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Fortsetter neste side

DOKUMENTASJON FOR INNREISE

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Fritatt krav om innreiseregistrering.

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat
Innreise fra røde land er ikke tillatt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge, unntak kan søkes her. 
Må fylle ut og sende inn digitalt innreiseskjema på reg.entrynorway.no. 
Sendes inn tidligst 72 timer før innreise.

VED GRENSEPASSERING

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Fremlegge gyldig koronasertifikat

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat 
•  Fremlegge kvittering på innsendt skjema på reg.entrynorway.no.
•  Fremlegge negativ test for covid-19 i samsvar med covid-19-forskriften § 4a. Testen skal være tatt i løpet av de 

siste 24 timene før ankomst til Norge.
•  Avlegge obligatorisk test for covid-19 ved innreise til Norge. (Resultatet av en slik test gjøres kjent på  

helsenorge.no (krever norsk personnummer))

KARANTENEREGLER

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Fritatt innreisekarantene

Sjåfører med gyldig koronasertifikat, som har mottatt første vaksinedose mellom tre og femten uker før innreise
Som hovedregel skal sjåføren i 10 dagers karantene etter ankomst.  Innreisekarantene forkortes ved PCR-test  
tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat
Som hovedregel skal sjåføren i 10 dagers karantene etter ankomst før vedkommende, kan begynne å arbeide 
(dager opphold i grønt land under reisen trekkes fra) . Innreisekarantenen kan forkortes dersom personen kan 
dokumentere negativ test tatt tidligst syv dager etter ankomst

I enkelte tilfeller (se bedriftens vurderinger) kan unntaket beskrevet i covid-19-forskriftens § 6e benyttes.  
Sjåføren kan da ta test for covid-19 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. Inntil  
negativt resultat foreligger skal sjåføren være i innreisekarantene. Ved negativt resultat vil sjåføren, etter  
bedriftens vurdering, være fritatt regler om innreisekarantene når sjåføren er på jobb. På fritiden vil  
innreisereise-karantenen gjelde i 10 dager etter innreise.

I karantenetiden må sjåføren bruke munnbind når de forlater bilen og kan komme i kontakt  
med andre mennesker.

https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/personell-med-spesialisert-kompetanse-som-er-strengt-nodvendig-for-a-hindre-driftsstans/
reg.entrynorway.no
reg.entrynorway.no
helsenorge.no
www.helsenorge.no
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OPPFØLGING VED POSITIV COVID-19-PRØVE

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller 
tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av covid-19.

BEDRIFTENS ANSVAR

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testen.

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for at sjåføren tilbys innkvartering, godkjent av arbeidstilsynet, som 
tilfredsstiller kravene til karantene de første ti dager etter ankomst fra rødt land.

HVA SKAL BEDRIFTEN VURDERE

Virksomhetsledelsen må vurdere om det er strengt nødvendig at vedkommende kommer på jobb for å benytte 
seg av unntaket fra karantenereglene beskrevet i covid-19-forskriftens § 6e.

Bedriften må planlegge innreisetidspunkter slik at innreisekarantene kan gjennomføres. Vilkårene for å benytte 
unntakene i § 6e. er knyttet til uforutsette hendelser som sykdom eller tilsvarende som forstyrrer en normal drift.

NLF anbefaler derfor at det gjennomføres en nøye vurdering av arbeidsoppgavene som medfører nærkontakt 
med andre (1 meters-regelen) og antall kontaktpunkter i løpet av en dag. Er det muligheter for å omorganisere 
arbeidsoppgavene for å redusere faren for spredning, kan det være klokt.

HVA MÅ BEDRIFTEN TA HENSYN TIL

Vi har alle et felles ansvar for å forhindre spredning av covid-19-viruset. Selv om vår bransje er gitt unntak for 
karantenereglene er våre ansatte like utsatt som alle andre for å få og for å spre smitte.

