GÆLDENDE FOR DSB SOV, med bemærkninger.
§ 15 Skifteholdsarbejde/Industriens Overenskomst
Stk. 1 Anvendelse af skifteholdsarbejde
1.1
Skifteholdsarbejde er en af flere måder, som man kan tilrettelægge udvidet driftstid på.
1.2
Ved skifteholdsarbejde kan arbejdstiden placeres inden for hele døgnet, på alle ugens dage, hele året.
1.3
Skifteholdsarbejdere har forskellige daglige arbejdstider og arbejder efter en arbejdstidsplan.
Stk. 2 Forudsætninger for skifteholdsarbejde
2.1
Skifteholdsarbejde forudsætter, at der arbejdes på forskellige daglige arbejdstider efter en forud aftalt
arbejdstidsplan, jf. stk. 3.6.
2.2
Arbejdstidsplaner kan udarbejdes på følgende grundlag:
1.
Arbejdstidsplaner udarbejdes på baggrund af principper, der er lokal enighed om.
2.
Arbejdstidsplaner udarbejdes ved lokal enighed.
3.
Hvor der ikke kan opnås enighed om en arbejdstidsplan, kan virksomheden fastlægge en
arbejdstidsplan, efter bestemmelserne i protokollat af 20. februar 1995 ”Holddrift”.
2.3
En medarbejder, hvis arbejdstid er fastlagt i en arbejdstidsplanmed faste uger, i turnus eller efter
skifteholdsplan, jf. stk. 3.6,
betragtes som skifteholdsarbejder.
Stk. 3 Placering af arbejdstid ved skifteholdsarbejde
3.1
I forbindelse med skifteholdsarbejde regnes døgnet fra kl. 06.00 til kl. 06.00 eller fra normal arbejdstids
begyndelse i den enkelte virksomhed til samme tidspunkt næste morgen, medmindre andet er skriftligt
aftalt.
3.2
Skifteholdsarbejdere har forskellige daglige arbejdstider og arbejder i hold med skiftende arbejdstider.
Der kan dog arbejdes på faste arbejdstider (faste hold) på alle 3 skift, såfremt der er enighed herom.

3.3
Ved tilrettelægning af arbejdstidsplanen skal der på bedst mulig måde gives skifteholdsarbejdere
weekendfrihed.
3.4
Virksomhedens driftstid er uafhængig af den enkelte skifteholdsarbejders overenskomstmæssige
arbejdstid.
3.5
Holdene afløser normalt hinanden, men hvor virksomhedens drift kræver det, kan holdene overlappe
hinanden, eller der kan være slip imellem dem.
3.6
Arbejdstiden fastlægges i en arbejdstidsplan, der indeholder en oversigt over de enkelte vagters
placering. Arbejdstidsplanen kan
udformes efter 3 forskellige principper:
a.

Faste uger: kombination af hele uger med fast ugentlig arbejdstid på enten 1., 2. eller 3. skift, der
gentages løbende.
Turnus: kombination af vagter på enten 1., 2. eller 3. skift, der gentages løbende over en
turnusperiode.
Skifteholdsplan: kombination af vagter på enten 1., 2. eller 3. skift, der fastlægges for en given
kalenderperiode.

b.
c.

Stk. 4 Normal arbejdstid ved skifteholdsarbejde
4.1
Den normale arbejdstid ved skifteholdsarbejde er afhængig af, hvilket af de tre principper for
fastlæggelse af arbejdstiden der
anvendes:
a.

1.
2.

Faste uger: Ved en arbejdstidsplan med hele uger med fast ugentlig arbejdstid på enten 1.,
2. eller 3. skift er den normale ugentlige arbejdstid:
37 timer for den enkelte skifteholdsarbejder ved arbejde på 1. skift,
34 timer for den enkelte skifteholdsarbejder ved arbejde på 2. eller 3. skift.

