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Nytt regjeringskvartal – oppdragsbrev om arbeidsplassutforming: 

 
 

Delrapport – Tiltak for å redusere spredning 
Kartlegge og redegjøre for tiltak som kan redusere spredning av virus i Nytt regjeringskvartal 

 

 

 

Sammendrag 

Smittevernstiltak for kontorbygg har vært lite utbredt i Norge før Covid-19-pandemien. Smittevern har 

forekommet mest i form av enkelttiltak innen renhold og hygiene, og i noen tilfeller gjennom 

materialvalg. Denne delrapporten gir en oversikt over tiltak i dagens RKV, og i piloten for Nytt RKV. 

Deretter gir rapporten en kort faglig innføring i smitte og spredning, fulgt av oversikt over hvordan foreta 

risikovurdering av smittefare. Til sist følger hoveddelen av delrapporten, som er en sjekkliste for 

anbefalte tiltak på kontorarbeidsplasser. Sjekklisten gjelder for både nybygg og eksisterende bygg. 

Erfaringer og kunnskap fra pandemien tilsier at smittevern i fremtiden bør være systematisk og tilpasset 

til de ansatte og virksomheten. Det anbefales at smittevern inngår i HMS-risikoarbeidet og at man 

vurderer tiltak opp mot smittesituasjon i samfunnet og virksomheten. Det anbefales at fleksibilitet 

prioriteres for fremtidens kontorlokaler, slik at virksomheter kan tilpasse løsninger og tiltak opp mot 

fremtidige smittesituasjoner. 
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1. Bakgrunn 

«Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til 

arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på 

grunn av arbeidet».  

 

Teksten er hentet fra Arbeidstilsynets krav knyttet til HMS-arbeid og risikovurdering. Før Covid-19-

utbruddet var det ikke vanlig for kontorvirksomheter å planlegge for smittereduserende tiltak i bygg eller 

gjennomføre risikovurderinger om pandemi og virussmitte.  

 

Under planleggingen av Nytt regjeringskvartal (RKV) har det heller ikke vært utarbeidet en plan for 

smittevern. Det finnes planlagte tiltak som kan være smittereduserende, men disse er ikke satt opp 

systematisk eller organisert som en del av risikoarbeidet. Disse planlagte tiltakene inkluderer å sikre 

høy kvalitet innen drift og renhold samt sikre å legge til rette for organisering av rom og funksjoner som 
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fremmer fleksibilitet. Videre vil DSS gjennom pilotprosjektet i KMD teste ut ny teknologi som kan 

fungere som preventive smittevernstiltak. Disse tiltakene vil bli evaluert og kan bli brukt i Nytt RKV.  

 

Med utgangspunkt i den smittesituasjonen som er oppstått i forbindelse med Covid-19-pandemien, og 

med bakgrunn i opplysninger om mulig økt smittefare ved åpne kontorløsninger, har KMD i tillegg gitt 

Statsbygg oppdrag om å utarbeide vurderinger knyttet til arbeidet med Nytt RKV.  

 

Gitt de anbefalte arbeidsplasskonseptene for Nytt RKV, har Statsbygg kartlagt mulige tiltak og 

anbefalinger for å redusere risiko for spredning av virus på arbeidsplassen.  

 

Pandemien har avdekket at selv om det er umulig å sikre seg mot alle eventualiteter med henhold til 

smitte, så kan det være avgjørende for smitttereduksjon at det tas fremtidsrettede og gode valg for nye 

bygg og tilpasning av eksisterende bygg. Man bør vurdere om man har fleksibilitet innen fysiske 

løsninger og bruk av lokalene, for å gjøre det mulig å tilpasse infrastruktur, utforming, organisering, 

materialvalg og ny teknologi til de utfordringer som smitte kan utgjøre. 

 

Denne rapporten vil først gi en oversikt over tiltak i dagens RKV, og i piloten for Nytt RKV. Deretter vil 

rapporten gjøre rede for smitte og risiko for spredning fra et smittefaglig perspektiv, inkludert hvordan 

risikovurdering av smittefare og systematisk smittevern bør gjøres. Til sist følger en sjekkliste for 

konkrete, anbefalte tiltak på kontorarbeidsplassen for nybygg og eksisterende bygg. 

 

 

2. Tiltak i dagens regjeringskvartal og pilotering for nytt regjeringskvartal 

Detaljeringer av nytt Regjeringskvartal pågår for byggetrinn 1 og omhandler rehabilitering av 

eksisterende bygg og oppføring av nybygg.  

 

Regjeringskvartalet er i likhet med andre virksomheter preget av pandemien, og det er innført flere 

endringer iht. smittevernsanbefalinger og tilpasninger ide ulike byggene. DSS, Statsbygg Drift og 

prosjektet Nytt Regjeringskvartal innhenter og evaluerer disse tiltakene. Samtidig piloteres det ulike 

løsninger i dagens eksisterende bygg, hvorpå Pilotprosjektet i R5 for testing av aktivitetsbaserte 

arbeidsplasser, er det mest sentrale. Disse lokalene tas i bruk mens pandemien pågår og har stort 

fokus på adferd- og organisatoriske tiltak, renhold og drift samt teknologisk utvikling.  

