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Dansk Mobil Beton A/S er den 
eneste udbyder af mobilbeton i 
Danmark.  
Metoden er ikke ny, men blev 
opfundet i USA allerede tilbage 
i 1964. Produktionsmetoden er 
meget udbredt i USA og store 
dele af Europa, men i Danmark 
er Dansk Mobil Beton den 
eneste leverandør af 
mobilbeton. 

Vi blander betonen på stedet, hvilket sikrer, at 
lang transporttid eller uforudsete forsinkelser 
på byggepladsen ikke kommer til at påvirke 
kvaliteten af det leverede betonprodukt.

En mobilblander eller volumetrisk betonmixer er i 
princippet en betonfabrik i miniudgave, som står bag på 
en lastbil. Lastbilen medbringer selv alle de nødvendige 
ingredienser/materialer inkl. vand, der skal bruges til at 
blande betonen. 
Selve blandeprocessen begynder med et batchmåle-
system, der styrer, hvor store mængder råmaterialer, der 
skal føres ind i blandekammeret.  
Herefter føres den færdige beton via blandesneglen ud 
på støbestedet. 

I modsætning til konventionelle betonleverandører 
rummer mobilbetonen både en række miljømæssige og 
økonomiske fordele, idet den fleksible produktions-
metode sikrer, at lang transporttid eller uforudsete 
forsinkelser på byggepladsen ikke kommer til at påvirke 
kvaliteten af det leverede betonprodukt.  
Desuden medfører produktionsformen, at man kan 
justere eller omstille produktionen af beton til alle 
mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser 
indenfor få minutter. 
Endelig er det også muligt at tage hensyn til faktorer 
som den aktuelle temperatur og nedbør ved 
produktionen.

Vores fleksible produktionsform betyder, at man kan 
justere eller omstille produktionen af beton til alle 
mixtyper, sætmålsvariationer samt styrkeklasser 
indenfor få minutter. Det er også muligt at tage hensyn til 
faktorer som temperatur og nedbør ved produktionen. 

Dansk Mobil Beton 
bliver et A/S selskab
 
Som resultat af den 
kraftige vækst overgår 
Dansk Mobil Beton fra 
et ApS selskab til et A/S 
selskab under ledelse af 
direktør Steen Madsen.

Ny ejer og ny ledelse i 
Dansk Mobil Beton
 
Entreprenør Steen 
Madsen overtager 
virksomheden Dansk 
Mobil Beton og 
indsætter ny ledelse og 
skaber en ’turn around’ 
for virksomheden.

Dansk Mobil Beton 
opstår i Danmark
 
Dansk Mobil Beton ser 
dagens lys for første 
gang i Danmark.

2017

2016

2011

MOBIL Beton...

FLEKSIBEL produktionsform
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DANSK MOBIL BETON A/S

Dansk Mobil Beton A/S har med 
deres produktionsform fokus på 
at minimere tomkørsel, genbrug 
af betonaffald og reduktion på 
udvinding af jordens råstoffer.  
Vi har hele tiden fokus på 
grønne innovationsløsninger i 
vores produktionsform.

Dansk Mobil Beton A/S 
ønsker at være en aktiv spiller i 
samfundet og vil være med til at ud-
vikle, bidrage og arbejde med social 
ansvarlighed samt have høj fokus 
på klima og miljø. 

I vores plan for bæredygtighed har 
vi defineret årlige mål og ønskede 
mål.  
Vi tager udgangspunkt i egne 
målsætninger - uafhængig af FN’s 
Global Compact - 
men med fokus på hvilke 
målsætninger der via 
organisationen stilles til 
virksomheder. 

I øvrigt bruger vi genbrugsvand 
til rengøring af vores biler. 

Vores mål er at tilbyde de mest fleksible 
produktionsprocesser og produkter, der tager 
hensyn til kvalitet og med omtanke for socialt 
ansvarlighed og for klima og miljø.

