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AGENDA



HVEM ER BETONMASTHÆHRE?



BETONMASTHÆHRE  2017

• Betonmast og Hæhre-Isachsen Gruppen 
slo seg sammen våren 2017

• 2700 medarbeidere
• Ca 150 lærlinger 
• Forventet omsetning for 2017 er 10 mrd
• Fjerde største bygg- og 

anleggsentreprenøren i Norge
• Mest i vekst
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BETONMASTHÆHRE 

BetonmastHæhre er etter fusjonen i mars 2017 en 
av Norges største entreprenører innenfor bygg, 
anlegg og eiendom.
Konsernet ønsker å ekspandere gjennom oppkjøp 
av velrenommerte selskaper og etableringer i 
markeder eller i markedssegmenter hvor selskapet 
ikke er representert eller kan forsterkes.



VIRKSOMHETSOMRÅDER



Bygger alle type bygg for offentlige og 
private oppdragsgivere, i hovedsak 
samspill- og totalentrepriser

13 selskaper, samlet omsetning 5,0 MRD   

To største pågående prosjekt:

- «HUP»Royal Christiana ; 1,2 MRD

- «SNØ» skihall inkl bolig; 1,0 MRD

BYGG



Riksdekkende totalentreprenør som 
leverer noen av de største vei- og 
infrastrukturprosjektene i Norge.

Omsetning 3,0 MRD

To største pågående prosjekt:

-FB 3 E6 Dovrebanen; 2,3 MRD

-E6 Kolmoen/Arnkvern; 1,8 MRD

STORANLEGG



Gjennomfører store og små grunn-
og anleggsprosjekter, 
herunder byutvikling-, infrastruktur-
og utemiljøprosjekter.

Omsetning 1,5 MRD

To største pågående prosjekt:

-FV 35 Nordbyveien; 155 MILL

-GSV Tatersvingen; 185 MILL

REGIONALT ANLEGG



Anleggsgartnere som utfører alle 
typer ombygging, nyanlegg og 
vedlikehold av utomhusanlegg.

Omsetning 500 MILL.

To største pågående prosjekt:

-Nordbyveien; 96 MILL

-Tullinløkka; 125 MILL

ANLEGGSGARTNER



• Utvikler og gjennomfører 
eiendomsprosjekter, herunder bolig, 
næring, helse, småhus og OPS-
prosjekter.

• Sentrale områder i Norge. 

• Besitter flere utviklingseiendommer. 

• På egen hånd eller i partnerskap med 
eksterne samarbeidspartnere.

• To største pågående prosjekt:

-Gartnerboligen; 570 MILL

-Fjellstrand omsorgssenter; 230 MILL

BETONMASTHÆHRE EIENDOM



• Medarbeidere eier ca 65 % 

• Aksjeprogram for medarbeidere

• Av 530 aksjonærer er 480 medarbeidere 

MEDEIERSKAP



• Kompetanse
• Sikkerhetskultur
• Rapportering
• Ledelse
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REKRUTTERING
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BETONMASTHÆHRE skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi 
driver aktiv rekruttering for å finne de flinkeste på universitet, 
høyskoler og videregående skoler.

Fakta:
• Mål om 10% lærlinger
• 150 lærlinger 
• 18 tilknyttet Skoleprosjektet
• 50 Sommerjobber for 1-5 NTNU
• 30 Nyutdannede funksjonærer/ingeniører ansatt 



• BetonmastHæhre Røsand- Ca 80 ansatte

• BetonmastHæhre Trøndelag- Ca 120 ansatte

• BetonmastHæhre Bergen, Ca 70 ansatte

• Lokale samarbeidspartnere på alle fag

STRATEGISK PLASSERING, LOKAL FORANKRING



• Ønsker og er avhengig av samarbeid lokalt

• Gode tradisjoner for samarbeid

• Entreprenørbransjen i Møre og Romsdal 

like mye kollegaer som konkurrenter

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER



• Seriøsitet, sosial dumping

• HMS

• Startbank

• Lærlinger

• Kontraktsledd

• Fagarbeidere

• Gode på digitale tjenester

• Fremoverlent og sulten

BETONMASTHÆRE -Krav



• Referanser

• Seriøsitet

• Lærlinger

• Industrialisering

• Samhandling-menneskelige egenskaper

• Digitalisering

• Bærekraftig

• Kamp mot sosial dumping og kriminalitet

SYKEHUSBYGG -Krav



BetonmastHæhre går inn i dette med  ambisjon

om å vinne konkurransen. Vi trenger en 

organisasjon internt som kan, vil og evner dette 

prosjektet. BetonmastHæhre er i tillegg avhengig

av gode lokale samarbeidspartnere som er sulten,

har ting på stell, er godt med i den digitale verden

og som sammen med oss skal bygge et bærekraftig 

sykehus som skal bli vakkert, vare og virke

OPPSUMMERING