Den enkelte skifteholdsarbejders arbejdstid skal løbende reduceres med 1/5 af ugenormen, når en
søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens første fem dage.
Hvis der i forbindelse med den forholdsmæssige reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage
og overenskomstmæssige fridage, henstår manglende eller overskydende timer som en følge af, at
arbejdstiden den pågældende dag er kortere eller længere end 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige
arbejdstid, placeres disse på andre arbejdsdage.

I den forbindelse anbefaler overenskomstparterne, at der ved skriftlig lokalaftale tages stilling, til
hvordan forholdsmæssig reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage og
overenskomstmæssige fridage, håndteres i praksis, herunder at manglende eller overskydende timer
skal håndteres i en timebank.
Der kan etableres overarbejde på indtil 3 timer pr. uge på alle tre skift, forudsat at der er lokal enighed
herom.
b.

1.
2.
3.

Turnus: Ved en arbejdstidsplan med en kombination af vagter på enten 1., 2. eller 3. skift er
den gennemsnitlige normale ugentlige arbejdstid i hver enkelt turnusperiode:
35 timer ved en kombination af vagter på 1., 2. og 3. skift.
35,5 timer ved en kombination af 1. og 2. skift og en kombination af 1. og 3. skift
34 timer ved en kombination af vagter på 2. og 3. skift.

Bemærkning:
Vær opmærksom på din beskæftigelsesbrøk hvis du f.eks. ændrer skift eller ved nyansættelse.
Timer ud over de anførte gennemsnit i den enkelte uge lægges som hele fridage i turnusperioden.
Bemærkning:
Spørg din TR om der er lokale aftaler.
Den enkelte skifteholdsarbejders arbejdstid skal løbende reduceres med 1/5 af ugenormen, når en
søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag falder på en af ugens første fem dage.
Hvis der i forbindelse med den forholdsmæssige reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage
og overenskomstmæssige
fridage, henstår manglende eller overskydende timer som en følge af, at arbejdstiden den pågældende
dag er kortere eller længere end 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, placeres disse på andre
arbejdsdage.
I den forbindelse anbefaler overenskomstparterne, at der ved skriftlig lokalaftale tages stilling til,
hvordan forholdsmæssig
reduktion, der hidrører fra søgnehelligdage, feriedage og overenskomstmæssige fridage, håndteres i
praksis, herunder at manglende eller overskydende timer skal håndteres i en timebank.
c.

1.
2.
3.

Skifteholdsplan: Ved en arbejdstidsplan med en kombination af vagter på enten 1., 2. eller 3.
skift er den gennemsnitlige normale ugentlige arbejdstid i hver enkelt kalenderperiode,
arbejdstidsplanen er udarbejdet for:
35 timer ved en kombination af vagter på 1., 2. og 3. skift.
35,5 timer ved en kombination af 1. og 2. skift og en kombination af 1. og 3. skift.
34 timer ved en kombination af vagter på 2. og 3. skift.

Timer ud over de anførte gennemsnit i den enkelte uge lægges som hele fridage i den kalenderperiode,
arbejdstidsplanen er udarbejdet for.
Den enkelte skifteholdsarbejders samlede arbejdstid i arbejdstidsplanen reduceres med 1/5 af den
gennemsnitlige ugenorm for hver søgnehelligdag, feriedag eller overenskomstmæssig fridag, der falder
på en af ugens første fem dage i hele den kalenderperiode, arbejdstidsplanen er udarbejdet for.
Stk. 5 Etablering af og overgang til skifteholdsarbejde
5.1
Der kan etableres skifteholdsarbejde for hele virksomheden, enkelte afdelinger eller enkelte
produktionsområder. Et hold kan bestå af en eller flere skifteholdsarbejdere.
5.2
Der kan etableres skifteholdsarbejde for et bestemt arbejde, der hidtil er udført efter reglerne om
forskudt tid efter § 14, men ikke ensidigt lade et bestemt arbejde, der er etableret som skifteholdsarbejde,
afløse af hold på forskudt tid efter § 14.
5.3
Ved etablering af skifteholdsarbejde skal medarbejderne gives mindst 5 x 24 timers varsel (alle
kalenderdage indgår). Samme varsel skal gives til medarbejdere, der ikke er skifteholdsarbejdere, men
som overføres til skiftehold.
5.4
Varslet skal ikke gives til nyansatte medarbejdere, som antages til skiftehold. For medarbejdere, der
allerede er skifteholdsarbejdere, skal ændringer i arbejdstiden ske efter stk. 7.
5.5
Såfremt varslet ikke er givet, betales indtil varslets udløb med tillæg svarende til sædvanlige
overarbejdstillæg, efter reglerne i § 13, stk. 7 for den tid, der ligger uden for virksomhedens normale
dagarbejdstid.
Hvis en sådan ikke findes for alle, anvendes den enkelte skifteholdsarbejders eller afdelings normale
dagarbejdstid. Der er tale om en betalingsregel, som træder i stedet for betaling af skifteholdstillæg,
men arbejdet er ikke overarbejde.
5.6 Varighed
Hvis en medarbejder på virksomhedens foranledning og uden egen skyld hindres i at fortsætte arbejdet
på skiftehold ud over 3 døgn, betales som ved manglende varsel, jf. stk. 5.5.
Stk. 6 Tillægsbetaling for skifteholdsarbejde
6.1
Der henvises til stk. 7 for en nærmere beskrivelse af de begreber, der anvendes i stk. 6.

