
 
 

Notat fra Byggenæringens Landsforening 
 
17.4.2020 
Forslag til kombinasjon av karanteneopphold med utførelse av arbeid.  

Arbeidsreiser og karantene for innenlandsk og utenlandsk 
arbeidskraft 
Store næringer som landbruket, verftsindustrien og byggenæringen har behov for 
innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som pendler. Mange pendler mellom hjemsted 
utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet som kan være et gårdsbruk, en 
industriarbeidsplass eller en byggeplass i Norge. For tiden har også flere kommuner egne 
karanteneregler som treffer pendlere bosatt i Norge. 
 
I landbruket ser vi eksempler på at karantene gjennomføres i kombinasjon med utførelse av 
arbeid. Tilsvarende praksis bør kunne gjennomføres i byggevirksomheten. Praktiske løsninger 
for gjennomføring av karantene-opphold vil i tiden som kommer være viktige bidrag for å 
holde mange virksomheter i gang! 
 
Dette er et forslag til gjennomføring av karantene i kombinasjon med utførelse av 
byggearbeid for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge og pendlere 
som blir rammet av lokale karanteneregler. Det understrekes at smittevernhensyn stadig må 
ivaretas etter BNLs anbefalinger om smittevern, og at nærmere praktisk tilrettelegging må 
vurderes fra byggeplass til byggeplass. 
 
1 Innreise fra andre deler av Norge/EU-land 
Ansatte og annet personell i arbeidsforhold skal kunne fortsette sitt arbeid ved reiser i 
Norge/retur til Norge fra hjemstedet under forutsetning om tilrettelagt karantene på 
arbeidsplassen. Arbeidstakere må medbringe bekreftelse av arbeidsforholdet for fremvisning 
på grensen.  
 
I forskrift om karantene § 1 omtales karanteneplikt og betingelser knyttet til 
karanteneopphold: 
 

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. 
Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt 
nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre 
personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk 
kontakt. 

 
Karanteneplikten innebærer at arbeidstakere og personell i tjeneste må etterleve kravet om å 
unngå nærkontakt med andre personer under reisen til arbeidssted/bolig. Så langt det er 
mulig skal kollektiv transport unngås. Reise med privat bil eller til arbeidsstedet/bolig kan 
gjennomføres. Ved bruk av privat bil vil alle i bilen måtte gjennomføre opphold i karantene. 
Det er mulig å gjennomføre korte stopp, som for å etterfylle drivstoff, uten å bryte reglene i § 
1.  



 
 
 
2 Karanteneløsninger på arbeidsstedet 
Det er mulig å legge til rette for gjennomføring av karantene på arbeidsstedet slik at 
karanteneoppholdet kan kombineres med utførelse av byggearbeid. 
 
Større byggeplasser med boligkvarter 
Personell i turnus mellom arbeidssted i Norge og hjemstedet i annet område i Norge/EU-
land, kan gjennomføre innreise slik at hele grupper/skift kan gjennomføre karantene under 
ett.  
 
For større byggeplasser og anlegg vil en kunne definere byggeplass/anleggsområde og 
boligkvarter, som karanteneområde. Dette innebærer at alle innenfor området er å betrakte 
som under karantenebetingelser.  
 
Byggenæringens anbefalinger om smittevern på byggeplassen bør gjennomføres i 
karanteneområdet for å forebygge smitte mellom personell i karantene.  
 
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. 
 
Byggearbeid kan gjennomføres ved at personell i karantene arbeider i perioder uten andre 
mannskaper på plassen. Alternativt må deler av byggeplassen defineres som karantene, slik 
at personell i karantene ikke omgås med øvrig personell. 
 
Byggeplasser med adskilt produksjon og boligkvarter 
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. forskrift om karantene § 1.  
 
Innbyrdes i en gruppe i karantene bør regelen om minsteavstand lik 1m mellom personell 
ivaretas under transport mellom byggeplass og boligkvarter. Dette får betydning for hvor 
mange som kan transporteres under ett, avhengig av kjøretøyet.  
  
Arbeidet må organiseres slik at yrkesgrupper som ikke er i karantene kan gjøre sitt arbeid 
utenom karanteneperioden på 14 dager. 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 karantene utføre arbeid 
uten å omgås annet personell.  
 



 
 
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.  
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