For det første producerer vi præcist den mængde beton, 
som du har behov for. Hverken mere eller mindre.  
For det andet er vores produktionsmåde meget mindre 
ressourcekrævende end traditionel betonproduktion, 
fordi vi ikke skal drive en traditionel fabrik og sidst men 
ikke mindst betyder produktionsmåden meget mindre 
tomkørsel og dermed mindre udledning af CO2.

Dansk Mobil Beton A/S har med 
støtte fra Innovationsfonden skabt 
en række recepter på bæredygtig beton baseret på 
nedknust genbrugsbeton. Alle recepterne er udviklet og 
testet i samarbejde med Teknologisk Institut.  
I de nye betoner er 100% af tilslaget (sten og grus) er-
stattet med nedknust genbrugsbeton og dermed spares 
der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer sam-
tidig med, at vi genbruger dele af de enorme mængder 
betonaffald, der hvert år skabes i Danmark. 
Reelt betyder det, at 100% af tilslaget (sten og grus) 
erstattes af knust beton, hvilket svarer til, at 80% af den 
færdige beton består af genbrugsmaterialer uden at det 
går ud over hverken betonens styrke eller egenskaber i 
øvrigt.  
Som den første leverandør af mobil beton i Danmark 
kan Dansk Mobil Beton A/S tilbyde bæredygtig ’grøn’ 
beton til levering fra dag til dag. Vi kalder produktet 
’Grøn Beton’, selvom farven selvfølgelig er lige så grå 
som traditionel beton. 

Hos Dansk Mobil Beton A/S mener vi, at erhvervslivet er 
den drivkraft, som er nødvendigt for forandringer og som 
er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfor-
dringer, gennem innovation og klart definerede politikker.  
Formålet med vores CSR-arbejde er at fastlægge 
retningslinjer for Dansk Mobil Beton’s håndtering af 
samfundsansvar, medarbejderansvar og miljøansvar og 
dermed sikre, at vi løbende forbedrer os i vores daglige 
forretningsaktiviteter og forretningsstrategier. 

Fremstilling af ny beton er årsag til mellem 5 og 10 % af 
det samlede CO2-udslip hvert år. 
Dette skyldes først og fremmest, at produktionen af be-
tonen er meget energikrævende i alle dets faser. Derfor 
kan selv mindre reduktioner i mængden af produceret 
beton have stor betydning for udledningen af drivhus-
gasser globalt set. 

Ved konventionel produceret beton er der en tendens 
til, at man som kunde altid bestiller for meget - dels for 
at være sikker på, at der er beton nok til byggeprojektet, 
dels for at undgå både omkostninger og besvær ved at 
få leveret for lidt beton.  
Derfor er det ikke unormalt med en overproduktion på 
10-15% ved levering af fabriksfremstillet beton og der-
med 10-15% større udledning af CO2 end nødvendigt.

Når du vælger beton fra Dansk Mobil Beton A/S, vælger 
du samtidig en miljørigtig løsning.

• Årlige energireduktioner -  
 dokumenteret energiforbrug

• Årlige forbedringer af 
 affaldshåndtering

• Anvendelse af miljørigtige 
 produkter i vores service 
 (genbrug af beton)

• Transport miljøoptimeres

• Genbrug af regnvand - i stedet  
 for rent vand (vask af biler)

• Udvikling af miljørigtige  
 teknologier

• Fokus på minimering af  
 CO2 udslip
 

Global Compact er et FN-initiativ, 
der opstiller 10 generelle principper 
for virksomheders arbejde med 
samfundsansvar. 
Principperne bygger på internatio-
nalt anerkendte konventioner om 
menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder, miljø og anti-korrup-
tion.  
Principperne er udfærdiget som 
inspiration:

