
Et fælles projekt med øget fokus på bære-
dygtighed i byggeprocessen fylder meget 
i samarbejdet imellem Palsgaard Spær og 
HusCompagniet A/S. Der er derfor indledt 
et samarbejde omkring udviklingen af mere 
miljø- og klimavenlige parcelhuse og ræk-
kehuse, hvor Co2-udledningen i forbindelse 
med opførelsen af huset kan mindskes 
betragteligt.

Erstatter stål og gasbeton
Projektet går i al sin enkelthed ud på at erstatte 
bærende bygningsdele i stål og gasbeton 
med vægrammer og tagmoduler i træ fra Pals-
gaard Spær, - som alternativ til den traditionelle 
opbygning. HusCompagniet A/S arbejder des-
uden løbende på at udskifte en række andre 
materialer til de bedste miljø- og klimavenlige 
produkter.

Værdifuldt samarbejde
Group COO, Morten Chrone, HusCompagniet 
A/S udtaler; ”Vi oplever en stor interesse for 
klimavenlige løsninger i byggeriet fra hele sam-
fundet. Lige fra folketinget til vore egne kunder. 
Med Palsgaard Spær har vi en leverandør, som 
er PEFC™-certificeret på alle produkter, uan-
set om vi taler om vægrammer, tagmoduler el-
ler spær. Det har værdi for os og vore kunder 
og det passer godt til HusCompagniet´s eget 
værdisæt om at gå forrest både i forhold til 
høj kvalitet og ansvarlighed”.

Palsgaard Spær & HusCompagniet A/S 
i samarbejde for et mere bæredygtigt byggeri

Tobias Smith, divisionsdirektør i Palsgaard 
Spær og medstifter af foreningen ”Træ i Byg-
geriet”, udtaler; ”Vi ønsker, at kunderne skal 
have glæde af vore bæredygtige valg og selv 
skal få muligheden for at gå den vej, hvis de 
ønsker det. Med PEFC™-certificeringen kan vi 
dokumentere, at vi bruger bæredygtigt træ i vo-
res produktion. Vi er stolte af, at vi kan tilbyde 
træbaserede Co2-venlige løsninger til vægge 
og tag, hvor et hus kan lukkes på under en dag”. 

”Vi er hos Palsgaard Spær glade 
for den store politiske interesse 
der er for miljø- og klimavenlige, 
træbaserede løsninger.  Der skal 
dog konkrete regelændringer til 

for at det får en reel effekt på co2 
udledningen. Det kunne f.eks. 
være regulering af ejendoms-
skatten ift. bæredygtighed på 
nybyggeri.  I princippet som 

den grønne ejerafgift på biler”  
udtaler Tobias Smith

HusCompagniet A/S har været fast kunde ved 
Palsgaard Spær i over et årti.
Morten Chrone fortæller; ”Vi er glade for sam-
arbejdet med Palsgaard Spær og vi ser frem til 
at lancere den nye klimavenlige husserie i efter-
året 2019. Vi forventer i første omgang ca. 100 
huse pr år, opført med tagmoduler og bærende 
vægkonstruktioner i træ fra Palsgaard Spær”.

For yderligere oplysninger kontakt:

Fakta om HusCompagniet

Med over 40 års erfaring er HusCompagniet 
nordens største husbyggerfirma. 
HusCompagniet A/S sælger, designer og pro-
ducerer ca. 2.000 huse/år i Danmark, Sverige 
og Tyskland. I Danmark har HusCompagniet 14 
lokalafdelinger fordelt ud over hele landet, hvor 
der er showrooms, 10 udstillingsbyer og over 
80 forskellige udstillingshuse. HusCompagniet 
omsatte i 2018 for næsten DKK 3,5 Mia. 

Fakta om Palsgaard Spær 

Palsgaard Spær er Danmarks største træ-
spærproducent med 5 afdelinger i Danmark og 
1 i Tyskland. 

Primære produkter er vægrammer, tagmodu-
ler, posijoist, støbeforskalling og samtlige spær
typer.

Palsgaard Spær har ca. 230 ansatte.

Fakta om træ som byggemateriale.

Træ er i verdens mest klima- og miljøvenlige byggemateriale, og der er dramatiske klimaeffekter at 
hente ved at omstille byggebranchen til mere træbyggeri. Andre materialer som f.eks. beton, stål og 
tegl er meget energikrævende at fremstille, hvilket uundgåeligt medfører en stor udledning af CO2. 
Med træ er det stik modsat. Produktionen og bearbejdningen af træ kræver næsten ingen energi, 
og oven i dette optager og opbevarer træerne masser af CO2 fra luften, mens de vokser i skoven. 
For hvert kubikmeter træ, der bruges som erstatning for et andet byggemateriale, reduceres CO2-
belastningen af atmosfæren med i gennemsnit 1,1 tons CO2. Tillægges de 0,9 tons CO2, der bindes i 
træerne, mens de vokser, så sparer hvert kubikmeter træ atmosfæren for op mod 2 tons CO2.
(Klide: Træ i Byggeriet)
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