
 

23. januar 2021 

Skianlegg  
Folkehelseinstituttets vurdering  
Utøvelse av individuelle utendørsidretter representerer en lav risiko for smittespredning under 

forutsetning av at gjeldende smittevernråd utarbeidet for bransjen legges til grunn. Det er tre 

grunnpilarer for å bremse smittespredning som skal følges overalt: 

 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

3. Holde 1 meters avstand til andre enn sine nærmeste  

 

Skianlegget bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle 

situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli 

trengsel slik som i kø til skiheiser, inngangspartier, resepsjoner, toaletter, serveringssteder  

etc. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, sørge for godt og frekvent renhold, særlig 

av 

hyppig brukte kontaktpunkter. 

 

Registrering av besøkende/ansatte og smittesporing 

 

For å lette helsemyndighetenes arbeid med smittesporing kan anlegg som har mulighet for det, 

etablere systemer for å registrere gjester. Dette kan, der det er mulig, gjøres gjennom: å legge til 

rette for å registrere besøkende i anleggene, f.eks. ved kjøp av alle typer heiskort: dagskort, ukekort 

og sesongkort. Registreringen kan gjøres elektronisk eller manuelt avhengig av anleggets størrelse og 

tilgjengelige elektroniske løsninger.  

 

Legge til rette for å bestille på forhånd og forhåndsregistrere heiskort. • føre oversiktlige og sporbare 

vaktlister. Registreringen oppbevares i 10 dager for å lette myndighetenes smittesporing ved et 

eventuelt utbrudd. Gjestene skal informeres om at informasjon lagres i 10 dager og oversikten skal 

oppbevares på en forsvarlig måte. 

 



Kapasitet i anlegget –Vurdere maks antall besøkende. Ledelsen i det enkelte anlegg har til enhver tid 

ansvar for å sørge for smittevernforsvarlig drift. Som del av dette bør alle anlegg vurdere anleggets 

kapasitet med hensyn til antall besøkende og eventuelt utarbeide en modell for tilpasning til lokal 

smittesituasjon.  

 

Heisområdet 

Det skal, som ellers, legges til rette for å overholde godt smittevern og kontaktreduserende tiltak: • 

Personer som er til stede, både gjester og ansatte, skal som ellers, tilstrebe å holde minst 1 meters 

avstand til andre som ikke er i samme husstand, og generelt redusere kontakt mellom personer. • 

Det skal legges til rette for å unngå trengsel i heisområdet. • Alle gjester skal informeres ved kjøp av 

heiskort om at de skal følge smittevernrådene, og at de ikke skal være til stede i området ved 

symptomer på luftveisinfeksjon. • Det skal være informasjonsmateriell lett synlig for å minne om 

smittevernrådene. 

 

Særskilt til ansatte 

Ansatte i heisene skal tilstrebe å holde 1 meter avstand til gjestene. • Dersom ansatte skal assistere 

gjester, bør vedkommende vaske eller desinfisere hendene før og etter kontakt. Ansatte bør ha 

hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig. • Alle ansatte skal gjøres kjent med smitteverntiltakene som 

gjelder for virksomheten, og legge til rette for at disse kan følges. Skiheis Rådene gjelder for alle type 

heiser: gondol, stolheis, t-krok og tallerkenheis. Det skal, som ellers, legges til rette for å overholde 

godt smittevern og kontaktreduserende tiltak: • Gjester oppfordres til, og det legges til rette for, å 

holde 1 meters avstand til andre enn eget reisefølge og egne hustandsmedlemmer, samt generelt 

redusere kontakt mellom personer • Det anbefales at gjestene tar heis sammen med sitt reisefølge 

og sine hustandsmedlemmer. Gjestene informeres, og det legges til rette for dette gjennom at heiser 

ikke aktivt fylles. • Det anbefales å fjerne «single-kø» for å redusere kontakt mellom personer. • 

Unngå kontakt ansikt til ansikt. • Gjester informeres om at de kan be om bistand ved behov, dette 

gjelder særskilt i barneheis 

 

 

Ski og utstyrsutleie 

Det bør legges til rette for køsystem og forhåndsreservering for å unngå ansamling av folk, der det er 

mulig. • Plakater og gulvinformasjon som tilrettelegger for å holde 1 meters avstand, og ensrettet 

bevegelsesmønster der det er mulig. • Det legges til rette for kortbetaling eller annen kontaktløs 

betaling. • Alle hjelmer og annet utstyr rengjøres med vann og såpe eller desinfiseres etter bruk. Som 

et alternativ kan hjelmene settes i karantene i 24 timer. • Hjelmer og staver skal flyttes bak disk for å 

unngå unødvendig berøring. • Alle berøringsflater slik som bankterminaler og benker desinfiseres 

hyppig. 

 

Se for øvrig: file:///C:/Users/Solj/Downloads/200922-Alpinanleggenes-landsforening-

smittevernveileder-1.0.pdf 

 

file:///C:/Users/Solj/Downloads/200922-Alpinanleggenes-landsforening-smittevernveileder-1.0.pdf
file:///C:/Users/Solj/Downloads/200922-Alpinanleggenes-landsforening-smittevernveileder-1.0.pdf


Særskilt om varmestuer og matservering 

Vi vurderer det slik at varmestuer, kafeer o.l i tilknytning til anlegget ikke kan være åpne for 

innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs, men at matservering gjennom luke eller 

lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god 

avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene. Toaletter bør være åpne, men man 

trenger å følge eksisterende smitteverntiltak for å unngå kødannelser og sikre at god avstand (minst 

1 meter) også kan overholdes i denne situasjonen. 

 

Vurdering 

Skianlegg kan holdes åpne så fremt nevnte vurderinger følges. 

 

Helsedirektoratets vurdering   
Helsedirektoratet er enig med FHI i vurderingene rundt drift av alpinanlegg. 

Anbefalingen om at virksomheter som driver alpinanlegg og skisentre kan holdes åpne innebærer 

etter vår vurdering ingen endring i covid-19-forskriften kap. 5A.  

 

Konklusjon: ski anlegg kan holde åpne  

 

 