 • Virksomheden bør sikre, at den 
ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne 
 • Virksomheden bør opretholde 
foreningsfriheden og effektivt aner-
kende retten til kollektiv forhandling 
 • Virksomheden bør stoppe ud-
ryddelsen af alle former for tvangs-
arbejde;  
 • Virksomheden bør støtte effek-
tiv afskaffelse af børnearbejde; og  
 • Virksomheden bør afskaffe dis-
krimination i relationtil arbejds- og 
ansættelsesforhold 
 • Virksomheden bør støtte en for-
sigtighedstilgang til miljømæssige 
udfordringer 
 • Virksomheden bør tage initiativ 
til at fremme større miljømæssig 
ansvarlighed 
 • Virksomheden bør opfordre til 
udvikling og spredning af miljøven-
lige teknologier
 • Virksomheden bør modarbejde 
alle former for korruption, herunder 
afpresning og bestikkelse

MILJØMÆSSIG  
bæredygtighed10 principper...

BETON  
fra Dansk Mobil Beton...

GRØN Beton

Virksomhedens værdi

54

Dansk  Mobil 
Beton



IGANGVÆRENDE initiativer

Dansk Mobil Beton A/S 
arbejder kontinuerligt med CSR 
aktiviteter i hverdagen. Det giver 
god mening for virksomheden, 
medarbejdere og samfundet at 
vi tænker ansvarlighed og 
bæredygtighed ind i vores 
udvikling og forretningsstrategi. 

Dansk Mobil Beton A/S er den 
eneste udbyder af mobilbeton 
i Danmark. Når du handler hos 
os, kommer betonværket til dig 
og din beton produceres på 
stedet i lige præcis den mængde 
og kvalitet, som du ønsker. 

• At inddrage CSR i 
 virksomhedens produktudvikling

• At vi kontinuerligt kigger på 
 medarbejdernes vilkår under  
 ledelse af Dansk Mobil Beton

• At skabe besparelser på 
 nødvendige ressourcer i forhold  
 til klima og miljø og som 
 samtidig sikrer økonomisk effekt  
 på virksomhedens bundlinje

• At vi er med til at styrke og   
 udvikle uddannelses-
 instituationer, som sikrer 
 fremtidige kvalificerede 
 medarbejdere
 

• Frisk beton produceret direkte
 på pladsen

• Præcis den mængde beton, 
 der er behov for - hverken
 mere eller mindre

• Mulighed for flere betontyper i
 samme levering

• Leverancer både til store
 bygge- og anlægsprojekter
 samt private

• Leverance 24 timer i døgnet
 - 7 dage om ugen

• Beton produceret af 
 certificerede produkter i 
 overensstemmelse med
 gældende standarder

• Miljøvenlig produktion

• Reelle priser
 - ingen skjulte gebyrer
 

VI HAR fokus på...

VI leverer...

i og udenfor virksomheden
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Klima og miljø Socialt engagement

Økonomisk ansvar

Reduktion af overproduktion
Velfærd

Virksomhed

Samfundsansvar

Samfundsansvar

Miljøoptimering

Miljøvenlig produktion

Innovation

Genanvendelighed

Ansvarlighed

Fleksibilitet

Produktion på byggepladsen
Grøn Beton
Reduktion af CO2 udledning

Sundhedssikring til alle medarbejdere
Tillid og åben dialog
Synlig og nærværende ledelse

Samarbejde omkring innovationer
Sikring af markedsandele
Langsigtet værdiskabelse (relationer)

Vi tilbyder flexjob
Vi modtager praktikanter
Vi indgår samarbejde med uddannelses-
institutioner
Vi ansætter medarbejdere uden skelen til race, 
køn eller alder
Støtte/sponsorater til sociale tiltag i lokalmiljøet

Aktive i lokalt og regionalt samfund
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
Samarbejde med brancheorganisationer

Mindre CO2 udslip
Omstilling af produktion på byggepladsen
Genanvendelse af nedknust beton i produktionen
Miljøoptimeret transport (mindre unødvendig 
kørsel)