6.2
Skifteholdsarbejde betales med følgende:

Tillæg 1 pr. time
Tillæg 2 pr. time
Tillæg 3 pr. time
Tillæg 4 pr. time
Tillæg 5 pr. gang

1.3.2020
42,15
90,25
90,60
28,40
226,00

1.3.2021
42,85
91,70
92,05
28,85
229,65

6.3
Hverdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00 med undtagelse af lørdage:

1.3.2022
43,50
93,20
93,50
29,30
233,30

Tillæg 1.

Fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets afslutning:

Tillæg 2.

Søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage:

Tillæg 2.

Der skal ikke herudover ydes betaling i henhold til § 13 for den normale planlagte arbejdstid.
Opmærksomheden henledes på bilag 2 i tilpasningsprotokollatet hvor tillægssatserne er:
▪ Tillæg 1 pt. udgør 24,29 kr. pr time,
▪ Tillæg 2 pt. udgør 58,41 kr. pr. time.
https://www.hk.dk/-/media/dokumenter/afdelinger/hk-trafik-ogjernbane/overenskomster/tilpasningsaftaledsbsovoghk1april2018.pdf?la=da&hash=A19A1ADD24CB
C806C6EA84431C9AA333
6.4
Det kan lokalt aftales, at betalingerne påbegyndes og afsluttes indtil 8 timer tidligere end anført. På
denne måde kan der med
samme tillægsbetalinger gives fri fredag aften/nat i stedet for søndag aften/nat. Afsluttes f.eks.
betalingen for søndagsdøgnet søndag aften kl. 22.00, betales Tillæg 1 fra dette tidspunkt til mandag kl.
06.00. Som følge heraf betales Tillæg 2 fra lørdag kl. 06.00 til søndag kl. 22.00.
6.5 Overarbejde
Ved overarbejde på tidspunkter, hvor der ydes skifteholdstillæg (Tillæg 1 eller 2, jf. ovenfor), betales
foruden overtidstillæg det til tidspunktet svarende skifteholdstillæg.
6.6 Arbejde på eller forskydning af fridage
Ved søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage skal arbejdstiden reduceres, således at der ved
skiftehold med faste uger eller turnus, jf. stk. 4.1 a. og b., gives en erstatningsfridag på en anden
arbejdsdag, eller ved at reducere arbejdstiden i en given skifteholdsplan, jf. stk. 4.1 c.

Hvis erstatningsfridagen ikke kan gives, skal der foruden overtidsbetaling og Tillæg 2, for arbejde på
søgnehelligdagen eller den overenskomstmæssige fridag betales et ekstra tillæg pr. time: Tillæg 3.
Hvis der skal arbejdes på eller ske forskydning af vagtlistefridage, skal dette betales efter reglerne i stk.
8.5.
6.7 Ekstra fridage
Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om, at op til 40 pct. af Tillæg 1 og 2 kan
indsættes på skifteholdsarbejderens Fritvalgs Lønkonto og anvendes som løn i forbindelse med ekstra
fridage.
Stk. 7 Ændring af fastlagt arbejdstid ved skifteholdsarbejde
Den fastlagte arbejdstid kan ændres på flere måder:
a.