 

Renhold og driftstiltak 

Renholdstjenestens deltakelse i pilotprosjektet gir mulighet for å gjennomgå renholdsmetoder, 

frekvenser og bruk av teknologi (f.eks. robotisert renhold og sensorteknologi) for å finne trygge, 

effektive og brukervennlige renholdsløsninger i kontorlandskaper med fritt setevalg.  

 

Adferd og organisatoriske tiltak 

En viktig del av smittevern er hvordan lokalene skal brukes. Det testes ut nå løsninger for hvor mange 

og hvilke ansatte som kan møte opp til enhver tid. Dette gjennom planlegging og logging av 

tilstedeværelse. Anbefalinger fra helsemyndighetene har blitt gjort tilgjengelig flere steder gjennom 

fysiske og digitale oppslag og oppdateres jevning. Ledelse informere godt slik at avstandsregler, rutiner 

for munnbind og desinfisering av møteromsbord før og etter møter, er godt iverksatt. Ansatte blir 

oppfordret til å bruke trapp hvis mulig, for å unngå oppsamling i og ved heiser.  
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Likt som andre virksomheter under pandemien, har den største endringen vært bruk av hjemmekontor 

og utvikling av digitale samhandlingsrutiner. Her har det kommet betydelige forbedringer for tekniske 

løsninger både for hjemmekontor og møtegjennomføring på distribuerte plattformer.  

 

Teknologiske tiltak 

Det pågår stor utvikling innen teknologiske tiltak som potensielt kan redusere smitte i fremtiden. DSS 

tester ut blant annet «Clean handle» som en installasjon for desinfisering av dørhåndtak. Det er også 

gjennomført en anskaffelse og uttesting av sensorteknologi. Sensorer vil kunne kartlegge bruk av 

lokaler. Ved å få data for eksempel på hvor hyppig bruk et toalett har hatt, vil man kunne utføre 

målrettet renhold av de lokalene. Det samme prinsippet kan brukes på møterom og arbeidsplasser, for 

å kartlegge hvilke arealer som har behov for ekstra renhold. Sensorteknologien kan også brukes for å 

vise ansatte hvilke pulter og arbeidsplasser som er ledige og om de er rengjort. Ansatte i piloten vil få 

utdelt personlig mus og tastatur for å begrense kontaktflater i lokalet. Fritt setevalg gjør at de ansatte 

kan velge en plass med god avstand til andre i lokalet. De ansatte har en bærbar pc som kan kobles til 

skjermer på alle de tilgjengelige arbeidsplassene. Multirom og møterom er tilrettelagt for videomøter og 

hybride møter.   

 

Fysiske tiltak 

Den største endring under pandemien har vært å sikre avstand mellom ansatte. For regjeringskvartalet har 

dette handlet om å bruke fleksibiliteten som ligger i byggene og styre hvor og hvordan ansatte beveger seg i 

lokalene. I møterom, kantiner og sosiale soner har man testet ut løsninger hvor man har fjernet møbler eller 

markert fastmonterte møbler som utilgjengelige. Trimrom har blitt stengt og det er satt opp 

avstandsmarkering i heiser, gulvmerking for bevegelsesmønster og kø i kantine og satt opp glass/plexiglass i 

åpne resepsjoner, kantine, kaffebar, mellom arbeidspulter og lignende. Kantine og kaffebar har justert 

tilbudet etter smittenivået, og stanset selvbetjening. 

 

Alle tiltakene som nå testes ut i dagens regjeringskvartal og Pilotprosjektet i R5 vil bli evaluert, og det vil 

bli vurdert hvilke som kan være aktuelle å prosjektere for i fremtiden. Nytt regjeringskvartal prosjekteres 

etter forprosjektet og det er til nå ikke innmeldt noen endringer knyttet til fysiske endringer basert på 

smittevern. 

 

 

3. Om smitte og spredning 

Smittespredning er avhengig av seks faktorer1: En smittemåte (1), en inngangsport (2), en mottakelig 

person (3), et smittestoff i tilstrekkelig dose (4), en smittekilde (5), og en utgangsport (6). Dette kan vi 

tenke på som smittesirkelen – se figur under. 

 

 
1 https://www.infeksjonskontroll.no/infeksjon/5713 

https://www.infeksjonskontroll.no/infeksjon/5713
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I det følgende gjøres det kort rede for ulike smittemåter (nr 1 i smittesirkelen), og ulike biologiske 

smittestoffer (nr 4) som kan forårsake infeksjon hos mennesker. Deretter følger en oversikt over ulike 

faktorer som har betydning for smittespredning. 

 

 

3.1. Ulike smittemåter 

Smittsomme sykdommer kan spres på forskjellig vis, og smittemåten kan forenklet inndeles i 

kontaktsmitte (direkte, indirekte og fekal-oral), luftsmitte (inkludert dråpesmitte) og inokulasjonssmitte2.  

 
Kontaktsmitte 

Direkte kontaktsmitte    
Smittestoffet overføres ved 

direkte kontakt mellom 

smittebærer og mottakelig 

person. Da smittestoffer 

generelt ikke trenger gjennom 

intakt hud, blir smitteveien via 

direkte slimhinnekontakt eller 

fra personalets hender til sår i 

egen hud, egen munn, nese 

eller andre slimhinner. 