Årlige energireduktioner / dokumenteret 
energiforbrug
Ingen fordyrede fabriksomkostninger
Årlige forbedringer af affaldshåndtering
Fokus på kontinuerlig reduktion af CO2 udledning

Grøn Beton = produktion af 100% bæredygtig 
beton
Samarbejde med Teknologisk Institut
Udvikling af miljørigtige teknologier

Tilslag af nedknust beton - genanvendelse af 
enorme affaldsmængder i Danmark
Regnvand til rengøring af biler (genanvendelse)
Regnvand til produktion af beton

Beton produceret i overensstemmelse med 
gældende standarder

Justering og omstilling af produktionen af beton til 
alle mixtyper på byggepladsen/stedet
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Dansk Mobil Beton’s CSR-
indsats er med til at styrke 
virksomhedens omdømme. 
Derfor har vi hos Dansk Mobil 
Beton også en adfærdskodeks 
for miljømæssig og social 
ansvarlighed.

Hos Dansk Mobil Beton tager vi 
et ansvar for vores adfærd og vil 
være med til at skabe og udvikle 
flere bæredygtige produkter og 
produktionsformer, en positiv 
arbejdsplads samt bidrage til en 
bæredygtig samfundsudvikling. 

• Skabe sunde og sikre 
 arbejdspladser

• Forebygge forurening af 
 miljøet

• Respektere menneske-
 rettigheder og arbejdstager-
 rettigheder

• Sikre et godt lokalsamfund

• Fremme god forretningsetik

• Udbrede CSR i værdikæden
 

FN’s verdensmål for bæredyg-
tig udvikling er et værktøj for at 
nåvores mål og arbejde med 
samfundsansvar. 
I vores arbejde med nogle af 
målene og herunder delmålene 
og indikatorer, har vi nu vurde-
ret, hvor vi som virksomhed kan 
gøre den største forskel inden-
for vores branche - og dermed 
understøtte verdensmålene.
 

For at kunne drive en sund 
forretning er det naturligt og 
nødvendigt, at påtage sig et 
samfundsansvar.  
CSR handler ikke kun om at 
overholde lovgivningen, men 
også om at skabe mérværdi, 
der gavner virksomheden, 
menneskene/medarbejdere og 
miljøet.  
Hos Dansk Mobil Beton A/S 
understøtter vi den sociale og 
økonomiske udvikling af lokal-
samfundene i en positiv retning.
 

ADFÆRDSkodeks...
VORES fokus...

EN GOD forretning...

Kommende

Kommende

i og udenfor virksomheden
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SUNDHED og trivsel BÆREDYGTIGE BYER og lokalsamfund

Fælles 
værdier

RENT VAND og sanitet
ANSVARLIG FORBRUG og produktion

ANSTÆNDIGE JOBS og økonomisk vækst

INDUSTRI, INNOVATION og infrastruktur

Sundhedssikring til alle medarbejdere Grøn Beton - 100% bæredygtig beton
Mindre tomkørsel/kørsel - reduktion af 
CO2 udledning i byerne
Specialbeton - beskyttelse af kulturelle arv ved 
genopbygning/restauration/vedligehold

Genanvendelse af regnvand til rengøring af 
vores biler Bruger miljødiesel til vores biler

Regnvand til rengøring af vores biler
Genanvendelse af betonaffald til ny 
betonproduktion (Grøn Beton)
Produktion på byggepladser (ingen fordyrede 
driftsled/fabriksomkostninger)
Miljøoptimeret transport
Årlige energireduktioner

• Kundeoplevelser 
• Samfundet 
• Klima & Miljø  
• Socialt engagement

Udvikling og vækst som skaber nye og flere 
arbejdspladser
Innovationssamarbejde omkring bæredygtige 
produktionsformer og produkter
Langsigtet værdiskabelse og sikring af 
markedsandele

