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Avtalskoder inom LÖSEN

Kod1 Avtal Kommentarer

28075 Byggavtalet (THE CONSTRUCTION AGREEMENT)

28071 Väg- & Ban-avtalet

10075 Entreprenadmaskinavtalet

Yrkeskoder
 
fr. o. m. 2014

Yrkeskoder inom Sveriges Byggindustrier

Nedanstående koder är godkända för avtalsområde 28075 - Byggavtalet  (THE CONSTRUCTION AGREEMENT)
Yrkeskod Benämning Kommentarer

611300 Trädgårdsanläggare m.fl.(Gardeners  parks and grounds ) Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. 

711100 Träarbetare snickare  (Wood worker Carpenters ) Bygger och uppför träkonstruktioner inom husbyggnad, anläggning eller gruva. Bygger formar inför betonggjutning.

711205 Murare (Bricklayer) Uppför byggnadsstommar. Klär väggar med fasadtegel. Murar skorstenar, öppna spisar och kakelugnar. Tillverkar och monterar inredningsdetaljer av gips och gör fasadutsmyckningar.

711215 Plattsättare (Tiling worker) Sätter plattor på väggar och golv.

711220 Putsarbetare (Facade plasterer worker) Putsar väggar, tak och fasader.

711305 Betongarbetare (Concrete worker) Armerar och gjuter betongkonstruktioner såsom golv, väggar, valv, pelare och broar.

711310 Håltagare (Concrete Hole Workers) Borrar och sågar hål i betongkonstruktioner.

711405 Beläggningsarbetare (Road construction workers ) Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. 

711410 Mark- o anläggn.arb. inkl gatu-, väg- och ledningsarbetare  (Land improvement worker) Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor mm.

711500 Anläggningsdykare (Diving worker) Arbetar under vatten med anläggningsbyggnader och reparationer av t.ex. broar, hamnar, farleder och kraftverk. Borrar, spränger, bygger formar, armerar, gjuter och utför andra anläggningsarbeten under vatten.

711600 Ställningsbyggare (Scaffolders) Monterar och demonterar byggnadsställningar på byggarbetsplatser.

711905 Yrkesarbetare, övriga (Skilled workers with occupational certificate) Yrkesarbetare som utför annat bygg- och anläggningsarbete än inom 711110-711600 eller 712105-752200. 

711910 Lärlingar (Apprentices) Utför olika arbetsuppgifter i samband med husbyggen och byggreparationer, t.ex. byggnadsträ- och betongarbete, som en del av sin utbildning.

712105 Takläggare (Weatherproofing worker) Täcker yttertak med tätskikt av olika material och monterar värmeisolering.

712110 Undertaksmontör (Under roof mounting worker) Sätter upp innertak.

712200 Golvläggare parkett- och mattläggare  (Floor layers) Utför golvbeläggningar av textil, plast, linoleum, kork och parkett. Ytbehandlar trägolv.

722100 Smeder (Forge workers) Formar järn eller stål med hjälp av hammare eller press inom  byggnadssmide. Tillverkar konstruktions-, inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med byggnation eller renoveringsarbeten.

723100 Motorfordonsmekaniker/-reparatör (Motor vehicle mechanics and fitters) Analyserar fel, underhåller och reparerar motorer till motorfordon .

811100 Gruv- o stenbrottsarb ersätter Bergarbetare (Quarry workers) Borrar och transporterar malm från gruva. Borrar och förstärker berg vid anläggningsarbeten.

811400 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror (Machine operator, stone, cement and concrete products) Sköter och övervakar driften av anläggningar för framställning av betong eller asfalt.

811500 Bergssprängare ersätter Bergarbetare (Miners Shot firers) Spränger malm från gruva och berg vid anläggningsarbeten.

833200 Bilförare lastbils- och långtradarförare  (Drivers and others) Kör tung lastbil och transporterar och hanterar gods. Beräknar godsets vikt och volym och medverkar i lastning och lossning.

834200 Maskinförare anläggningsmaskinförare muddringsarbetare (Machine operator) Kör maskiner för grävning, schaktning och lastning av till exempel jord, sten, grus och sand samt för beläggning av asfalt, betong m.m. Sköter och övervakar mudderverk och pålmaskiner mm.

834300 Kranförare (Crane operator) Manövrerar och styr kranar och lyftanordningar.

911100 Städpersonal (Cleaning staff) Städar och rengör lokaler som t.ex.bodar, 

931005 Övriga arbetstagare >12 mån i branschen  (Other workers who are  19 years old;  >12 months in the industry ) Röjer, river och hanterar material på byggarbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Har fyllt 19 år. För Byggavtalet gäller minst 1 års branscherfarenhet. 

931010 Övriga arbetstagare <12 mån i branschen   (Other workers who are19 years old;  <12 months in the industry )                                   Röjer, river och hanterar material på byggarbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Har fyllt 19 år.Mindre än 1 års branscherfarenhet.

931015 Övriga arbetstagare ej fyllt 19 år  (Other workers who are less than 19 years old ) Röjer, river och hanterar material på byggarbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten.

