
Godschauffører - krav om test og isolation efter indrejse i Danmark / COVID-19 

 
DTL Danske Vognmænd anbefaler alle godschauffører at blive PCR testet for COVID-19 mindst hver 7. dag 

Opdateret senest 10. marts 2021 

Følgende gælder for godschauffører ved indrejse ad vej over den danske landegrænse inkl. Bornholm:  

 

  

 

 

Godstransport anses for at være et  
anerkendelsesværdigt formål 

Godschauffører kan frit indrejse i 
Danmark ved at opfylde disse regler: 

HOVEDREGEL

Ingen godschauffører er omfattet af 
krav til COVID-19 test.

Alle godschauffører er omfattet af 
krav til at isolere sig.

Ved indrejse over den danske grænse skal 
godschafføren isolere sig i mindst 10 dage 

Gælder fx ved afholdelse af pauser og hvil

Nb. Et regulært ugehvil må ikke holdes i 
lastbilen.

Kravet til isolation kan ophæves ved 
følgende:  

Isolationen må afbrydes midlertidig ifm. af- 

og pålæsning, tankning, bad/toiletbesøg, 

nødvendige indkøb eller for at isolere sig på 

anden facilitet. 

Krav til dokumentation, fx:  

• I lastbil: fragtdokumenter / CMR mv.  

• I egen bil: ansættelseskontrakt mv.  

Sted for isolation: 

• Privat hjem. 

• Anden  egnet facilitet, fx hotel, motel 

eller tilsvarende. 

• Lastbil med sovefacilitet (max. 2 

personer). 

Dansker og herboende udlænding: 

Negativ PCR test max. 7 dage gammel. 

Positiv COVID-19  test mindst 14 dage 

og højst 12 uger gammel. 

 

Udlændinge og danskere bosiddende 

i udlandet:  

Negativ COVID-19 test max 24 timer, 

samt ved negativ gentest på 4. dagen 

efter indrejse. 

 

Pendlere i egen  bil, som er 

bosiddende i Øresundsregionen eller 

Slesvig-Holsten:  

Negativ PCR test max 4 dage efter 

indrejse. 

 

 

Følgende er ikke undtaget for testkrav: 

Personer med bopæl i Sydafrika skal 
fremvise  en max 24 timer gammel 
COVID-19 test, der er  negativ. 

EU GREENLANE POLICY 

Chauffører, som udfører godstransport 

og transitkørsel i andre EU-lande 

og/eller regioner, er som udgangspunkt 

undtaget for testkrav.   

Chauffører kan frit indrejse i Tyskland, 

men regionalt kan der være krav til 

registrering og test. Fx er Sverige, 

Ungarn og Moselregionen 

”højrisikolande”. Skal man være i 

Tyskland i mindre end 72 timer, 

bortfalder kravet til test, men ikke 

registrering.  

Nationale regler i EU-landene ændrer 

sig løbende, så spørg DTL, hvis du skal 

til udlandet.    

SVERIGE 

• Chauffører, som Indrejser fra 

Danmark, Norge eller UK, skal 

have en negativ COVID-19 test, 

der er max 48 timer gammel. 

•  ”Hurtig test” accepteres.  

• Gælder til 31/3 2021 

NORGE 

• Alle chauffører kan frit indrejse.  

• Alle chauffører skal registrere sig 

ved indrejsen af hensyn til 

smitteopsporing.  

• I fritiden skal chaufføren isolere 

sig, fx i lastbilen.  

• Krav om brug af mundbind ved 

international transport. 

 

 