Udvikling af nye produkter, løsninger og 
koncepter
Innovationssamarbejde omkring bæredygtige 
produktionsformer og produkter
Deltagelse i frivilligt arbejde med 
uddannelsesinstitutioner

Eget opsamlingsanlæg skal sikre 
genanvendelse af regnvand til 
betonproduktionen

Årlig klimaregnskab

DANSK MOBIL BETONs  
CSR model

BÆREDYGTIGHED 
- internt

BÆREDYGTIGHED 
- eksternt

SAMFUNDET



HANDLINGSplan

Dansk Mobil Beton A/S fortæller 
eksterne interessenter om vores 
CSR-arbejde samtidig med en 
synlig ekstern kommunikation 
om CSR-indsatsen, som er med 
til at fastholde fokus og engage-
ment internt. 

Dansk Mobil Beton’s handlings-
plan er afgørende for at opnå 
forretningsmæssige fordele, 
som øget produktivitet, større 
volumen på vores bæredygtige 
produkter (Grøn Beton), bedre 
konkurrenceevne m.v.

• Vi kommunikerer virksom-
 hedens aktiviteter og politikker  
 via artikler, SoMe-platforme,  
 nyhedsbreve og på egen   
 hjemmeside

• Vi gør brug af en ekstern   
 professionel kommunikations- 
 virksomhed

• Vi spreder ’det gode budskab’  
 internt som eksternt via vores  
 værdier og medarbejdertrivsel

• Vi deltager i ’non-profit’ 
 opgaver i samarbejde med  
 lokalsamfundet og 
 uddannelsesinstitutioner
 

• Vi identificerer og vurderer
 løbende vores 
 CSR-påvirkninger

• Vi forebygger, begrænser 
 og udbedrer identificerede   
 CSR-påvirkninger

• Vi følger op på igangsatte   
 aktiviteter og kommunikerer  
 resultaterne til medarbejdere, 
 samfundet, kunder, 
 leverandører og samarbejds- 
 partnere

• Vi udvikler vores medarbej-
 dere i forhold til CSR-
 kompetencer

• Vi håndterer alle henvendelser
 - herunder klager
 

KOMMUNIKATIONLEDELSESrutiner...
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HVAD SKAL GØRES ANSVARLIG RESSOURCER DEADLINE
Opsamlingsanlæg til genbrug 
af regnvand

Kontinuerlig formidling/kommu-
nikation af aktiviteter, politikker 
og udvikling

Klimaregnskab 
(Klimakompasset)

Vision, Mission, Strategi 
- Værdisættet

Direktion, Steen Madsen

Direktion, Steen Madsen 
+ kontor, Rina Madsen

Direktion, Steen Madsen 
+ kontor, Rina Madsen 
+ Makom, Tanja Hende

Direktion, Steen Madsen 
+ kontor, Rina Madsen 
+ Makom, Tanja Hende

• Økonomi (skriv i tal)  
• Timer 
• Personer (fx eksterne)

• Fast Marketingabonnement hos 
Makom - Marketing/Kommunikation, 
Tanja Hende. DKK pr. md. 5000,-

• Makom, Tanja Hende

• Makom, Tanja Hende

Efteråret 2019

Uden deadline

Årligt klimaregnskab 
- første gang, 2020. 

Bruges som virksom-
hedsprofil samt værktøj til 
CSR-politikker  
- uden deadline



PROCESmodel

ANALYSE og kortlægning af
eksisterende CSR-indsats 

CSR fokusområder 
IGANGVÆRENDE 
CSR initiativer

17 verdensmål HANDLINGSplan} } }

Resumé

Dansk Mobil Beton A/S bidrager 
ligeledes til samfundet ved hjælp 
af godgørende sponsorater og 
donationer.  
Vi beskæftiger os med CCR 
(Corporate Cultural Responsi-
bility), hvor vi hos Dansk Mobil 
Beton A/S tager et kulturelt 
ansvar, som styrker og bidrager 
til udvikling og varetagelse af 
kunsten og kulturen og dermed 
tager et samfundsmæssigt 
ansvar (CSR), herunder sociale 
initiativer.

