
 

 

Informasjon om obligatorisk sikkerhetskurs «TRYGT HJEM» for å jobbe på byggeplasser i Betonmast 

 
I Betonmast sin skadestatistikk, er våre samarbeidspartnere overrepresentert. Et godt gjennomført oppstartskurs skal 
gjøre nye medarbeidere i et prosjekt bevisste på hva som forventes av dem, hvordan de skal opptre og hvilke krav 
som gjelder.  

Med bakgrunn i dette har Betonmast laget et e-læringskurs som tar for seg overordnede, viktige prinsipper innen 
sikkerhetsarbeid.  Med kurset ønsker vi å heve den generelle HMS-kompetansen for alle som jobber i Betonmast og 
for Betonmast på våre prosjekter. 

Kurset er tilgjengelig på norsk, svensk, engelsk og polsk og tar ca. 30 minutter.  

Når kurset er gjennomført og du har lagret resultatet vil Trainingportal automatisk oppdatere oversikten i HMSREG. 
Denne vil da bli synlig for prosjektledelsen. 

Dette kurset gjelder på alle Betonmast AS sine byggeplasser. I tillegg til kurset, skal alle få prosjektspesifikk 
informasjon i forbindelse med innregistrering når man starter opp i et prosjekt. Dette blir gitt ved oppmøte på 
anleggskontoret i riggen på anleggskontoret.    

Registering og Innlogging (Trainingportal): http://www.trainingportal.no/betonmastue 

Support 

For hjelp og support kan du sende epost eller ringe. Support hjelper deg med registrering, innlogging og lignende 
problemer. Tjenesten er tilgjengelig mandag til fredag 08-16. Support gis på skandinavisk eller engelsk. 

Epost: support@mintragroup.com 

Telefon: 24 15 55 55. 

 

Information about mandatory safety course “HOME SAFE» for working at building sites in Betonmast 

Betonmast’s partners are over-represented in our injury statistics. A properly performed start-up course will make new 
employees on a project aware of what is expected of them, how they should behave and what requirements apply. 
Betonmast has established an e-learning course covering general and important principles of safety activities. With 
this course, we intend to increase the health and safety competence of everyone who works for Betonmast and on our 
projects. 

The course is available in Norwegian, Swedish, English and Polish. The course takes about 30 minutes. 

When the course is completed and you have saved the result, Trainingportal will automatically update the course 
Schedule in HMSREG. This schedule will be visible for the project management. 

This course is valid on all our construction sites. In addition to this course, everyone shall receive project-specific infor-
mation upon arrival at the project. 

Registration an login (knowledge portal): https://betonmast-ue.knowledgeportal.no  

Support 

For help and support, please call or email. Support can help with registration, login similar problems. The service is 
available Monday to Frida 08 to 16.  Support is given in a Scandinavian language or English. 

Mail: support@mintragroup.com 

Tel: 24 15 55 55 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trainingportal.no%2Fbetonmastue&data=02|01|Kjetil.Rammen%40betonmast.no|e6a49c9740ca4c1fc3f708d644ec9cf5|30a5519c90ca470cbfa70f3adb1b4a4c|0|0|636772180382103747&sdata=BWWh0AlJNjtim21Ok%2Br33e986jWctSD4Wl0wolc1NMI%3D&reserved=0
mailto:support@mintragroup.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbetonmast-ue.knowledgeportal.no&data=02|01|kristine.molmshaug%40betonmast.no|62ea52f2c23842a6f10808d4eb958ef0|30a5519c90ca470cbfa70f3adb1b4a4c|0|0|636392474977287509&sdata=JB9XdlDoavNkDbO4b1S%2FXzn9e39NsJLp9Rq0tb63qG0%3D&reserved=0
mailto:support@mintragroup.com


 

Brukermanual 

Obligatorisk sikkerhetskurs “TRYGT HJEM” 

 

1. Finn frem ditt HMS-kort for 

bygg- og anleggsbransjen 

2. Gå til http://www.trainingportal.no/betonmastue for registrering 

 

 

 

3. Velg språk – engelsk eller norsk 

4. Trykk på knappen «Registrer ny bruker» 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trainingportal.no%2Fbetonmastue&data=02|01|Kjetil.Rammen%40betonmast.no|e6a49c9740ca4c1fc3f708d644ec9cf5|30a5519c90ca470cbfa70f3adb1b4a4c|0|0|636772180382103747&sdata=BWWh0AlJNjtim21Ok%2Br33e986jWctSD4Wl0wolc1NMI%3D&reserved=0


 

 

 

 

  

5. Fyll inn informasjonen i skjema. NB! Husk å kryss av for å 

godta sluttbrukeravtale  

 

6. For å komme til kurset så trykk på knappen 

«Meld på kurs»  

 

NB! Det er viktig at du skriver 
HMS kortnummeret inn riktig. 
Det er dette som blir oppdatert 
i HMSREG 



 

 

 

7. Velg hvilke språk du ønsker å ta kurset på.»  

 

8. Trykk på «Åpne» for å starte kurset. 

 



  

 

 

9. Trykk på «START KURSET» og følg instruksjonene. 

 


