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§8

LANGTRANSPORT
Bestemmelsene nedenfor gjelder all kjøring med planlagt overnatting
og hvor den daglige arbeidstid ikke alltid kan begynne og slutte ved
stasjoneringsstedet.

§ 8.1. Generelt
Fra sjåføren starter ved stasjoneringssted til arbeidet avsluttes ved
stasjoneringssted, godtgjøres dette med gjennomgående døgnsats.
De nedenstående lønnssatser er minstelønnssatser som ingen kan
lønnes under.
Ingen døgn på flerdagsturer, med unntak av oppstarts- og
avslutningsdøgn skal lønnes med mindre enn 24 timer døgnsats.
Oppstartsdøgn etter ukehvil lønnes med gjennomgående døgnsats,
dog aldri mindre enn 12 timer.
Avslutningsdøgn lønnes med gjennomgående døgnsats frem til
arbeidsdagens avslutning, dog aldri mindre enn 12 timer.
§ 8.2. Døgnsats
Døgnsats lønnes med kr 102,50 per time.
§ 8.3. Fagbrevtillegg
Sjåfører med fagbrev betales et tillegg på kr 5,50 per time på den til
enhver tid gjeldende døgnsats, for alle timer.
Vilkårene for at en sjåfør anerkjennes som fagarbeider er at
vedkommende har bestått fagprøve i henhold til opplæringsloven
for yrkessjåførfaget.
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§ 8.4. Tillegg for ubekvem arbeidstid
Ubekvemstillegg for arbeidede timer utbetales i henhold til
tariffavtalens § 3 .5 på den til enhver tid gjeldende døgnsats.
§ 8.5. Særlige lønnsbestemmelser
De ovenfor nevnte lønnssatser inkluderer pauser, lasting og lossing, vask
av vogntog utvendig/innvendig, nødvendig renhold i forbindelse med
skiftavslutning samt daglig vedlikehold og ettersyn som skal utføres i
henhold til sjåførhåndbok/arbeidsinstruks/arbeidsplan .
Dersom transporten blir avbrutt eller så langvarige opphold oppstår at
sjåføren beordres hjem, løper minstelønnssatsene til sjåføren ankommer avtalt sted for fratreden, eventuelt hjem . Bedriften betaler utgifter
til denne reisen . Tilsvarende regler gjelder ved utreise .
Fast ansatt sjåfør i full stilling skal ha en garantilønn (minstelønn) pr .
måned som svarer til satsen for sjåfører i distribusjon /nærtransport,
Dersom partene på den enkelte bedrift ikke blir enige om noe annet
skal den ansattes arbeidstid ordnes slik at den over høyst 9 uker blir
gjennomsnittlig så lang som foreskrevet i AML § 10-5, jf . bilag 1 til
overenskomsten .
§ 8.6. Spesiell tilsigelse
Godtgjørelse for spesiell tilsigelse betales i henhold til § 7 .3 .
§ 8.7. Diett
Diett skal utbetales i henhold til det som myndighetene til enhver tid
godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8 .
time . Diett skal ikke inngå som en del av den ordinære lønn .