Hos Dansk Mobil Beton A/S 
arbejder vi bevidst med at levere 
løsninger, der holder.  
For os handler det om kvalitet i 
løsningen, men også om løsnin-
gen, der holder på flere andre 
parametre. Vi skal kunne stå 
inde for vores arbejde nu og i 
fremtiden.

• Kunstscenen ved Bispebjerg  
 Station

• Skovbo Golfklub

• Støttekoncert til fordel for 
 Fugleskræmslet 
 - bedre vilkår for psykisk syge

Vi ønsker at blive endnu mere 
gennemsigtige og vil derfor 
også arbejde på, at få flere 
faste målinger, der kan indikere, 
om vores indsatser bærer frugt 
og dermed give et mere reelt 
billede af virksomhedens bære-
dygtighedsprofil. 
 

SPONSORATER og 
donationer..

VI udvikler os...
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Analyse

• Vand 
• Beton 
• Tilslag 
• Arbejdstagerforhold

• Energiforbrug og  
CO2-emissioner
• Sikkerhed 
• Brændstof

• Markedsføring af tiltag, innovation og 
grøn produktionsform 
• Markedsføring af virksomhedens ansvar 
og gennemsigtighed, initiativer, aktiviteter 
og politikker

• Klima 
• Forretningsetik 
• CO2-udledning 
• Genanvendelse 
• Medarbejdertrivsel/udvikling 
• Samfundsvækst/udvikling

Side 6 + 7 Side 8 + 9 Side 10 + 11

beskriver vores politikker og 
aktiviteter indenfor vore CSR fokus-
områder

beskriver vores arbejde med 
målene og vores bidrag til at sikre 
bæredygtig udvikling og ansvarlig 
forandringsledelse

beskriver hvordan vi håndterer og 
arbejder med igangsatte politikker 
og aktiviteter

• Direkte fremstilling på byggepladsen 
reducerer overproduktion med 10-15% samt 
reduceret CO2-udledning 
• Ved produktion på pladsen sikrer vi kørsel/
transport med lavere totalvægt og slider 
mindre på vejnettet og på bilerne - også her 
mindskes CO2-udledningen

• Ved produktion på byggepladsen produ-
cerer vi KUN den mængde beton der skal 
bruges, derved ’afskaffes’ bortskaffelse af 
overskud/overproduktion 
• Vi bruger betonaffald til genanvendelse i 
vores ’Grøn Beton’

• Mindre  CO2-udledning 
• Mindre ressource-
forbrug 
• Bæredygtighed

• Reduceret ’tomkørsel’ 
• Genanvendelse

• Genanvendelse
RÅVARE TRANSPORT

MARKETING/KOMMUNIKATION FREMSTILLING BORTSKAFFELSE

PRODUKTEGENSKAB

Stragtegiske
fokusområder
og CSR-politik

Målsætninger Handlingsplaner
og kommunikation1 2 3 4

Råvare Transport Fremstilling Brug Bortskaffelse

Hos Dansk Mobil Beton A/S er CSR-arbejdet en naturlig del af 
selskabets drift. CSR er integreret i vores eksisterende beslut-
ningsprocesser og daglige ledelsesrutiner.  
Direktør, Steen Madsen, er den overordnede CSR-ansvarlig og 
koordinerer indsatsen, fordeler opgaverne, sikrer ressourcer og 
skaber fremdrift i arbejdet. I denne proces er virksomheden 
Makom - Marketing/Kommunikation involveret for at 
kommunikere og strukturere CSR-indsatsen. 

CSR 
i ledelsesrutiner...