Indirekte kontaktsmitte 
Smitteoverføring skjer fra en 

smittebærer via et forurenset 

mellomledd til en mottakelig 

person, for eksempel at 

kontaminering av hender skjer 

ved kontakt med utstyr, tøy, 

bandasjer eller instrumenter. 

 

Fekal-oral smitte 
Smittestoff fra avføring 

overføres via forurensede 

hender eller mat eller drikke til 

munnen hos mottakelig person. 

Forurenset drikkevann er vanlig 

smittemåte. 

 

 

Luftsmitte 

Dråpesmitte 
Dråper med en diameter ned til 

ca. 100 μm kan produseres ved 

hoste, nysing eller brekning, søl 

eller sprut av flytende 

Støvpartikler og sporer 
Støvpartikler kan være bærere 

av smittsomme agens, både 

bakterier og virus. Normalt vil 

de falle ganske raskt til gulvet, 

Dråpekjerner (aerosoler) 
Ved hoste, nysing, snakking, 

søl og sprut av kontaminerte 

væsker dannes aerosoler. 

Disse er så lette at de kan 

 
2 Inokulasjonssmitte overføres i hovedsak ved stikk- eller skjæreskader, eventuelt ved bruk av urene 
sprøyter. Denne problemstillingen vil ikke bli behandlet av denne delrapporten. 



 
  

 

   

 

6 AV 14 

 

 

 

 

kroppsvæsker. Disse holder 

seg svevende i luften bare noen 

sekunder på grunn av sin 

tyngde, men kan i denne tiden 

smitte til slimhinner i øyne, nese 

eller munn hos en mottakelig 

person som har nær kontakt 

med en syk person. 

men kan holde seg svevende 

lengre hvis luften er i 

bevegelse. Mikrober som forblir 

infeksiøse ved inntørking kan 

på denne måten overføre smitte 

til en mottakelig person. 

Inntørkede sporer (f.eks. ved 

anthrax) kan oppføre seg på 

samme måte som støvpartikler 

dersom de virvles opp med vind 

eller annen turbulens. 

 

holde seg svevende i luften i 

mange timer og kan spres over 

større avstander- fra rom til 

rom, over korridorer etc. Små 

dråpekjerner (< 5 m) kan 

passere forsvarsmekanismene i 

luftveiene og inhaleres med 

åndingsluften til bronkier og 

alveoler i lungene. Aerosoler 

kan være bærere av bakterier 

og virus som tåler uttørking. 

 

 

3.2. Ulike smittestoffer 

Mikrobiologisk smitte forårsaker infeksjonssykdommer ved overføring mellom mennesker av virus, 
bakterier eller sopp. Det som forårsaker infeksjon kalles smittestoffer, eller infeksiøst agens3. 

Levende biologiske smittefaktorer (bakterier, virus, parasitter og sopp) klassifiseres4 i fire 
smitterisikogrupper, basert på den infeksjonsfare de representerer for mennesker: 

• Smitterisikogruppe 1: en biologisk faktor som vanligvis ikke forårsaker infeksjonssykdom hos 
mennesker. 

• Smitterisikogruppe 2: en biologisk faktor som kan forårsake infeksjonssykdom hos mennesker 
og være til fare for arbeidstakerne. Det er usannsynlig at den vil spre seg til samfunnet, og det 
finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak (vaksiner) eller behandling (antibiotika). 
Eksempler: Meslingvirus, borreliabakterier. 

• Smitterisikogruppe 3: en biologisk faktor som kan forårsake alvorlig infeksjonssykdom hos 
mennesker og utgjøre en alvorlig fare for arbeidstakerne. Det kan være risiko for spredning til 
samfunnet, men det finnes vanligvis effektive forebyggende tiltak eller behandling. Eksempler: 
SARS-Cov-2 (som forårsaker sykdommen Covid-19), SARS-Cov-1-virus, MERS-virus. 

• Smitterisikogruppe 4: en biologisk faktor som forårsaker alvorlig infeksjonssykdom hos 
mennesker og utgjør en alvorlig fare for arbeidstakerne, det kan være stor risiko for spredning til 
samfunnet og det finnes vanligvis ingen effektive forebyggende tiltak eller behandling. 
Eksempler: Lassavirus, Ebolavirus. 

 

For en oversikt over relevante RNA-virus, se Vedlegg til slutt i dette dokumentet. 

 

 

3.3. Faktorer som har betydning for smitteoverføring 

1. Egenskaper ved det infeksiøse agens som (a) størrelse, (b) levedyktighet i vanndråper og på ulike 
flater og (c) hvor mange agens-partikler som dannes og spres i en smittet person. Disse 
egenskapene bestemmer smittsomhet. 

 
3 Flere av de agens som kan tenkes brukt ved biologisk krigføring (og bioterror), smitter ikke fra person til 

person. Dette er problemstillinger som ikke vil bli behandlet i denne delrapporten. 
4 https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/8/2/ 



 
  

 

   

 

7 AV 14 

 

 

 

 

Generelt gjelder at man må motta en viss dose infeksiøst agens for å bli syk. Denne dosen varierer 
mellom typer agens og mellom mennesker. 