Afbrydelse. Et eller flere hold (ikke enkeltpersoner på disse) afslutter arbejdet i den
indeværende arbejdstidsplan, så der enten ikke arbejdes efter skifteholdsreglerne mere, eller
den hidtidige arbejdstidsplan erstattes af en anden arbejdstidsplan.

b.

Omlægning. Et eller flere hold (ikke enkeltpersoner på disse) får ændret placeringen af
arbejdstiden i den indeværende arbejdstidsplan inden for rammerne (dvs. uændret normtid)
af denne.

c.

Overflytning. En eller flere skifteholdsarbejdere får ændret placeringen af sin arbejdstid til
de arbejdstider, der gælder for et andet hold end det, skifteholdsarbejderen hidtil var på.

d.

Akut overflytning. Overflytning på grund af akutte hændelser. Ved akutte hændelser forstås
hændelser, som ikke er normalt forekommende, og som ikke kan forudses mindst 5 x 24
timer forinden, herunder akut opstået sygdom, andre medarbejderes udeblivelse uden
aftale, lastning og losning af skibe og havari på tekniske installationer, som har afgørende
indflydelse på produktionen.

e.

Forskydning af vagtlistefridag. En eller flere skifteholdsarbejdere eller hold får inden for en
periode på op til 4 uger ændret placeringen af en planlagt vagtlistefridag til en dag, der efter
arbejdstidsplanen skulle have været arbejdet.
Inddragelse af vagtlistefridag. En eller flere skifteholdsarbejdere eller hold får inddraget en
vagtlistefridag, der falder på en hverdag, uden at der gives en anden fridag i stedet.

f.

Ved disse ændringer kan der være krav om varsel, opgørelse af arbejdstiden og tillæg, jf. stk. 8 og
følgende oversigt.
Ændring
a Afbrydelse
b Omlægning
c Overflytning
d Akut overflytning

Varsel
Ja
Ja
Ja
Nej

Opgørelse
Ja
Ja
Ja
Ja

Tillæg
Nej*
Nej*
Nej*
Ja

e Forskydning
f Inddragelse

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

*Hvis varslet er overholdt.
Stk. 8 Varsel, opgørelse og tillæg ved ændring af fastlagt arbejdstid
8.1 Varsel
Ændringer efter stk. 7, a, b og c skal varsles med mindst 5 x 24 timers varsel (alle kalenderdage indgår).
Ændringer efter stk. 7, d og e bør varsles i så god tid som muligt.
Ændringer kan varsles uanset grundlaget for arbejdstidsplanen, jf. stk. 2.
Hvis arbejdstiden skal ændres inden varslets udløb, betales de skifteholdsarbejdere, der har krav på
varsel, med tillæg svarende til sædvanlige overarbejdstillæg, for den tid, der ligger uden for
virksomhedens normale dagarbejdstid. Hvis en sådan ikke findes for alle, anvendes den enkelte
medarbejders (eller afdelings/gruppes) normale dagarbejdstid. Der er tale om en betalingsregel, som
træder i stedet for betaling af skifteholdstillæg, men arbejdet er ikke overarbejde.
8.2 Opgørelse af arbejdstiden
Ved ændringer efter stk. 7, a, b, c og d skal arbejdstiden opgøres individuelt for hver enkelt
skifteholdsarbejder i den lønperiode, ændringen sker i.
Opgørelsen foretages ved:
1.
2.

at sammentælle de arbejdstimer, der faktisk er blevet arbejdet i den lønningsperiode, hvor
ændringen får virkning, og
sammenholde dette antal med den overenskomstmæssige normtid, jf. stk. 4, dvs. efter evt.
reduktion, for denne lønningsperiode.