931020 Förrådsarbetare (Warehousemen) Hanterar material på byggarbetsplatser. 
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Yrkeskoder inom Sveriges Byggindustrier

Nedanstående koder är godkända för avtalsområde 28071 - VÄG & BAN avtalet

Yrkeskod Benämning Kommentarer

611300 Trädgårdsanläggare m.fl.(Gardeners  parks and grounds ) Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. 

711100 Träarbetare snickare  (Wood worker Carpenters ) Bygger och uppför träkonstruktioner.

711205 Murare (Bricklayer) Uppför byggnadsstommar. Klär väggar med fasadtegel. Murar skorstenar, öppna spisar och kakelugnar. Tillverkar och monterar inredningsdetaljer av gips och gör fasadutsmyckningar.

711305 Betongarbetare (Concrete worker) Armerar och gjuter betongkonstruktioner såsom golv, väggar, valv, pelare och broar.

711405 Beläggningsarbetare (Road construction workers ) Lägger ut asfalt eller betong på vägbanor m.m. 

711410 Mark- o anläggn.arb. inkl gatu-, väg- och ledningsarbetare (Land improvement worker) Lägger ner och sammanfogar rör av betong, metall eller plast till vatten- och avloppsledningar, fjärrvärme och fjärrkyla. Sätter kantsten och gatsten eller lägger sten- och betongplattor på gång- och körbanor mm.

711415 Järnvägsarb, banarb, -tekn (Rail construction worker) Lägger ut räls, utför spårjustering och monterar växlar.

711500 Anläggningsdykare (Diving worker) Arbetar under vatten med anläggningsbyggnader och reparationer av t.ex. broar, hamnar, farleder och kraftverk. Borrar, spränger, bygger formar, armerar, gjuter och utför andra anläggningsarbeten under vatten.

711905 Yrkesarbetare, övriga (Skilled workers with occupational certificate) Yrkesarbetare som utför annat väg och banarbete  än inom 711110-711600 eller 712105-752200. 

711910 Lärlingar (Apprentices) Utför olika arbetsuppgifter i samband med  väg och banarbete som en del av sin utbildning.

721205 Spårsvetsare (Welders and flame cutter) Svetsar och löder samman metalldelar i samband med underhåll och reparation av järnvägsspår.

722100 Smeder (Forge worker) Formar järn eller stål med hjälp av hammare eller press inom  byggnadssmide. Tillverkar konstruktions-, inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med byggnation eller renoveringsarbeten.

723100 Motorfordonsmekaniker/-reparatör (Motor vehicle mechanics and fitter) Analyserar fel, underhåller och reparerar motorer till motorfordon.

741305 Elmontör spårföretag (Electrical line installer) Bygger, underhåller och reparerar ledningsnät för väg, järnväg och spårväg. Underhåller och reparerar ställverk och transformator�stationer. 

742010 Signalmontör (Electrical mechanic) Installerar och reparerar larm och signalsystem för järnväg eller bilväg. 

742015 Ledningsmontör (Electronics mechanics) Installerar och reparerar data- och telenät för järnväg. 

811100 Gruv- o stenbrottsarb ersätter Bergarbetare (Quarry worker) Borrar och transporterar malm från gruva. Borrar och förstärker berg vid anläggningsarbeten.

811400 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror (Machine operator, stone, cement and concrete products) Sköter och övervakar driften av anläggningar för framställning av betong eller asfalt.

811500 Bergssprängare ersätter Bergarbetare (Miners Shot firers) Spränger malm från gruva och berg vid anläggningsarbeten.

821300 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter (Fitters - metal - rubber and plastic products) Lagar punkteringar, monterar nya däck och balanserar hjul.

833200 Bilförare lastbils- och långtradarförare (Drivers and others) Kör tung lastbil och transporterar och hanterar gods. Beräknar godsets vikt och volym och medverkar i lastning och lossning.

834200 Maskinförare anläggningsmaskinförare muddringsarbetare (Machine operator) Kör maskiner för grävning, schaktning och lastning av till exempel jord, sten, grus och sand samt för beläggning av asfalt, betong m.m. Sköter och övervakar mudderverk och pålmaskiner mm.

834300 Kranförare (Crane operator) Manövrerar och styr kranar och lyftanordningar. 

911100 Städpersonal (Cleaning staff) Städar och rengör lokaler som t.ex.bodar.

931005 Övriga arbetare som fyllt 19 år ej yrkesutbildade  (Other workers who are 19 years old without occupational certificate ) Röjer, river och hanterar material på byggarbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Har fyllt 19 år. Ej yrkesutbildade. 

931015 Övriga arbetare ej fyllt 19 år ej yrkesutbildade  (Other workers who are  less than 19 years old without occupational certificate ) Röjer, river och hanterar material på byggarbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Ej yrkesutbildade.

931020 Förrådsarbetare (Warehousemen) Hanterar material på byggarbetsplatser. 

Yrkeskoder fr. o. m. 2014
Yrkeskoder inom Maskinentreprenörerna

Nedanstående koder är godkända för avtalsområde 10075 - Entreprenadmaskinavtalet avtalet

Yrkeskod Benämning Kommentarer

711905 Yrkesarbetare (Skilled workers with occupational certificate)

711910 Lärlingar (Apprentices)

811200 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning (process operators, quarry and mining)

811500 Bergssprängare (Miners - Shot firers)

833205 Bil, traktor och dumperförare (Drivers)

834200 Anläggningsmaskinförare, mobila arbetsmaskiner (Construction machine operators)

834305 Mobilkranförare (Mobile crane operators)

834310 Tornkranförare (Tower crane operators)

931025 Övriga arbetare (Other workers)


