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Betonmast innfører påbud om hakestropp  
 
Betonmast innfører påbud om hakestropp på alle våre prosjekter fra 1. januar 2022. 
Innføring av hakestropp er et viktig tiltak på veien mot vårt mål om null skader og ulykker 
på våre byggeplasser.  
 
Påbudet medfører at for å få adgang til Betonmasts byggeplasser etter 1. januar 2022, må alle 
som skal arbeide på våre prosjekter benytte godkjent hakestropp.  
 
Statistikken fra rapporterte hendelser med hodeskader viser at i 9 av 10 tilfeller kunne bruk av 
hjelm med hakestropp redusert konsekvensen av hodeskadene. 
 
Med innføring av hakestropp for alle, håper vi antall hodeskader går ned, og at alle våre 
medarbeidere og samarbeidspartnere kommer TRYGT HJEM – hver dag.  
 
Det er krav om at hakestroppen skal ha 3 eller 4 punkts feste til 
hjelmen, og at den løser ut ved belastning over 15 kg.  
 
Se vår nettside for mer informasjon: 
www.betonmast.no/leverandor/hms/ 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
BETONMAST AS 

 

Jørgen Evensen 
Konsernsjef 
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