BÆREDYGTIG GRØN BETON

- vi er med til at sikre en grønnere fremtid

GRØN BETON Dansk  Mobil 
Beton

I Danmark alene bruges ca. 8 millioner tons beton hvert år og selvom beton i forvejen er et no-
genlunde miljøvenligt materiale, har Dansk Mobil Beton alligevel valgt at gå skridtet videre ved at 
fremstille deres beton endnu mere bæredygtigt.  
I Danmark har man blandt andet brugt flyveaske i stedet for cement til fremstilling af beton, hvil-
ket betyder et mindre CO2 udslip, men da flyveaske er et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker, 
som er under udfasning, er det afgørende at udvikle alternativer for ikke at forhøje CO2’en under 
fremstilling af beton fremadrettet. 

Hos Dansk Mobil Beton A/S har man, med støtte fra Innovationsfonden, skabt en række løsnin-
ger på bæredygtig beton, baseret på nedknust genbrugsbeton.  
”Alle løsninger er udviklet og testet i samarbejde med Teknologisk Institut.” fortæller den adm. 
direktør hos Dansk Mobil Beton, Steen Madsen.  
”I de nye betoner er 100 procent af tilslaget erstattet med nedknust genbrugsbeton og dermed 
spares der på udvinding af jordens råstoffer og ressourcer samtidig med, at vi genbruger dele af 
de enorme mængder betonaffald, der hvert år skabes i Danmark.”

Tilslag er betegnelsen for materialer som grus og sand, der blandes med cement, vand og 
forskellige andre tilsætningsmaterialer for at producere beton. Tilslagsmaterialerne udgør vægt-
mæssigt typisk 70-80 procent af betonen.  
”Dansk Mobil Beton ser heller ingen idé i at skulle bruge ’drikkevandet’, altså rent vand, til blan-
dingen af beton.” fortsætter Steen Madsen, der påpeger at der, globalt set, er et stort fokus på 
den stigende vandknaphed.  
”Derfor arbejder vi også på, at kunne bruge regnvandet, som vi selv opsamler, på sigt. Vi forven-
ter at have et opsamlingsanlæg / rensningsanlæg på plads i løbet af efteråret.”

Cirkulær økonomi er altså på dagsordenen hos Dansk Mobil Beton A/S i Borup.  
”Vi ser det som vores pligt og som et ansvar overfor samfundet, at vi finder løsninger, som inde-
holder innovation, grønnere produktudvikling og ikke mindst tilpasning til fremtidens markeder, 
som er præget af de globale udfordringer.” lyder det fra den adm. direktør.  
Fremstilling af ny beton udgør mellem fem og ti procent af det samlede CO2 udslip hvert år. 
”Produktionen af beton er meget energikrævende i alle dets faser,” fortæller Steen Madsen.  
”Derfor kan selv mindre reduktioner i mængden af produceret beton have stor betydning for ud-
ledningen af drivhusgasser globalt set.” 

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Betonen produceres på 
stedet i lige præcis den mængde og kvalitet som kunden ønsker. Dette sikrer en fleksibel pro-
duktionsform, hvor det er muligt at justere eller omstille produktionen af beton til alle mixtyper, 
sætmålsvariationer samt styrkeklasser indenfor få minutter.  
”Med denne form for produktion reduceres overproduktionen med 10-15 procent, som er typisk 
ved levering af fabriks fremstillet beton. Så allerede her kan vi reducere 10-15 procent af en 
unødvendig CO2-udledning.” fortælles der af Dansk Mobil BetonA/S i Borup.  
”Vores produktionsmåde er meget mindre ressourcekrævende end traditionel betonproduktion. 
Vi skal ikke drive en traditionel fabrik. Vores produktionsmåde sikrer ligeledes meget mindre tom-
kørsel, som også bidrager til bæredygtighed og i øvrigt bruger vi også genbrugsvand til rengø-
ring af vores biler.” slutter Steen Madsen, adm. direktør hos Dansk Mobil Beton A/S.


