seg "i eget hjem 
eller på egnet oppholdssted" og "unngå nærkontakt med andre personer enn de personene 
vedkommende bor sammen med".  
 
Kravet om å unngå nærkontakt med andre personer må etterleves under reisen til 
arbeidssted/innkvartering. Reise med privat bil  til arbeidsstedet/bolig kan gjennomføres. Det er 
mulig å gjennomføre korte stopp, som for å etterfylle drivstoff, uten å bryte reglene i § 5.  
 
Forskriften inneholder unntak for pendlere som krysser grensen til Norge fra Sverige, se nærmere om 
det i punkt 4. 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A75
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A73


 
 
 
 

2. Arbeid og innreisekarantene 
 
Under finner du i alternativ 1 en beskrivelse av bruk av testing etter innreise til Norge for å forebygge 
karantene. . Alternativ 2 gir bransjeråd for gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med 
utførelse av arbeid. 
 
 

Alternativ 1: Unntak fra innreisekarantene ved negativt testresultat 
 
 
Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid 
eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikten ved negative tester på SARS-CoV-2.  

Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Den andre testen 
kan tidligst tas dag fem. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha innreisekarantene. 
Utførelse av arbeid frem til første negativ test foreligger, må eventuelt tilrettelegges etter denne 
standarden, jf alternativ 2. 

Dersom første test er negativ, kan personen utføre arbeid uten karanteneplikt, men vil være 
underlagt karantene i fritiden. . Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra 
karanteneplikt, både i arbeid og på fritiden.  

Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle 
kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.  

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av 
testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om testing skal tilbys som alternativ til karantene 
etter alternativ 2.  

 
Alternativ 2: Karanteneløsninger på arbeidsstedet 

 
Byggenæringen legger til grunn at byggeplass/ arbeidsstedet kan være et "egnet oppholdssted".  I 
visse tilfeller kan det derfor være mulig å legge til rette for gjennomføring av innreisekarantene på 
arbeidsstedet slik at karanteneoppholdet kan kombineres med utførelse av arbeid under følgende 
betingelser:  
 
 
a) Før arbeidet igangsettes må det planlegges for hvordan arbeidet kan gjennomføres for å 

separere personell i karantene fra øvrige arbeidstakere og ivareta nødvendig smittevern.  
 
b) For å forebygge smitte mellom personell i innreisekarantene, må byggenæringens anbefalinger 

om smittevern på byggeplassen også gjennomføres med vekt på anbefaling om avstand minst 1 
meter, samt hyppig håndvask. 
 

c) Arbeidsgiver/oppdragsgiver må informere personell om smittevernreglene og de begrensningene 
som må ivaretas under karanteneperioden. Under innreisekarantene på 10 dager 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.  



 
 

 
d) Personell i rotasjon mellom arbeidssted i Norge og hjemstedet i annet område i Norge/EU-land, 

kan gjennomføre innreise slik at hele grupper/skift kan gjennomføre innreisekarantene under 
ett. Ved reise med privat bil, vil alle i bilen normalt være i nærkontakt, og må gjennomføre 
opphold i karantene. 

 
 

3. Karanteneløsninger på arbeidsstedet 
 

a. Større byggeplasser med boligkvarter 
De generelle punktene a) til d) kommer i tillegg til anbefalingene i dette avsnittet. 
 
Byggearbeid kan gjennomføres ved at personell i innreisekarantene arbeider i perioder hvor det ikke 
er andre på byggeplassen. Alternativt må deler av byggeplassen tilrettelegges som karanteneområde 
slik at personell i karantene separeres fra andre arbeidstakere. 
 
For større byggeplasser og anlegg vil en kunne definere hele eller deler av byggeplass/anleggsområde 
og boligkvarter, som karanteneområde. Tilrettelegging for å kombinere innreisekarantene med 
utførelse av arbeid krever samarbeid med oppdragsgiver og hovedbedrift om løsninger som bolig, 
garderobe/skift/toaletter, spisetider og tilrettelegging av arbeid i soner som sikrer avstand mellom 
øvrig personell og personell i innreisekarantene. Følg opp gjennomføring av innreisekarantene og 
smittevern som ledd i det ordinære vernearbeidet.  
 