Mange virus spres i vanndråper via luftveiene ved at smittebærer hoster, nyser, snakker eller 
puster. Store dråper faller raskt til gulvet, mens små dråper kan sveve flere meter. Aerosoler er 
mikroskopiske dråper eller partikler som kan holde seg svevende i luften lenge. Hvis infeksiøst 
agens er lite nok til å holde seg smittsomt i aerosoler, kan det bli i luften rundt smittebærer lenge 
og/eller transporteres flere meter. Hvis infeksiøst agens dessuten bevarer evnen til å fremkalle 
sykdom (dvs. at det ikke ødelegges i dråpene), kan en smittebærer smitte andre som befinner seg i 
samme lokale. 

Munnbind som er riktig utformet og båret korrekt, kan fange opp store dråper og følgelig redusere 
smitte fra en smittebærer. 

Dråper fra luftveiene faller ned på gulv, bordplater og andre flater. Hvis infeksiøs agens bevarer 
evnen til å fremkalle sykdom (dvs. at det ikke ødelegges på flaten), kan det smitte andre personer 
som berører flaten (dørhåndtak, bordplater, berøringsoperert utstyr og verktøy). Det er vist at 
mange blir smittet via hendene, dvs. de har fått virus på hendene ved å berøre en gjenstand/flate 
med infeksiøst agens. 

 

2. Sannsynlighet for å møte smittebærer: Jo flere personer man møter, desto større er 
sannsynligheten for å møte en person som bærer på noe som er smittsomt. 

Sannsynligheten for å møte smittebærer bestemmes av antall personer man møter. For 
arbeidsplasser avhenger dette av (a) antall personer i rommet man oppholder seg i og (b) antall 
forflytninger mellom soner som medfører at man møter personer. 

 

3. Avstand til andre (mulige smittebærere) bestemmer hvor nær man er dråpeskyer rundt mulige 
smittebærere. Plassering av arbeidsstasjoner i et lokale bestemmer avstand mellom 
medarbeiderne. 

 

4. Varighet av eksponering for smitte har betydning for hvor mye infeksiøst agens man mottar og 
følgelig for sannsynligheten for å bli syk.  

Avstand og varighet virker sammen. Ved større avstand kan man oppholde seg lenger tid i samme 
lokale som en smittebærer. Under Covid-19 pandemien anbefalte Norske myndigheter avstand > 2 
meter ved opphold > 15 minutter i samme lokale. 

 

5. Fysiske forhold ved atmosfæren i lokalet har betydning for infeksiøse agens’ levetid som 
smittsomme og for spredning. 

Ved lav luftfuktighet og lave temperaturer kan små vanndråper transporteres over større avstander 
og kravene til avstand økes. Ved høy luftfuktighet vil aerosoler (dråpekjerner) tilføres vann, bli 
større og tyngre og falle raskere til gulvet. 

Ved lav luftutskiftning i et lokale vil aerosoler med infeksiøst agens bli værende i luften slik at 
sannsynligheten for smitteoverføring kan øke. Ventilasjonssystemer som gir lufttransport («trekk») 
kan transportere agens mellom medarbeidere og dermed overføre smitte. 

 

6. Kontaktflaters egenskaper og rengjøring av kontaktflater har stor betydning for kontaktsmitte (fra 
dråper som faller på flatene). Mange infeksiøse agens bevarer evnen til å fremkalle sykdom i flere 
timer (døgn) og berøring av flatene innebærer smitteoverføring via hendene. 

Materialer som kobber og sølv kan ødelegge mikrobiologiske agens. Også overflatestruktur på 
flatene kan bidra til å ødelegge virus. Bruk av edle metaller vil imidlertid ikke kunne være en 
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erstatning for desinfeksjon/vask. Berøringsfri betjening av utstyr som døråpnere, 
printere/kopimaskiner eller toaletter kan forebygge smitte. Systematisk rengjøring er forebyggende, 
men man må unngå substanser som kan gi resistensutvikling. 

 

7. På den nordlige halvkule er det betydelige årstidsvariasjoner i virussykdommer som influensa og 
forkjølelser. Det foreligger flere teorier om årsaker til årstidsvariasjonene: (1) luftfuktighet og 
temperatur bestemmer om virus beholder smitte-evne, (2) lavere luftfuktighet tørker slimhinner slik 
at man blir mer mottakelig for virus, (3) med lavere temperaturer tilbringer folk mye mer tid 
innendørs og kommer i tett kontakt med andre, (4) med mindre sol-lys avtar folks vitamin-D- og 
melatonin- nivåer slik at de blir mindre motstandsdyktige mot virusinfeksjoner, (5) halveringstid for 
immunitet. 

 

 

4. Risikovurdering av smittefare 

Ifølge Arbeidstilsynets krav knyttet til HMS-arbeid og risikovurdering5 skal alle virksomheter kartlegge 

og vurdere risiko knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at 

ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Arbeidsgiver må vurdere risikoen, planlegge og 

iverksette tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre 

en smittefare. Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og 

planlegging av tiltak. 