NLF anbefaler at innholdet i vår smittevernveileder danner rammen for hvordan arbeidet gjennomføres.

NLF Smittevernveileder for transporttjenester

https://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/090/0000900446.pdf


DOKUMENTASJON FOR INNREISE

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Gyldig koronasertifikat 

Sjåfører med gyldig koronasertifikat, som har mottatt første vaksinedose mellom tre og femten uker før innreise
Må registrere seg før innreise.

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat
Må registrere seg før innreise.

Digital registrering

VED GRENSEPASSERING

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Fremlegge gyldig koronasertifikat

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat 
• Fremlegge kvittering på innsendt skjema på reg.entrynorway.no.

Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport er fritatt krav om obligatorisk test ved grensekryssing.

KARANTENEREGLER

Sjåfører, fullvaksinert med gyldig koronasertifikat
Fritatt innreisekarantene 

Sjåfører med gyldig koronasertifikat, som har mottatt første vaksinedose mellom tre og femten uker før innreise
Fritatt regler om karantene på jobb, men er underlagt fritidskarantene. Kan avslutte fritidskarantenen ved å av- 
legge negativ test tidligst tre døgn etter ankomst. 
Må kunne framvise gyldig koronasertifikat. 

I karantenetiden må sjåføren bruke munnbind når de forlater bilen og kan komme i kontakt  
med andre mennesker.

Sjåfører uten gyldig koronasertifikat 
Fritatt regler om karantene på jobb, men er underlagt fritidskarantene i 10 dager etter innreise. 
Kan avslutte  fritidskarantenen ved å avlegge negativ test tidligst syv døgn etter ankomst.

I karantenetiden må sjåføren bruke munnbind når de forlater bilen og kan komme i kontakt  
med andre mennesker.

•  Innreisekarantene kan gjennomføres i lastebilen.
•  Har du egen bolig skal ha en egen boenhet for deg som er i innreisekarantene med soverom, bad og kjøkken. 

Det er ikke mulig å dele en bolig med andre enn din ektefelle, samboer eller barn. (Fritidseiendom går ikke  
under definisjonen av fast bolig da disse ikke normalt er ens faste hjem.)

•  Dersom du bor sammen med en person som er i innreisekarantene, og det ikke er mulig å holde 2-meters  
avstand eller ha separat soverom og bad, oppfordres du til å være i karantene.

•  Videre bør de du bor sammen med teste seg på dag syv av innreisekarantene. Dette uavhengig av om du  
også har gått i karantene eller om dere holder avstand.

Sjåføren gjennomfører grensekryssende  
transport fra røde land2
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OPPFØLGING

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber,  
hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av covid-19.

BEDRIFTENS ANSVAR

Arbeids- eller oppdragsgiver er ansvarlig for at sjåføren tilbys innkvartering som er godkjent av Arbeidstilsynet  
de første ti dager etter ankomst fra rødt land dersom den ansatte er uvaksinert og jobber borte fra eget hjem.

HVA SKAL BEDRIFTEN VURDERE

Yrkessjåfører som kjører grensekryssende transport, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden.

Det bør vurderes i hvilken grad arbeidsoppgavene til den enkelte medfører nærkontakt med andre
(1 meters-regelen) og antall kontaktpunkter i løpet av en dag. Er det muligheter for å omorganisere  
arbeidsoppgavene for å redusere faren for spredning, kan det være klokt.

HVA MÅ BEDRIFTEN TA HENSYN TIL

Vi har alle et felles ansvar for å forhindre spredning av covid-19-viruset. Selv om vår bransje er gitt unntak for 
karantenereglene er våre ansatte like utsatt som alle andre for å få og for å spre smitte.

NLF anbefaler at innholdet i vår smittevernveileder danner rammen for hvordan arbeidet gjennomføres.

NLF Smittevernveileder for transporttjenester
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LOVHJEMMEL

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger  
av hensyn til folkehelsen
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-29-1423
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-02-19-470?q=19022021
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470



