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Betonmast er en av Norges største 
byggentreprenører. 
Vi er tilstede i lokalsamfunnene for å levere 
de beste prosjektene i tett samspill med 
kunden.

Vår unike bedriftskultur gir engasjement, 
lagånd og rå prestasjoner. Dette er vår 
suksessformel.

Vi utfordrer oss selv og bransjen på digital 
effektivisering og grønt samspill.

I dag omfatter konsernet 9 selskaper 
lokalisert i de største markedene i Norge.

Betonmast er en del av AF Gruppen.

DETTE ER BETONMAST



OVERSKRIFTER 2021:

166 mill. 
i resultat

7,1 mrd. 
i omsetning

11,4 mrd.
i ordrereserve

5 
skader med 

fravær

1,0 
H-verdi



STERKT KONSERN. 
LOKALT FOKUS.

Betonmast Boligbygg

Betonmast Røsand

Betonmast Trøndelag

Betonmast Asker og Bærum
Betonmast Østfold

Betonmast Buskerud-Vestfold

Betonmast Oslo

Betonmast Innlandet

Betonmast Romerike

Betonmast Eiendom



DRIVESAMARBEID

LØNNSOMHET

STOLTHET

Vårt fundament



«Forebygging av ulykker 
– hvilken effekt har det 
å fokusere på HMS/SHA, 
og er det lønnsomt?»

Forebygging av ulykker



Lærlingesamling



Betonmastskolen

Instruktøropplæring 40-timerskurs for 
verneombud og 
funksjonærer 

Kontroll og ettersyn for 
funksjonærer



Vi vet at HMS tiltak hjelper Vår statistikk er klar 
og entydig:

Det har vært mer enn 
60% reduksjon av 
kuttskader etter innføring  
hanskepåbud.

Det har vært 80% 
reduksjon i øyeskader, og 
ingen alvorlige øyeskader 
etter innføring av 
brillepåbud.



Etter innføringen av hanskepåbudet 

har det vært en dramatisk nedgang i 

kuttskader.

Antall kuttskader i Betonmast per 

Q3 2022 er ned 60 %

Tallene er inkl. egne ansatte, 

underentreprenører og innleide.

Tiltak gir resultater!

Kraftig nedgang i 
kuttskader
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Arbeidsgruppe – verktøy og hjelpemidler

Egen arbeidsgruppe for gode 
arbeidsmiljøvalg arbeider for 
redusert sykefravær

• Testing av Hilti
Exoskeleton

• Testing av lettere 
arbeidsutstyr



Minuendo – et arbeid for å forebygge hørselsskader



STAMI

Kartlegging av støvende 
arbeider ved rehabilitering

Data for alle aktørene i 
arbeidsmiljøet og hvordan 
støvende arbeider påvirker 
dem 

Deltakelse gir 
bevisstgjøring



Trygt Hjem-kurset

Et eget introkurs vi har til de som skal 
inn på våre byggeplasser. 

Forbereder personell på hva de vil 
møte og hvilke krav vi stiller.

Trygt Hjem-kurset finnes på fem 
forskjellige språk.



Læring etter hendelser

Gransking av alle hendelser 
med en faktisk konsekvens 
eller et betydelig potensial 
for personskader

Forsøker å skape størst mulig 
grad av læring ved å utforme 
læringsark og spre disse i 
organisasjonen – oversettes 
også til fem ulike språk

3D-rekonstruksjon for å 
forsøke å gjengi forholdene 
under hendelses-forløpet





Rekonstruksjon i 3D av hendelser

Gir et bedre bilde av hendelsesforløp for 
erfaringsoverføring til andre selskaper



21.10.2022

Bedriftspresentasjon 18



Beredskapsøvelser i prosjekt

Vi øver og trener jevnlig  i prosjektene på 
krise og beredskap

Vi involverer alle i prosjektet.



Kompromissløs 
holdning til 
sikkerhet

[Involvering av UE]

Fokusuka 2022
700 egne medarbeidere og opp mot 3000 ansatte fra UE deltok

Barrierer
[Alltid to barrierer,

hvorav en fysisk] 

Farlige verktøy
[Dokumentert 

sikkerhets-opplæring] 

Arbeid i høyden
[Selebruk og stillas]

Miljø
[Helsefarlige

stoffer på prosjekt]



Hver dag gjennom uka ble et nytt tema lansert 

gjennom appen den digitale læringsplattformen 

Motimate. 

Gjennom QR-koder fikk alle deltakere på våre 

byggeplasser tilgang til dagens tema på fem 

ulike språk – både på samlinger på byggeplassen 

og på den enkeltes mobil.

Deltakerne deltok også på en quiz der man 

måtte svare på spørsmål om dagens tema.

Delte ut SMIL – vi ønsket å anerkjenne de som 

arbeider sikkert og bra på våre prosjekter 

Fokusuka 2022

Presentasjoner og filmer ble 
tilrettelagt på 5 språk for å nå alle



Sikkerhetssamtalen er blitt en godt innarbeidet rutine i 
sikkerhetsarbeidet på våre prosjekter.

Vi spør oss:
• Hva skal gjennomføres?

• Hvilken risiko er forbundet med det gjøre det vi skal gjøre?

• Hvordan skal vi håndtere risikoen?

• Hvem andre må informeres om 
arbeidsoppgaven/risikoen?

Finnes på flere språk, fysisk, i APP og digitalt via QR-kode. 

Sikkerhetssamtalen



Fokusuka – Motimate – Flerspråklig opplæring

Strukturert informasjon – flere språk

Videoer med teksting

Quiz med tilbakemelding på valgene 
man tar enten de er riktig eller feil



Sikkerhetsarbeidet gir resultater

13 H1-skader 2 H1-
skader

1 H1-skade

2020 2021 2022 Q3

*H1 skade = skade som medfører fravær. 



Betonmast konsern – utvikling H1-verdi

5,2

0,7

4,8

3,0

2,7

2,4

1,0

0,3

0,6

0,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  Q 1 2022 Q2 2022 Q3 2022

H1-verdi

Nøkkeltall for H1 verdi 
akkumulerte tall for de siste 
12 mnd.



Betonmast konsern – utvikling H2-verdi

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Antall skader 17,0 21,0 20,0 17,0 8,0 7,0 8,0 10,0 5,0 18,0 5,0

H2-verdi 14,7 22,6 24,3 19,9 9,3 7,7 10,9 10,6 6,1 22,5 6,6
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Kompromissløs holdning 
til sikkerhet

Betonmast har to hovedmål: 
Lønnsomhet og TRYGT HJEM. 

Av disse er det aller viktigste at 
alle skal komme seg TRYGT 
HJEM etter endt arbeidsdag.



TRYGT HJEM!