 

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med biologisk smitte på arbeidsplassen: 

• Arbeidstakere i risikogruppe for alvorlig sykdom  

• Sannsynligheten for å møte smittede  

• Avstand mellom kolleger eller kunder/publikum 

• Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler 

• Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette 
vernebriller 

• Manglende opplæring om smittevern for de ansatte 

• Reisevirksomhet inklusiv reise til og fra arbeidssteder 

 

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og 

vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal bidra til å holde risikonivået så lavt som 

mulig. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.  

Tre grunnleggende spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 

I. Hvilke forhold eller faktorer har betydning for smitte? 

II. Hva er mulighet og sannsynlighet for at disse faktorene er til stede i vår virksomhet? 

III. Er det usikkerhet om informasjonen vi har om risikofaktorer og situasjonen i vår virksomhet? 

Risikovurderingen skal følges opp med tiltak/handlingsplan og effektene av tiltakene skal evalueres 

Risikovurderingen skal oppdateres hvis det kommer ny informasjon.  

 

 

 
5 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/risikovurdering/ 
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5. Sjekkliste og anbefalinger  

I det følgende foreligger en sjekkliste over anbefalte smittevernstiltak på kontorarbeidsplasser. 

Sjekklisten tar først for seg overordnede prinsipper for hvordan legge en smittevernstrategi, fulgt av 

konkrete tiltak som følger de ansatte gjennom en arbeidsdag. Sjekklisten inkluderer både anbefalinger 

og lovpålagte reguleringer. Sjekklisten er ikke nødvendigvis komplett, og det er opp til den enkelte å 

sikre at alle lovpålagte reguleringer blir fulgt.  

 

 

5.1. Systematisk smittevern 

Det finnes et vidt spekter av smittereduserende tiltak som kan iverksettes på kontorarbeidsplasser. 

Under pandemi eller andre unntakstilstander er en effektiv og gjennomtenkt organisering av bruk av 

kontorlokalene sentral. Det inkluderer å vurdere hvor mange av de ansatte som skal møte opp fysisk på 

jobb og hvor mange som kan jobbe hjemmefra. Godt smittevern innebærer at man hensyntar hele 

arbeidsdagen til de ansatte, inkludert jobbreise, og ser på hele kontorbygget. Det bør også inkludere 

grundige oppdaterte risikovurderinger med vurdering av (I) faktorer av betydning for smitte, (II) mulighet 

og sannsynlighet for at disse faktorene er til stede, og (III) usikkerhet om kunnskap og data.  

 

Sett under ett gir dette et svært komplekst bilde av hva som kan være gode smittevernstiltak i en gitt 

situasjon. Tiltakene kan være fysiske, digitale/teknologiske, knyttet til drift og renhold, og/eller knyttet til 

atferd og organisasjon. Kategorisering av tiltakene, for eksempel i slike grunnleggende grupper, kan gi 

bedre oversikt og gjøre det enklere å opprettholde godt smittevern til enhver tid. Hovedprinsippene for 

smittereduksjon vil være å redusere kontakt med andre gjennom å endre eksponeringstid, avstand og 

aktivitet.  

 

Hvis det skjer endringer i forutsetningene, som endring av smitterisiko i samfunnet og/eller hos 

virksomheten, så bør tiltakene revideres. Det anbefales derfor, i tillegg til systematiseringen av selve 

tiltakene, et enkelt system som til enhver tid gir oversikt over smittesituasjonen i samfunnet rundt. Et 

eksempel på et eksisterende system for dette er trafikklysmodellen6, som med rødt, gult og grønt nivå 

beskriver hvilke smittevernstiltak skolene skal følge. En slik modell anvendt på kontorarbeidsplasser 

kan eksempelvis anbefale vanlig planløsning i en normalsituasjon, mens det ved økt risiko for smitte vil 

bli aktuelt å endre avstanden mellom pultene. Under en pandemi, eller andre unntakstilstander, kan 

man redusere antall pulter totalt og ha gode prosesser for hvor mange og hvem som skal møte opp 

fysisk på lokasjon fremfor å bruke hjemmekontor. 

 

 

5.2. Ansatte i risikogrupper, symptomer og sykdom på jobb 

Det oppfordres til en tett dialog for å avklare behov og muligheter for å vurdere tilrettelegging av 

arbeidet. Dersom det er behov for det, bør ansatte i risikogrupper (eller med familiemedlemmer i 

risikogruppe), få tilrettelegging med hjemmekontor. Det bør gjøres særskilte risikovurderinger for 

transport til og fra arbeidsstedet, samt arbeidsoppgaver som medfører mye kontakt med andre 

personer. 

 

Et viktig forhold fremover vil kunne være at alle som er syke eller har symptomer ikke skal møte opp på 

arbeidstedet, men heller jobbe hjemmefra hvis mulig. Ved mistanke om smitte, bør ansatte jobbe 

hjemmefra inntil situasjonen er avklart.  

 
6 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/ 
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Ansatte som utvikler symptomer på smitte mens de er på jobb, må umiddelbart holde avstand til andre 

og reise hjem straks. Hjemreise bør skje på en måte som ikke medfører smitterisiko for andre. 

Den syke anmodes om å informere leder om symptomene, slik at berørte områder kan 

rengjøres/desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.). 

