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FORORD
Dansk Beton står nu stærkere, mere
samlet og med langt større synlighed
i byggebranchen siden etableringen
af branchefællesskabet i 2016. Der
har været fokus på bæredygtighed,
materialekendskab og klimaløsninger,
og samtidig har Dansk Beton arbejdet
på at markere sig på den politiske
scene gennem lobbyarbejde og en
større profileringsindsats.
Det er tid til at revurdere strategi og
fokusområder i Dansk Beton for at
bringe branchefællesskabet endnu
videre. Bæredygtighed er fortsat på
dagsordenen – og nu i en grad som vi
ikke har set før. Derfor har bestyrelsen i Dansk Beton valgt at revurdere
og justere strategien gældende for en
treårig periode fra 2019 til 2021.

Vi kalder fortsat strategien for "Dansk
Beton – for en bæredygtig fremtid".
Det er nu, vi skal sætte handling bag
ordene. Bæredygtighed og profilering
er overskrifterne på at fastholde og
videreudvikle Dansk Betons førerposition. Under overskriften Dansk
Beton – for en bæredygtig fremtid
har Dansk Beton defineret de strategiske målsætninger og hovedområder
og beskrevet hvordan vi vil arbejde
med strategien.

GENNEM SAMARBEJDE VIL VI
NÅ VORES MÅLSÆTNINGER

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER
Dansk Beton har en meget stærk position i den
danske bygge- og anlægsbranche. Der er mange
års erfaring med at bygge i beton i Danmark.
Vores normer og standarder er udviklet gennem
mange år til at sikre byggeri og anlæg i beton
høj kvalitet og lang levetid. Sidst men ikke
mindst har Danmark en position som spydspid
på internationalt niveau, når det kommer til
innovation og udvikling inden for bæredygtige
betonløsninger. Med afsæt i denne stærke
position skal vi videreudvikle betonbranchen,
betonbyggeri og – anlæg og fortsat igangsætte
udvikling af løsninger og knowhow, som bidrager til en global bæredygtig fremtid. Det har vi
sammenfattet i fem strategiske målsætninger:
22 Betons samlede COc-udledning skal reduceres år for år frem mod 2030. Vi vil vise,
at betonbyggeri kan opføres med 40-50

procent reduceret COc-udledning i forhold til
2019-niveauet
22 Beton skal anvendes bæredygtigt og opfylde
samfundets krav til bæredygtig udvikling af
bygge- og anlægsbranchen
22 Løsninger i beton skal fortsat vælges af
arkitekter og rådgivere pga. materialets
mange muligheder for bæredygtig og
æstetisk anvendelse
22 Vi betragtes som en seriøs og ansvarsfuld
industri, der tiltrækker kvalificeret, innovativ, ung arbejdskraft, som ønsker at arbejde
for en bæredygtig fremtid i byggeriet
22 Betonbranchen i Danmark har en international førerposition i udvikling af bæredygtige materialer og løsninger i beton.
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STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER
Strategien for 2019-2021 er mere
fokuseret i forhold til den tidligere
strategi. Det er meget enkelt – det
handler simpelthen om at arbejde
for en endnu mere bæredygtig
anvendelse af beton i fremtiden. Det
kommer til at ske igennem en række
initiativer og indsatsområder under
overskriften bæredygtighed. Det
underbygges og formidles gennem
en målrettet og ambitiøs profileringsstrategi. Det er uddybet i det
følgende.

VI TAGER KLIMAFORANDRINGERNE ALVORLIGT
OG SÆTTER HANDLINGER
BAG ORD

BÆREDYGTIGHED

PROFILERING

Betonbranchen står for en stor del af
udledningen af COc i byggeriet. Det
står ikke diskussion. Ligesom der
heller ikke stilles spørgsmålstegn ved,
at COc-udledningen skal skæres ned
de kommende år. Heldigvis er der
mange muligheder for at bygge mere
bæredygtigt med beton, og det er de
muligheder, vi skal have videreudviklet og tage i anvendelse. Derfor
søsætter Dansk Beton også et langsigtet tiårigt initiativ – Bæredygtig
Beton initiativ – hvor betonbranchen
i samarbejde med en lang række
toneangivende aktører fra den
danske byggebranche vil udvikle og
implementere nye materialer, nye
teknologier, nye beregningsmetoder og nye produktionsmetoder, så
udledningen fra betonbyggeri støt
reduceres i de kommende år.

I de kommende år skal vi fortsætte
vores hidtidige indsats med at profilere betonbranchen generelt i samarbejde med medlemsvirksomhederne.
Også vores strategiske fokusering på
bæredygtighed og målsætningen om
at halvere COc-aftrykket fra beton
kræver en målrettet profileringsstrategi.
Vi skal profilere branchen og vores
tiltag med bæredygtig beton for at
fastholde og udvikle anerkendelse
hos vores stakeholdere. Men også
for at vise omverdenen, at vi tager
klimaforandringerne alvorligt.
Målet er, at branchen skal fremstå
som en troværdig medspiller, der
tager ansvar. Igennem kommunikation og opbygning af gode og
solide stakeholder-relationer skal vi
dokumentere, at vi sætter handling
bag ordene.

HVORDAN ARBEJDER VI MED STRATEGIEN
Hvordan vil vi i Dansk Beton arbejde med at indfri de strategiske målsætninger?
22 Vi vil bidrage med faktabaseret kommunikation og analyser
22 Vi vil fortsætte det politiske arbejde
22 Vi vil skabe resultater og få indflydelse gennem samarbejde
22 Vi vil være handlekraftige og igangsætte brede brancheinitiativer og
deltage i større forsknings- og udviklingsprojekter
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