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Tariffrevisjon 2018 - Overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold 

 

Ved uravstemningen den 26. april 2018 ble meklingsforslaget fra det samordnede tariffoppgjøret mellom 
LO og NHO vedtatt. Samtidig ble resultatet fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene på 

Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold vedtatt. Ny overenskomst vil bli sendt ut når denne er 
ferdig redigert og trykket. 
 

Lønn 

Med virkning fra 1. april 2018 ble det gitt et generelt tillegg på kr. 1,00 per time. 

 
Heving av minstelønnsbestemmelser 

Minstelønnssatsene i overenskomstens § 2-1 er hevet med 4 % i forhold til satsene fra 2016. Dette gir 

følgende nye minstelønnssatser: 

 Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring kr 182,00 per time 

 Arbeidstakere med yrkeserfaring  kr 188,24 per time 

 Øvede arbeidstakere    kr 195,52 per time 
 
Andre reguleringer 

 Satsene for smusstillegg (§ 2-1.9) og tillegg for arbeid i tunnell og lukkede rom (§ 2-1.10) heves 
med kr. 1,50. Nye satser er kr. 18,80 per time.  

 Matpengesatsen i overenskomstens § 2-1.13 er økt til kr. 86,50. 

 Satsen i overenskomstens § 6-7 om betalingsregler ved reise hvor nattopphold ikke er nødvendig 
heves med kr. 5,00. Ny sats er kr. 95,00 per time. 

 

I bilag 7 om godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai, B-ordningen, er ny sats for arbeidsgivers 
avsetning for hver arbeidet time kr. 10,44 per time. 
 

 
Med vennlig hilsen 
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