 

 

5.3. Transport til og fra jobb 

For å hindre at mange bruker kollektivtransport samtidig mens det er høy smitterisiko, kan arbeidsgiver 

vurdere redusert buk av kjernetid for å få lavere oppmøte for ansatte, spesielt i rushtiden.  

Arbeidsgiver kan bidra med tilbud om parkeringsutgifter for ansatte som har behov for å kjøre egen bil 

og motiverer til bruk av sykkel og andre alternative fremkomstmidler, eksempelvis også ved reisetid for 

gående og syklende finansieres. For ansatte som må reise kollektivt kan arbeidsgiver tilby tilgang på 

munnbind og hånddesinfeksjon til ansatte. 

 

Et viktig virkemiddel for å redusere reisevirksomhet, vil være at virksomheten legger til rette for at 

arbeid (inkludert gradert arbeid) kan gjøres digitalt. Dette innebærer blant annet å tilpasse rom i 

kontorlokalene for hybride møter (hvor ansatte enkelt kan delta både fysisk og digitalt), og gode 

ergonomiske løsninger på hjemmekontoret.  

 

 

5.4. Generelle tiltak for kontorbygg 

For kontorbygg vil det være en del overordnede tiltak som vil forekomme under hvert punkt i denne 

sjekklisten. Arbeidsgiver bør sørge for: 

• Størst mulig fleksibilitet i utforming og innredning slik at kontorbygget kan tilpasses etter behov. 

• God tilgang på håndhygienefasiliteter i kontorbygget (som håndvask og dispensere til 
hånddesinfeksjon). Økt bruk av berøringsfrie funksjoner, herunder adgangskontroll, 
dørautomatikk, kraner, toaletter, betalingsløsninger og lignende. 

• God ventilasjon. Ventilasjonen bør tilpasses bruken av lokalene. Risiko for smitte gjennom 
luften er høyest i små rom med dårlig ventilasjon og risikoen øker med oppholdstid. Sørg 
derfor for at arealene blir forsynt med tilstrekkelige mengder med filtrert og frisk luft med 
minst mulig bruk av resirkulering. Nyere studier indikerer at lav luftfuktighet innendørs i 
vinterhalvåret kan øke risikoen for virussmitte7. Denne kunnskapen vil kunne få betydning 
for reguleringen av temperatur og luftmengder i ventilasjonsanlegget. 

• Utstrakt bruk av sensorteknologi som gir informasjon om en når en arbeidsstasjon sist var i 
bruk, eller når den sist var rengjort. Sensorteknologi vil også kunne gi informasjon om 
eksempelvis antall brukere i kantine, på et møterom, avstand mellom personer i et rom, og 
hyppighet av bruk på et toalett og møterom for økt renholdsbehov. 

• At virksomhetens renholdsrutiner og risikovurdering gjennomgås for å se om de er 
tilfredsstillende for den gitte smittesituasjonen. (Utstyr, metode, hyppighet osv.) 

• At tilstrekkelig informasjon om rutiner gjøres kjent, og informasjon om den enkelte medarbeiders 
eget ansvar kommuniseres ut. (Eksempelvis om den enkelte selv skal desinfisere møterom man 
har brukt, skrivepult, servantkran, kaffemaskinknapper før og etter bruk, o.l.) 

 
7 https://www.fhi.no/contentassets/1af4c6e655014a738055c79b72396de8/inneklima-og-risiko-for-smitte-av-
covid-19---rad-om-ventilasjon_27102020.pdf 
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• Renholdvennlige og riktige materialvalg, spesielt på hyppig berørte flater som bør tåle 
desinfiserende midler over tid uten at flatene forringes. 

 

 

5.5. Adkomstarealer 

For å hindre at mange ansatte skal ankomme bygget samtidig mens det er høy smittefare, kan 

arbeidsgiver vurdere dedikerte innganger og utganger for å redusere oppsamling av ansatte. Det kan 

benyttes berøringsfrie armaturer/dører, låser/adgangskontroll. Videre kan man redusere bruk av 

kjernetid, for å sikre at færre ansatte møtes eller blir eksponert for rushtidstrafikk.    

 

Adkomstarealene bør i størst mulig grad ha fleksibel møblering hvor man også kan fjerne møbler for å 

sikre god avstand. Det bør være skilting/infoskjermer om gjeldende tiltak ved inngang og i fellesarealer 

til ansatte og besøkende, i tillegg til tilgjengelige håndhygienefasiliteter.  

 

Resepsjon/henvendelsesdesk bør, for å sikre avstand, ha fysisk skille til besøkende/ansatte ved 

glass/plexiglass. Adkomstarealet kan organiseres ved å sette opp avstandsmarkører og oppmerking av 

køplasser. Hvis mulig, kan det benyttes berøringsfri registrering av besøkende, eksempelvis via app. 

 

 

5.6. Transportarealer  

For å sikre god logistikk i kontorbyggene bør det være enkelt å ta seg til og gjennom transportarealene, 

herunder korridorer, heiser, trapper og lignende. Det kan bidra til å redusere smitte ved å oppfordre de 

som kan til å bruke trapper i stedet for heisen. Størrelse på heis og anbefalinger om avstand vil avgjøre 

hvor mange som kan benytte heis samtidig.  

