
INFRASTRUKTURBRANSCHEN 2021-2022  

Tidigare jord- och vattenbyggnadsbranschen 

(Infra-ala, entinen maa-ja vesirakennusala) 

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.9.2021 

Lönerna höjs från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.9.2021 eller 

närmast därefter med 1,3 %. 

TIDLÖNER 

I. 11,91 €  IV 14,81 € 

II. 12,85 €  V 15,92 €*) 

III. 13,77 € VI 17,20 €**) 

*) Yrkesskicklighet på yrkesexamensnivå 

**) Yrkesskicklighet på specialyrkesexamensnivå 

Prisen på icke slutförda ackord och produktionspremiearbeten förhöjs med 1,3 % för de 

kvarstående timmarna. 

Då arbetskommenderingen fortsätter, betalning av separat tillägg för veckoslut: 

Arbetsgivaren betalar ett separat tillägg till arbetstagare, vars arbetsplats ligger över 200 

km från bostaden i arbetstagarens hemkommun. Från och med 1.1.2021 uppgår tillägget 

till 44 € och från och med 1.1.2022 uppgår tillägget till 45 €.
Tillägget betalas vartannat veckoslut räknat från det arbetskommenderingen började. 

Tillägget betalas inte, om arbetsgivaren betalar resekostnaderna. 

2021

Dagtraktamente 44 €, övernattningspenning 13 € och måltidsersättning 11 €. 

Kilometerersättning 44 cent, tillägg för extra person 3 cent. 

Kollektivavtalsenliga ersättningar för dagliga resekostnader  2021

17,37 € 

21,16 € 

24,58 € 

• över 5 km   3,20 €  • över 50 km 

• över 10 km   4,35 €  • över 70 km 

• över 20 km   8,69 €  • över 90 km 

• över 30 km   11,58 € • över 120 km

• över 40 km    13,02 €  
 28,93 € 



Arbetsplatsens förtroendeman 

25 eller fler anställda 34,25 €/2 veckors räkenskapsperiod 

UPPGIFTSBASERAT TILLÄGG TILL FÖRARE AV FORDONSLYFTKRAN 

Till förare av fordonslyftkran betalas ett uppgiftsbaserat tillägg alltid för effektiv arbetstid för 

maskinen på minst: 

Lyftkapacitet Uppgiftsbaserat tillägg 

30 ton eller under 1,32 € 

över 30 ton, men under 70 ton 1,68 € 

70 ton, men under 140 ton  1,84 € 

140 ton, men under 200 ton 2,07 € 

200 ton och över 2,41 € 

Inkvartering ska i huvudsak ordnas så att arbetstagaren har ett eget rum för övernattning. 

Man kan frångå regeln om det på grund av omständigheterna är omöjligt att ordna ett eget 

rum eller om det orsakar orimliga kostnader. Saken måste konstateras tillsammans med 

förtroendemannen eller de arbetstagare som ska inkvarteras innan inkvarteringen börjar. 

Förbundens arbetsgrupp förbereder tillämpningsanvisningarna. 

Ersättningar till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktig 

8–50 anställda 

51–100 anställda 

över 100 anställda 

34,25 €/2 veckors räkenskapsperiod 

42,82 €/2 veckors räkenskapsperiod 

64,19 €/2 veckors räkenskapsperiod 

2022

Dagtraktamente 45 €, övernattningspenning 13 € och måltidsersättning 11,25 €.

Kilometerersättning 46 cent, tillägg för extra person 3 cent.

Kollektivavtalsenliga ersättningar för dagliga resekostnader 2022
18,44 €

22,46 €

26,09 €

• över 5 km   3,40 €  • över 50 km 
• över 10 km   4,62 €  • över 70 km 
• över 20 km   9,22 €  • över 90 km 
• över 30 km   12,29 € • över 120 km 
• över 40 km    13,82 € 

30,71 €



Till förare av lyftkorgs- och mobilkranar betalas ett uppgiftsbaserat tillägg alltid för 

effektiv arbetstid för maskinen på minst: 

Uppgiftsbaserat tillägg Lyfthöjd 

20 m eller under 

över 20 m, men under 60 m 

60 m eller över 

1,32 € 

1,68 € 

1,84 € 

För arbete som måste utföras i skyddsutrustning på grund av hälsofarliga ämnen (t.ex. 

asbest) betalas separat tillägg för den tidarbetet utförs i skyddsutrustningen. Tilläggets 

storlek avtalas lokalt. Om ett lokalt avtal inte har ingåtts, är tillägget minst 1,00 euro/timme 

för den tidarbetet utförs i skyddsutrustningen. 

Skiftestillägg och tunneltillägg 

1,30 €/h 

2,44 €/h 

kvällsskiftes- och kvällsarbetstillägg 

nattskiftes- och nattarbetstillägg 

tillägg för arbete i tunnel och bergrum 1,21 €/h 

Kollektivavtal för förvaltning av områdesentreprenadens arbetstidsbestämmelser från 

1.9.2021: För på lördagar utfört arbete, som inte är skift-, övertids- eller nödarbete, 

utbetalas ett lördagstillägg om 3,63 €/h, bortsett från påskaftonen, om arbetstagaren har 

rätt till tillägg för påskaftonen i enlighet med kollektivavtalet 11.3 §. 

Ersättning för beredskap 24,33 €/beredskapsdygn från 1.9.2021. Ersättning för 

beredskap gäller för hela infrastrukturbranschens kollektivavtal. 

Lön för sjukdomstid betalas enligt arbetstagarens medeltimlön. Den genomsnittliga 

timlönen fås genom  

att dividera den intjänade lönen för de sex månaderna av ordinarie arbetstid före 

arbetstagarens insjukningsdag med arbetstimmarna. 

Lön för arbetstidsförkortningsdagar beräknas på samma grunder som lönen för 

sjukdomstid. Denna bestämmelse gäller inte situationer där det har avtalats att ersättning 

för arbetstidsförkortning ska betalas i procent. 

Servicenumret för arbetsvillkorsärenden 020 690 232 
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