
 

 

Råd til arrangører 

Dette dokumentet er utarbeidet som er veileder for større arrangementer, og gjelder trinn 3 i den 

nasjonale gjenåpningen. 

 

1. FORSKRIFTSFESTEDE REGLER 
  
Innendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat 

• Inntil 400 personer (200 x 2) uten faste, tilviste plasser 
• Inntil 1000 personer (500 x 2) med faste, tilviste plasser 
• Det kan være flere arrangementer i samme bygning dersom det benyttes separate rom og 

det ikke er kontakt mellom de som deltar på de ulike arrangementene 

Innendørs arrangementer med test eller koronasertifikat 

• 50 % kapasitet opp til maks 1500 personer (500 x 3) uten faste, tilviste plasser 
• 50 % kapasitet med opp til maks 3000 personer (500 x 6) med faste, tilviste plasser  

Utendørs arrangementer uten test eller koronasertifikat  

• Inntil 800 personer (200 x 4) uten faste, tilviste plasser 
• Inntil 2000 personer (500 x 4) med faste, tilviste plassercatr 

Utendørs arrangementer med test eller koronasertifikat 

• 50 % kapasitet opp til maks 3000 personer (500 x 6) uten faste, tilviste plasser 
• 50 % kapasitet med opp til maks 7000 personer (500 x 14) med faste, tilviste plasser 

2. BEGREPER 

Beskyttede personer 

• Beskyttede personer er personer som er fullvaksinert med siste dose for minst 1 uke siden, 
har fått første dose for 3-15 uker siden eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 måneder. 

• Beskyttede personer kan unntas avstandsanbefalingen i private hjem, med mindre de møter 
ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med 

• På private sammenkomster i private hjem/hager/hytter kommer beskyttede personer i 
tillegg til det anbefalte antall gjester 

• På arrangementer, inkl. private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte 
lokaler, skal beskyttede personer telles med i det tillatte maksimale antall 

 



 

 

Faste plasser 

• Faste, tilviste plasser betyr at publikum kan sitte på en stol, benk eller lignende, eller på en 
fast plass på gulvet under hele arrangementet med minst 1 m avstand 

• I lokaler med fastmonterte seter kan ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad 
regnes som tilstrekkelig avstand selv om det er mindre enn 1 m mellom stolene 

3. RÅD TIL GJENNOMFØRING 

Kohorter 
Når publikum eller deltakere på arrangementet deles inn i grupper (kohorter), skal det hele tiden 

være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, 

dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. Det 

anbefales også fysisk sperring mellom hver kohort slik at man unngår risiko for at ingen fra de ulike 

kohortene blir sammenblandet. Arrangøren må også sørge for tilstrekkelig vakthold.  

• For hver kohort må det være separat(e): 
▪ servitører (som ikke har kontakt med andre servitører) 
▪ toalettfasiliteter 
▪ innslusing/utslusing for hver kohort, enten i tid eller sted 

Bruk av koronasertifikat 
Ved bruk av koronasertifikat kan arrangøren bare gi følgende personer adgang: 

• de som kan fremvise koronasertifikat med dokumentasjon på at de er beskyttet eller 
siste 24 timer har testet negativt for SARS-CoV-2. Disse skal ved inngangen fremvise 
koronasertifikat til personer som har som oppgave å kontrollere sertifikatene 

• de som tester negativt for SARS-CoV-2 på stedet. 
 

Tilbydere av testing 
Arrangøren skal inngå avtale med en eller flere tilbydere om å tilby test for SARS-CoV-2 for 
inkludering i koronasertifikat for personer som ønsker å delta på arrangementet. Avtalen skal sikre at 
det er tilgjengelig testkapasitet for forventet antall deltakere. 
 

Smittesporing 
I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og 

informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, skal arrangør sørge for å 

holde oversikt over publikum og nødvendig kontaktinformasjon. Ved bruk av en 

billettleverandør får man som regel nødvendig informasjon gjennom billettsystemet. Det er ikke et 

krav til samtykke fra billettkjøpere der personopplysninger brukes i forbindelse med smittesporing, 

men man må opplyse om dette. Vi anbefaler at arrangør ber billettleverandør om å 

oppdatere informasjonen til billettkjøper om dette. Ved salg av billetter i døra må arrangør sørge for 

å innhente og lagre nødvendig samtykke og kontaktinformasjon i forbindelse med billettsalget på 

annet forsvarlig vis.   