For å redusere kontakt med omverden under karanteneoppholdet, bør det tilrettelegges et 
mottaksområde for inn- og uttransport av varer. Mottaksområdet fungerer som en sluse hvor 
leverandører kan losse og hensette varer, som siden plukkes opp av personell i karantene uten 
direkte kontakt mellom leverandør og personell i karantene. Dette vil også omfatte forsyninger av 
dagligvarer til personell i karantene.  
 
Utarbeide en riggplan for byggeplassen som definerer karantenesonen og sluseområdet. 
 

b. Byggeplasser med adskilt produksjon og boligkvarter 
De generelle punktene a) til d) kommer i tillegg til anbefalingene i dette avsnittet.  
 
For mindre byggeplasser, som for oppføring av småhus og fritidsboliger, vil det normalt ikke være 
ordnet boligkvarter på byggeplassen. I slike tilfeller vil et arbeidslag på 2-4 personer forflytte seg 
mellom boligkvarteret og byggeplassen. Transport mellom bolig og byggeplass bør skje uten 
nærkontakt med andre personer, jf. Convid-19 forskriften § 5.  
 
For mindre byggeplasser er det mulig å legge til rette arbeidet slik at ulike fag arbeider "etter 
hverandre" ved at faggruppene disponerer byggeplassen alene og etter tur. På denne måten kan en 
gruppe i innreisekarantene utføre arbeid uten å omgås annet personell i karanteneperioden 
 
Det bør defineres et mottaksområde for varer på samme måte som for større byggeplasser, for å 
unngå direkte kontakt mellom leverandører og en karantenegruppe. Karanteneområdets utstrekning 
og sluse for varemottak bør framgå av en riggplan.   
 



 
 

c. Installatører og serviceteknikere med oppdrag i Norge  
 
EØS-borgere med arbeidsoppdrag i Norge har adgang til å komme inn i landet, men blir underlagt 
innreisekarantene dersom de kommer fra "røde land". Under grensekontrollen må dokumentasjon 
av planlagt oppholdssted for karanteneperioden fremvises. 
 
Oppdragsgiver plikter å planlegge, organisere og innrette arbeidet og arbeidsplassen slik at verken 
egne ansatte eller oppdragstaker utsettes for smitterisiko. Dette må skje i samarbeid med 
oppdragstaker eller hans arbeidsgiver.  
 
De generelle punktene a) til d) under alternativ 2 kommer i tillegg til anbefalingene i dette avsnittet. 

 
Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner kan ofte gjennomføres ved at personell i 
innreisekarantene arbeider i perioder hvor det ikke er andre på arbeidsplassen. Alternativt må deler 
av arbeidsplassen defineres som innreisekaranteneområde, slik at personell i innreisekarantene 
separeres fra andre arbeidstakere. Hvis service må gjennomføres i en karantenesone under drift, 
krever dette mer omfattende tilrettelegging og samarbeid med bedriftens verneorganisasjon. 

 
Oppdragsgiver må tilrettelegge for servicearbeidet ved å utarbeide en kjøreplan som blant annet 
omfatter: 
 

• Kontaktperson for gjennomføring av servicearbeidet 
• Oppdragsbeskrivelse med referanse til oppdragsgiver for ev. grensekontroll 
• Gjennomføring av reise, innkvartering og bespisning slik at avstand på helst 2 m og minst 1 m 

kan opprettholdes.    
• Tilrettelegg for arbeidet under gjennomføring av service med utstyr osv.  
 
 

3. Unntak for arbeidsreiser fra Sverige 
 
Karanteneplikten gjelder ikke for personer som krysser grensen til Norge fra områder i Sverige mens 
de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tid de er i arbeid. På fritiden gjelder imidlertid 
karanteneplikten.  
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