
         Bruk av HMSREG i Betonmast 

 

Betonmast jobber aktivt for en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår og stiller 
derfor krav til bruk av HMSREG i alle nye entreprenørprosjekter. 
 
Målsetningen ved HMSREG er at det skal bli enklere å være seriøs. 
 

 

HMSREG gjøre det enklere 
 

HMSREG er et elektronisk verktøy for 
mannskapsregistrering. Systemet bidrar til en enklere 
registrering av mannskap, og gir en bedre oversikt over 
hvem som befinner seg på prosjektet til enhver tid. 
Systemet har ingen kostnader for leverandør / 
underentreprenør (UE), og muliggjør store besparelser da 
informasjonen kan gjenbrukes på alle prosjekter som 
benytter HMSREG. 

 
Bruk av HMSREG 
I et prosjekt stilles det en rekke krav som gjenspeiles i 
Byggherrens kontrakt med Betonmast, og Betonmast 
kontrakt med leverandør/UE. HMSREG bidrar til å ivareta 
flere av disse ved å: 

 generere løpende oppdatert samordningsliste på 
prosjekt 

 dokumentere status på gjennomføring av Betonmast sin 
obligatorisk sikkerhetsopplæring Trygt hjem og 
prosjektspesifikk HMS introduksjon. 

 gi oversikt over nasjonalitet og språk for den enkelte. 

 kontrollere HMS-kort i sanntid. Systemet gir også 
informasjon om når kortene må fornyes, og oversikt på 
bruken av det enkelte kort. 

 dokumentere arbeidsgivers bekreftelse på kompetanse 
og sertifikater. 

 tilrettelegge for forhåndsregistrering. Leverandør/UE 
fylle ut, og sende inn registreringen før ankomst. 

 registreringen og tilhørende informasjon kan gjenbrukes 
ved neste prosjekt. 

 sjekke HMS-kortet til utenlandske arbeidstakere. 
Systemet viser om de er registrert hos SFU. 

 dokumentere StartBANK status. 

 gjennomføring av påsepliktkontroller (LA – kontroll) 
 

Hvordan komme i gang? 
HMSREG er en tjeneste som både byggherrer og 
entreprenører kan benytte. 
Leverandør/UE inviteres som bruker av systemet og kan 
igjen invitere sine kontraktsparter til å benytte løsningen. 
Ved å benytte «brukerstøtte» i hovedmenyen på høyre 
siden av systembilde vil man finne all nødvendig hjelp til 
bruk av systemet. Brukerstøtten inneholder artikler og 
videoer som hjelper deg med de oppgavene du skal 
gjennomføre. 

 
HMSREG Brukerstøtte: 
e-post: support@hmsreg.no ,  telefon: 40 69 69 60 
For mer informasjon www.hmsreg.no 

 HMSREG gir nye muligheter 
 

Hovedentreprenør kan: 
 

 få oversikt over leverandørkjeden på en leveranse 
og enkelt skrive ut Samordningsskjema 

 invitere nye leverandører/UE eller 
bemanningsselskap til innregistrering / godkjenning 

 få tilgang til mannskapslister før leveransen finner 
sted 

 kontrollere at alt mannskap har gyldige HMS-kort 

 kontrollere den enkelte UE sin status i StartBANK 

 følge opp eventuelle avvik, for eksempel bruk av 
ugyldige HMS-kort 

 gjennomføre og dokumentere tilstedekontroller på 
prosjektet 

 forenkle rapportering til byggherre, for eksempel 
statistikk for andel fagarbeider og lærlinger 

 følge opp gjennomføring av sikkerhetskurs, 
sertifikater og dokumentert opplæring. 

 forenkle oppfølging av leverandør/UE og prioritere 
oppfølging etter behov. 
 

Leverandør/UE kan: 
 

 forenkle innregistreringsprosessen ved å gjøre 
registreringen før ansatte skal inn på prosjektet 

 dokumentere ansattes kompetanse 

 vedlikeholde og følge opp gyldighet på kurs og 
sertifikater 

 gjenbruke innregistreringsskjema for personell ved 
nye prosjekter 

 få oversikt over egen kontraktskjede, med 
passeringer og reglementert bruk av HMS-kort 
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