 

Kontorbygg bør i størst mulig grad ha god og fleksibel logistikk, slik at transportarealene ikke blir en 

oppsamling av ansatte, eller at man må gjennom mange ulike områdene før man kommer frem dit man 

skal. 

 

 

5.7. Kontorarbeidsplasser 

 

Hjemmekontor 

Ved høy risiko for smittespredning, må det vurderes hvor mange ansatte som kan møte fysisk på 

lokasjon og hvor mange som kan jobbe hjemmefra8. Man kan også ha ambulerende oppmøte hvor 

virksomheten kan organisere dette opp mot behov. Ved høy smitterisiko, kan det vurderes om 

kontorbygg skal stenges helt. 

 

Generelt om arbeidsplasser 

Areal til arbeidsplasser bør være fleksibelt og enkelt å tilpasse for å holde nødvendig og anbefalt 

avstand og skiller gitt smittesituasjonen. Arbeidsplassene bør kunne tilpasses for å redusere 

trafikkmønster i lokalene.   

 

Fritt plassvalg 

 
8 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/hjemmekontor-og-arbeidsplasser-covid-19 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/hjemmekontor-og-arbeidsplasser-covid-19
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For arbeidsplasskonsepter hvor ansatte ikke har fast arbeidsplass, må man vurdere hvor stor 

bevegelse ansatte skal ha i lokalene og hvorvidt man trenger en fast plass for den dagen man er på 

lokasjon. Det er viktig med tilpassede rutiner for renhold av arbeidsplassen ved fritt plassvalg, og 

renhold utført av renholdspersonale bør suppleres av at de ansatte selv rengjør pult og berøringsflater 

etter bruk (typisk ved slutt av arbeidsdagen). Sensorteknologi vil kunne avdekke hvilke arbeidsplasser 

som har vært i bruk og hvor lenge siden det er de er rengjort. Dette vil kunne gi informasjon til 

arbeidstaker hvilke arbeidsstasjoner som er trygg å benytte.  

 

Kontorlandskap og teamrom  

Kontorområdets utforming må være såpass romslig at det er enkelt å holde nødvendig og anbefalt 

avstand. Smittesituasjonen vil være med på å avgjøre hvor stor avstand (for eksempel 1 eller 2 meter) 

og hvilke skiller det skal være mellom arbeidsplassene. 

 

For enkeltkontor 

For enkeltkontor hvor man har muligheten, bør man åpne vinduer og luft regelmessig. Dør bør holdes 

lukket for å minske smitterisiko og unngå å ha andre ansatte inne på kontoret. Møter og avklaringer bør 

heller tas på dedikerte møterom. 

 

 

5.8. Fellesfunksjoner  

Ved høy risiko for smitte, må det vurderes hvilke eller om alle fellesfunksjoner skal stenges helt.  

 

Møterom 

For å redusere smitte ved bruk av møterom, kan det vurderes å avgrense hvor mange som kan 

oppholde seg inne på hvert møterom. Dette kan enkelt gjøres ved å redusere antallet stoler i 

møterommet og sette opp informasjon om tillatt antall personer, både på utsiden av møterommet og 

ved booking av møterommet. Booking av møterom bør skje gjennom digitale verktøy/apper. 

 

Arbeidsgiver kan også redusere antall fysiske møter og innføre digitale møteplassformer, bruk av 

webinarer og e-læring samt sikre at de ansatte har gode digitale verktøy som legger til rette for 

fjernarbeid. Det vil for mange også være behov for at det tilrettelegges for hybride møter hvor noen 

ansatte kan delta fysisk mens andre deltar digitalt. 

 

Møterom vil kreve tilpasset og systematisk renhold opp mot den aktuelle smittesituasjonen. Det bør 

være tilstrekkelig tilgjengelig desinfiserende midler og fasiliteter for håndhygiene, samt rutiner for 

desinfisering før og etter bruk, eksempelvis gjennomført av dem som har brukt møterommet.  

 

For kursrom og auditorium vil mange av de samme tiltakene være aktuelle. Under pandemi vil det være 

realistisk at det ikke avholdes fysiske kurs og opplæringer, men at disse gjennomføres digitalt.  

 

Garderobe/toalett 

Disse rommene vil kreve tilpasset og systematisk renhold sett opp mot smittesituasjonen. Det kan være 

aktuelt med sensorteknologi som følges opp med behovsstyrt renhold. Det bør være tilstrekkelig 

berøringsfrie dispensere. Berøringsfrie armaturer, dører m.m. vil kunne redusere smitte. 

 

Bespisning og sosiale soner 

Kantiner, kaffebarer, spiserom, minikjøkken og tekjøkken er alle arealer hvor det fort vil bli en 

oppsamling av ansatte. Dette kan reduseres ved at virksomheten begrenser antall personer som spiser 
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samtidig, for eksempel ved å rullere på bruk av kantine mellom ansatte, eller spre lunsjen over et større 

tidsintervall, for å samle færre av gangen. Det vil ved høy smittefare være aktuelt at ansatte sitter 

lengre fra hverandre (1 eller 2 meter), og dette kan gjøres ved å fjerne møbler for å gi større avstand.   

