
HVAD ER BÆREDYGTIG BETON INITIATIVET? 

Bæredygtig Beton initiativet blev lanceret 
i foråret 2019 og er blevet til på initiativ  
af branchefællesskabet Dansk Beton i 
Dansk Byggeri. Formålet er at halvere  
COc-udledningen fra betonbyggeri inden 
2030 i samarbejde med en lang række af 
byggeriets centrale aktører. 

I november 2019 kom Dansk Beton med 
en køreplan med 35 konkrete forslag  
til, hvordan målet med reducering af  
COc-udledningen kan nås. Vi kalder det  
for Bæredygtig Beton initiativets road-
map. 

Nu skal vi handle for at indfri vores mål. 
Det næste store skridt er, at partnerne i 
initiativet gennemfører nogle konkrete 
bygge- og anlægsprojekter, hvor de  
implementerer ét eller flere af roadmap-
pens forslag. Idéen er at skabe dokumen-
tation for, hvilken besparelse i COc det 
pågældende forslag har bidraget med i  
det konkrete projekt. 

Alle, der ønsker at bidrage aktivt til Bære-
dygtig Beton initiativet ved fx at deltage i 
møder og projekter, er velkomne. 

Se oversigten overhvilke aktører der  
allerede er med i initiativet her: 
https://baeredygtigbeton.dk/partnere 

SÅDAN BLIVER DIT BETONPROJEKT 
ET PARTNERPROJEKT I BÆREDYGTIG 
BETON INITIATIVET

https://baeredygtigbeton.dk/partnere/


Hvad er et partnerprojekt, og hvordan bliver dit byggeprojekt en del af 
Bæredygtig Beton initiativet? 

Et partnerprojekt er et 
konkret byggeprojekt eller  
anlægsprojekt, hvor de 
involverede aktører har  
et ønske, at reducere  
COc-udledningen ved at 
gå nye veje. Det kan både 
være ved at reducere 
betonforbruget i beton-
konstruktionerne, ved at 

nedsætte cementindholdet 
i betonen eller fx bringe 
nye cementtyper i anvend-
else, der har et markant 
lavere COc-aftryk. 

For at blive optaget som 
partnerprojekt i Bære-
dygtig Beton initiativet, 
kræver det blot, at mindst 

en af aktørerne fra det 
konkrete projekt også er 
deltager i Bæredygtig  
Beton initiativet. Derud-
over er det selvfølgelig 
en forudsætning, at det 
konkrete byggeprojekt 
arbejder med at bringe 
bæredygtig anvendelse af 
beton i spil på projektet. 2 

Hvad tilbyder Dansk Beton?
Partnerprojekter bliver 
formidlet på hjemmesiden 
for Bæredygtig Beton ini-
tiativet, se: 
https://baeredygtigbeton.
dk/projekter/partnerpro-
jekter 

Her er der en kort beskriv-
else af projektet, informa-
tion om hvilke aktører der 
er involveret, hvilke forslag 
i roadmappen der bliver 
arbejdet med samt kon-
taktperson til den aktør 
fra projektet, som også er 
med i Bæredygtig Beton 
initiativet. 

Projekter, som optages 
som partnerprojekter i 
Bæredygtig Beton initia-
tivet, bliver automatisk 
nomineret til Bæredygtig 
Beton Prisen (se: https://
www.danskbeton.dk/
baeredygtig-beton-prisen/
om-baeredygtig-beton-
prisen), som uddeles ved 
en større prisfest, der af-
holdes hvert andet år. 
Næste gang bliver i 2021. 

Det er centralt, at effekten 
af de bæredygtige tiltag, 
der arbejdes med i de kon-
krete partnerprojekter,  
bliver dokumenteret. Der- 
for udvælger Dansk Beton 

partnerprojekter løbende 
med henblik på at få 
dokumenteret COc-bespar-
elsen som følge af det 
bæredygtige tiltag. Det gør 
vi for at kunne måle, hvor-
dan vi som samlet branche 
præsterer i forhold til det 
overordnede mål i Bære-
dygtig Beton initiativet. 

Dansk Beton tilbyder at 
komme ud til bygherrer, 
rådgivere og entreprenører 
og fortælle om mulighed-
erne for bæredygtig opti-
mering og brug af beton 
med udgangspunkt i Bære-
dygtig Beton initiativets 35 
forslag i roadmappen. 2

Kontakt
Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton
Mobil: 20 40 94 46 
Mail: dma@danskbyggeri.dk
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