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Tariffrevisjon 2018 - Fellesoverenskomsten for byggfag 2018-2020 

 

Tariffoppgjøret 2018 ble vedtatt etter uravstemning den 27 april. d.å. Det ble vedtatt et generelt tillegg på 
kr. 1,00-. I de forbundsvise tilpasningsforhandlingene for Fellesoverenskomsten for byggfag ble man 

enige om følgende:  
 
2.1 GARANTERTE MINSTEFORTJENESTER 

For fagarbeidere gjelder kr 203,80 per time. 
For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 183,10 per time. 

For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 191,00 per time. 
For arbeidstakere under 18 år, kr 122,90 per time. 
 

§ 2-7 OVERTIDSGODTGJØRELSE 

NY SATS, KR 260,38 

§ 2-10 Diverse tillegg 
§ 2-10.1 Minste godtgjørelse bas    kr 7,30 
§ 2-10.2 Smusstillegg      kr 4,40 

 
§ 2-11 Verktøygodtgjørelse 

for betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere  
- forskalere og tømrere kr. 1,70 pr. arbeidet time 
- murere og flisleggere, sementpussere og terrazzoarbeidere kr.1,20 pr. arbeidet time.  

for sementpussere holder bedriften de nødvendige bøtter, koster og rettholter.  
 

§ 2-13 Matpenger / kafépenger 

§ 2-13.1 Matpenger ved overtid kr 86,50 
§ 2-13.2 Kafépenger    kr 27,40 

 

§ 4-2 AKKORDTARIFFENE 

Nye satser FOB § 4-2 
Påslagsprosenter pr. 1. august 2018 er: 

- Blikkenslagerfaget 96,31 % 

- Malerfaget 16,75 % 

- Murerfaget 16,75 % 

- Rørleggerfaget 12,48 % 

- Taktekkerfaget 44,91 % 

- Tømrerfaget minst kr 200,94  

- Isolatører kr 205,34    

- Betongfagene minst kr 239,57  

- Anleggsgartnerfaget 173 øre 
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§ 6-3 OVERTIDSARBEID 

§ 6-3.2          overtidsgrunnlag        kr 260,38 
§ 6-3.3.4   merknad for rørleggerfaget, utrykningstillegg minst kr 165,- 

 

§ 6-4 SKIFTARBEID 

§ 6-4.2  skifttillegg, 2. skift    kr 27,58 

§ 6-4.2  skifttillegg, 3. skift    kr 44,10 
§ 6-4.2  skifttillegg, lørdag etter kl. 13.00 m.m. kr 108,70 

 

§ 7-2 HVOR NATTOPPHOLD IKKE ER NØDVENDIG 

§ 7-2.2 Nye satser for reise- og gangtid. 

1. Når arbeidstakeren selv sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 98,10 

b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 162,50 
c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 190,80 

d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 218,40 

e) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 247,80 

2. Når arbeidsgiver sørger for transport: 

a) For avstand fra 7,5 til 15 km:  kr. 58,70 
b) For avstand fra 15 til 30 km:  kr. 98,20 

c) For avstand fra 30 til 45 km:  kr. 117,40 
d) For avstand fra 45 til 60 km:  kr. 137,00 

e) For avstand fra 60 til 75 km:  kr. 157,40 
 
 

§ 7-2.8.3 for rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time daglig   
Ny sats rørlegger  kr. 109,50 

Ny sats ufaglært  kr. 100,10 
Ny sats lærling  kr. 75,50 
 

Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid: 

1. Akkorder som løper før og etter 1. april 2018, men avsluttes før 1.august 2018, benyttes dagens 

akkordsats. 
2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2018 tillegges den nye påslagsprosenten eller 

kronefaktoren. 

3. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare 
differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye. 

 
Med vennlig hilsen 
Fellesforbundet 

 
Bjørn Skogstad Bjørn Skogstad 

(sign.)             (sign.) 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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