
ASFALTERINGSBRANSCHEN 2022–2023 Asfalttiala 

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.6.2022 
Lönerna höjs från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.6.2022 eller närmast 
därefter med 2 %.  
Penningmässiga tillägg enligt kollektivavtalet höjs med 2 %. 
Separata ersättningar för personalens representant höjs med 2 %. 

Tidlön 
I tidlönesystemet består lönen av tre komponenter som är: 

1. Tabellön
2. Personlig lönedel (enligt poängberäkningen är en poäng en procent)
3. Yrkesexamenstillägg   0,35 €/h och

specialyrkesexamenstillägg  0,78 €/h

Lönegrupp 
1 11,33 €/h 
2 15,28 €/h 
3 16,20 €/h 
4 17,08 €/h 
5 17,98 €/h 

Skiftarbetstillägg 

Kvällskiftstillägg 1,57 €/h. 
Nattskiftstillägg 5,10 €/h.  
(för arbete som utförs mellan kl. 21.00–05.00) 
Flyttad arbetstid 1,57 €/h 
(mellan kl. 16.00–21.00) 

Produktionspremiearbete 

I produktionspremiearbete består lönen av följande komponenter: 

1. Produktionspremiens tabellön.
2. Produktionspremie som baserar sig på produktionsmängden.
3. Ackordslön som betalas utöver produktionspremien.

För objekt under 50 ton betalas en ny fast tabellön i stället för det som nämns ovan i punkterna 1 
och 2. 



Yrkesexamenstillägg 0,35 €/h och specialyrkesexamenstillägg 0,78 €/h 
utbetalas utöver tabellöner (tabellön, fast tabellön och totaltimlön). 

Produktionspremiens lönegrupper är samma som i tidlönsgrupperna. 

PRODUKTIONENS TABELL arbetsobjekt under 50 ton 
produktionspremiearbete 

Löne- totallön     
grupp      €/h €/h €/h 
1  8,76 14,17 13,71 
2 11,74 17,21 16,67 
3 12,41 17,91 17,35 
4 13,08 18,60 18,00 
5 13,76 19,28 18,69 

Produktionen bör från och med den lönebetalningsperiod som börjar närmast 1.6.2022 vara minst 
5,33€/h. 

Restidsersättning 12,08 €/h.  
Lönegrupp 1 gör ett undantag och är enligt lönegruppen. 

Förtroendeman 
Som huvudförtroendeman för företaget eller ett överenskommet område kan man välja en person 
som är tillsvidareanställd eller en person som är visstidsanställd på grund av arbetets 
säsongartade karaktär och som är medlem i Byggnadsförbundet och har blivit insatt i 
förhållandena av den bransch och företag som hen representerar. 

Ledighet vid förkortad arbetstid  
Ledighet vid förkortad arbetstid inom säsongartat arbete som tjänats in före 30.9 går inte att ta ut 
efter arbetsperiodens slut, om inget annat har överenskommits lokalt.  

Söckenhelgsersättningar 
Dagar som ersätts är nyårsdagen, trettondagen, 
långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, 
midsommaraftonen, julaftonen, juldagen och annandag jul.  
Förutsättningen för ersättningen är en 6 veckors anställning. En 6 veckor lång kontinuerlig 
anställning anses uppstå enligt förutsättningarna i kalkylschemat i asfalteringsbranschens 
kollektivavtal (23 § mom. 1). Ersättning utbetalas enligt lönegrupperingen för tidlön utan personlig 
lönedel eller yrkesexamenstillägg. 

48 € 
15 €/dygn 

Kostnadsersättningar år 2023 
Dagtraktamente 
Övernattningspenning 
Ersättning för resekostnader personbil 53 cent/km 
Dagliga arbetsresor enligt allmänna fortskaffningsmedel. 