 

 

God hånd- og hostehygiene  
God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. 
Disse tiltakene reduserer smitte via gjenstander og hender, samt smitte ved hoste. Hygienetiltak skal 
utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Håndvask med 
lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. Skitt, bakterier og virus løsner 
fra huden under vask og skylles bort med vannet.   

Håndvask:  

• Vask hender hyppig og grundig. Selve vaskeprosessen bør ta minst 20 sekunder.   
• Tørk hendene med engangs papirhåndklær.  
• Utføres som et minimum ved ankomst, mellom ulike oppgaver (for eksempel hvis man 

forflytter seg eller skifter utstyr), etter toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising.  

 Alternativer til håndvask:  

• Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis 
ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.  

• Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i 
garderober, ved inngangspartier, og så videre).  

• Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne eller våte hender, da bør 
håndvask utføres.  

Annet: 

• Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås i den grad det er mulig.   
• Unngå å ta i ansiktet  
• Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå.  

Renhold  
Viruset fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vann og vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan 
overleve på flater fra timer til dager. Derfor er grundig og hyppig renhold viktig for å forebygge 
smitte. Tilpass rutiner for renhold, spesielt med tanke på utsatte områder. Det er ikke nødvendig å 
bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort 
med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er 
alkoholbasert desinfeksjon og klorin.  

 

Forsterket renhold på utsatte områder:  

• Toaletter og vaskeservanter må rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater 
som toalettsete og kran på servanten regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.  

• Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel 
tømmes regelmessig.  

• Være ekstra oppmerksomme på renhold på områder for bespisning.  
• Spisebord vaskes med vann og såpe etter bruk.  



 

 

• Dørhåndtak, trappegelendre, stoler, andre bordflater og andre gjenstander som ofte berøres 
rengjøres hyppig, minimum daglig ved daglig bruk.  

• Eventuelt utstyr som brukes av flere i tjenesten (for eksempel nettbrett, berøringsskjermer, 
tastatur, og så videre) rengjøres etter bruk.  

• Rengjør vokalmikrofoner og tilhørende stativer, monitorer, instrumenter som brukes av 
flere, miksere og annet utstyr etter bruk. Be artister ta med personlige instrumenter og 
mikrofoner selv hvis det er en mulighet.   

• Skal det gjennomføres flere arrangementer/konserter på samme dag må det legges til rette 
for ekstra god tid mellom hver produksjon slik av man kan gjennomføre nødvendige 
sikkerhetstiltak mellom hver konsert.   

Avstandsregulering og redusert kontakt mellom personer  
Det skal være mulig å holde minimum én meters avstand mellom personer som ikke er i samme 
husstand. Ellers er kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning viktig i alle situasjoner og 
må opprettholdes i alle ledd i møter mellom publikum og ansatte. Kontaktreduserende tiltak må 
tilpasses det enkelte arrangement, og malen gir en overordnet struktur for det som må vurderes. Vi 
har nå fått en avklaring fra Helse- og omsorgsdepartementet om at det er én meters avstand målt fra 
skulder-til-skulder som er gjeldende råd for plassering av publikummere på samme rad. 
Begrunnelsen fra helsemyndighetene er at dette vil sikre tilstrekkelig avstand når man lener seg på 
armlenet eller snur seg mot personen ved siden av. 

 

 Bar/servering  

• Avstand mellom ansatte i bar/servering og publikum skal være minst én meter, to meter der 
det er mulig. Det legges opp til at selve serveringen skal ta kort tid.   

• Pleksiglass kan vurderes der utsalgssted ikke allerede har glassluke. Pleksiglasset må dekke 
minst 20 cm utenfor ansikt- og brysthøyde i alle retninger.  

• Eventuelt opprette merking på gulvet for å regulere avstand ved kø.  

 Venterom, gangtraséer og fellesarealer  

• Unngå for stor personbelastning i ventearealene.  
• Personer som oppholder seg i venterom må kunne holde avstand til andre på 

minst én meter, helst to meter. Der forholdene ligger til rette for det, kan også 
venteområder være utendørs.   

• Trange fellesarealer bør ikke brukes til opphold.   
• Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter) uten 

videre smitterisiko.  
• Ved behov for pausearealer, sørg for tilpasning slik at blanding av personer i størst mulig 

grad unngås.  
• Heiser bør prioriteres til personer med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er 

vanskelig å holde anbefalt avstand.   
• Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom personer i alle rom, 

garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.  



 

 

Send gjerne mail til post.arrangement@kristiansand.kommune.no dersom du har spørsmål 
knyttet til ditt arrangement. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tore Løvland 

Arrangementskoordinator Kristiansand kommune 
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