 

For arealer med betjening kan man innføre egen inngang og utgang om mulig, merke opp plassering 

for kø, og ha berøringsfri betaling. Det kan også være aktuelt å sette opp fysiske skiller med 

glass/plexiglass mellom betjening og ansatte. Videre må man sikre at kantinepersonell har opplæring i 

og innfører hensiktsmessige hygienerutiner og renhold (inkl. bruk av hansker ved tilberedning).  

 

Det bør være mulighet for fleksibilitet i hvordan servering av mat foregår slik at man kan vurdere 

selvbetjening og servering av mat, samt se på hvordan mat er pakket. Hva som er aktuelt vil avhenge 

av smittetrykket i samfunnet. Ved høyere smittetrykk vil servering av mat være tryggere enn 

selvbetjening. Dersom kantinen kun har selvbetjening, bør den kun tilby tildekkede porsjonspakninger. 

Det viktigste er likevel å unngå kø rundt serveringsområdet9, noe som kan løses ved at kun et fåtall får 

forsyne seg om gangen. 

 

Hvis virksomheten har minikjøkken/tekjøkken i kontorområdet, må arbeidsgiver påse at det 

kartlegges/risikovurderes hvor mange som bruker kjøkkenet, hvordan det bør brukes, og hvordan det 

bør rengjøres (for eksempel bør utstyr, midler, gjøres tilgjengelig for den enkelte bruker, med 

retningslinjer, og om bruk, og man må se på frekvensen av renholdet er tilstrekkelig). 

 

Felles for disse arealene er at det vil være aktuelt å informere tilstrekkelig om viktigheten av hoste- og 

håndhygiene (FHI) og de aktuelle tiltakene i lokalene, samt god tilgang på håndhygienefasiliteter (som 

håndvask og dispensere til hånddesinfeksjon) 

 

Treningsarealer 

Bruk av treningsarealer under smitte vil være avhengig av at det er gode rutiner for renhold og 

desinfisering. Sensorikk og eventuelt app kan vise ledig kapasitet og arealet bør kunne organiseres slik 

at det reduserer antall ansatte som samles. Håndvask og dispensere med desinfiserende middel bør 

være lett tilgjengelig i lokalene. 

 

 

5.9. Oppdatering av tiltak over tid 

Risikovurderingen av smittesituasjonen skal som nevnt oppdateres hvis/når det kommer ny 

informasjon. Mye kan endres over tid, både knyttet til selve smittesituasjonen, kunnskap om smitten, og 

tilgjengelige tiltak. Særlig den teknologiske utviklingen går raskt. Ny sensorteknologi, appløsninger og 

løsninger for digital kommunikasjon kan åpne for nye muligheter. Godt smittevern på arbeidsplassen 

krever derfor kontinuerlig oppdatering i forhold til gjeldende situasjon og kunnskapsstatus.  

 

Kontorbygg i fremtiden bør i tillegg bygges og innredes med fokus på fleksibilitet, slik at lokalene kan 

tilpasses ny kunnskap om smittevern, utvikling av teknologi som vil redusere smitte, og 

smittevernsituasjonen i samfunnet.  

 

 

 
9https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/hvordan_kan_vi_servere_buffet_pa
a_en_trygg_maate.39869 



 
  

 

   

 

14 AV 14 

 

 

 

 

6. Deltakere i arbeidet med delrapporten 

Deltakere er listet opp i alfabetisk rekkefølge 

Liv Hiis Bergh – DSS 

Tor Erik Danielsen – Arbeidstilsynet 

Barbro Grude Eikseth – Statsbygg 

Ane Gjerland – Høyskolen i Vestland 

Morten Hatling – SINTEF 

Stein Knardahl – STAMI 

Stephan Soós – Statsbygg 

Hanne Tosterud – DSS 

 

Vedlegg: Relevante RNA-virus 
1. Coronavirus som kan gi potensielt alvorlig sykdom:  

a. Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV):  2012, 2015, 2018 

b. Severe acute respiratory syndrome coronavirus  (SARS-CoV): 2002-2004 

c. Severe acute respiratory syndrome coronavirus  (SARS-CoV-2): 2019- 

2. Coronavirus som gir milde sykdomsforløp:  

a. Human coronavirus OC43 (HCoV-OC43), Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1) 

b. Human coronavirus 229E (HCoV-229E), Human coronavirus NL63 (HCoV-NL63)  

3. Coronavirus i dyr: hundrevis av typer. Infiserer svin, kveg, hester, kameler, katter, hunder, gnagere, 
fugler og flaggermus. 

4. Nipahvirus: flaggermus 

5. Influenzavirus:  

a. Influenza A 131 typer,  A(H1N1)pdm2009 konstant, A(H3N2) muterer stadig 

b. Influenza B    B/Yamagata B/Victoria 

c. Influenza C og D (gir ingen sykdom/svært sjeldent) 

6. Rhinovirus: Ca 160 typer 

7. Norovirus kan inndeles i fem genogrupper, hvorav 3 genogrupper kan smitte mennesker (GI, GII og 
GIV). 

8. RS-virus er infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS-virus)  
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