Hvis opgørelsen af arbejdstiden viser, at skifteholdsarbejderen har arbejdet mere end den
overenskomstmæssige normtid i lønningsperioden, skal der betales med et tillæg svarende til
sædvanlig overarbejdsbetaling begyndende med de laveste satser for de overskydende timer. De lave
satser bruges kun en gang i hver opgørelse.
Hvis opgørelsen viser, at skifteholdsarbejderen har arbejdet mindre end den overenskomstmæssige
normtid i lønningsperioden, skal der for dette antal timer betales sædvanlig betaling for
timelønsarbejde, men eksklusive alle andre tillæg.
Egentlige overarbejdstimer indgår ikke i opgørelsen. Timer, der af anden grund betales med tillæg
svarende til overtidsbetaling, indgår i opgørelsen.

8.3 Opgørelse af arbejdstiden ved afskedigelse
Hvis en skifteholdsarbejder afskediges uden egen skyld, skal der ligeledes efter stk. 8.2 ske en opgørelse
af den lønningsperiode, hvor skifteholdsarbejderen fratræder.
Den overenskomstmæssige normtid i den lønperiode, hvor skifteholdsarbejderen fratræder, beregnes
ved at gange det antal hverdage på ugens 5 første dage (mandag-fredag), der er i opsigelsesvarslet, med
1/5 af den gennemsnitlige ugentlige overenskomstmæssige normtid, jf. stk. 4.
8.4 Akut overflytning
Skifteholdsarbejdere, der på grund af akutte hændelser, jf. stk. 7 d, får afbrudt eller omlagt deres
skifteholdsarbejde eller overflyttes til et andet hold, har ikke krav på 5 x 24 timers varsel.
Ved overflytning som følge af akutte hændelser betales et engangsbeløb, jf. stk. 6.2, Tillæg 5.
Eksisterende lokale ordninger kan ikke forringes ved denne bestemmelse.
8.5 Forskydning og inddragelse af vagtlistefridag
Vagtlistefridage kan forskydes, uden at dette er led i en omlægning af en arbejdstidsplan, dog højst i en
periode på 4 uger, medmindre andet aftales lokalt. Forskydes en vagtlistefridag, betales pr. time: Tillæg
4.
Vagtlistefridage, der falder på en hverdag, kan inddrages, uden at skifteholdsarbejderen får en anden
fridag i stedet. Betaling for
arbejde på denne dag sker med overenskomstmæssig ekstra betaling for arbejde på en tilsikret
hverdagsfridag, jf. § 13, stk. 7, nr. 2, samt det til tidspunktet svarende skifteholdstillæg (Tillæg 1 eller
2).
Tillæg 3 ydes, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, der falder på en af ugens fem første
hverdage, og der ikke kan gives en erstatningsfridag. Tillægget betales ud over overtidsbetaling for
arbejde på en tilsikret hverdagsfridag, jf. § 13, stk. 7, nr. 2 for det antal timer, arbejdstiden skulle have
været reduceret med, jf. stk. 3.
Stk. 9 Lokalaftaler
Ud over de i denne paragraf nævnte bestemmelser er der adgang til at indgå lokalaftaler under
hensyntagen til virksomhedernes særlige forhold om lægning af arbejdstid, holdskifte og spisepauser
samt udjævning af betalingerne over en periode. Sådanne aftaler skal indgås skriftligt og sker i henhold
til § 8.
Stk. 10 Helbredskontrol ved natarbejde
I Industriens Overenskomst bilag 10 – Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv har overenskomstparterne aftalt regler om, at natarbejdere skal tilbydes en
virksomhedsbetalt helbredskontrol, inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejder, og at
medarbejdere, der efter samme bilags pkt. 2-4 bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes
helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højst 2 år. Bilaget indeholder desuden regler om,
hvornår og hvordan helbredskontrollen skal gennemføres.

§ 15-16-17-18
I protokollat af 6. april 2011 om implementering af model for helbredskontrollens gennemførelse i
Industriens Organisationsaftaler har overenskomstparterne fastsat uddybende regler for, hvordan
helbredskontrollen skal foregå i praksis.

