
Palsgaard Spær starter ny produktion i Slagelse

Fakta om Palsgaard Spær 

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

Afdelingerne er placeret i:
Hampen - Midtjylland
Kliplev   - Sønderjylland
Nørresundby - Nordjylland 
Slagelse - Sjælland
Vordingborg – Sjælland
Unseburg nær Magdeburg, Tyskland.

Palsgaard Spær er Danmarks eneste 
PEFC™-certificerede spærproducent

Primære produkter er vægrammer, 
tagmoduler, posijoist, støbeforskalling 
og samtlige spærtyper.

Palsgaard Spær har ca. 230 ansatte.

Fakta om træ i byggeriet

Træ er i særklasse og verdens mest klima- og miljøvenlige byggemateriale. 
Der er markante klimaforbedringer at hente ved at omstille byggebranchen til 
mere træbyggeri. 

Andre materialer som eksempelvis 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 hver kubikmeter træ, der bruges som erstatning for 
et andet byggemateriale, reduceres CO2-belastningen af atmosfæren med i gns. 
1,1 tons CO2. Tillægges de 0,9 tons CO2, der bindes i træerne, mens de vokser, 
så sparer hver kubikmeter træ atmosfæren for op mod 2 tons CO2. 
På verdensplan står fremstilling af byggematerialer i dag for over 10 procent af 
den samlede udledning af CO2. Det svarer nogenlunde til udledningen fra 
fremdriften af samtlige biler, fly, tog og skibe i hele verden.
(kilde: Træ i Byggeriet)

Divisionsdirektør i Palsgaard Spær, 
Tobias Smith, udtaler: ”Vi er rigtig glade 
for at kunne vende tilbage til Slagelse til 
de selvsamme bygninger, som vi forlod 
i 2009. Det var ren nostalgi, da jeg igen 
trådte ind ad døren for nogen tid siden. 
Bygningerne på Industrivej er meget 
velegnede til spærproduktion, så vi har 
store forventninger til at få etableret en 
effektiv produktion her. Produktionen i 
Vordingborg har været al for lille og har 
kun produceret 20-25 % af det vi har 
solgt til Sjælland, - så vi kan reducere 
vores transportomkostninger betragteligt 
med opstarten i Slagelse.”

De første leverancer fra Slagelse 
forventes klar ultimo 2019.

PEFC™-certificerede spær, tagmoduler 
og vægrammer

Palsgaard Spær forventer, udover spær, 
også at producere tagmoduler og væg-
rammer i Slagelse til nybyggeri.

”De klimavenlige løsninger med bærende 
konstruktioner i træ, som alternativ til løs-
ninger i stål og beton, er produkter, hvor 
efterspørgslen år for år er steget markant, 
så det har til tider knebet med at have 
kapacitet nok i produktionen til at kunne 
følge med. Udvidelsen på Sjælland sker 
som en naturlig følge heraf, men vi for-
venter da også at få nye kunder med den 
ekstra kapacitet vi får til øget produktion i 
de nye lokaler”, udtaler Tobias Smith.

Palsgaard Spær vender tilbage til 
Sjælland for fuld styrke som følge af 
en meget positiv udvikling og frem-
gang i de sidste 3-4 år. Aktiviteterne 
samles i Slagelse, der med sin gode 
placering gør det let at servicere nye 
som eksisterende kunder på Sjælland.

Danmarks største producent af spær 
har de senere år gennemført betydelige 
investeringer i produktionsapparatet, 
mens man sideløbende har udviklet 
klimavenlige og PEFC™-certificerede 
produkter, heriblandt tagmoduler og 
vægrammer, der tilbyder byggebranchen 
et klimavenligt alternativ til traditionelle 
byggemetoder i beton og stål. 

Med opstarten på Industrivej 5 i Slagelse 
samles alle aktiviteterne under samme 
tag centralt på Sjælland. Det betyder at 
produktionen på fabrikken i Vordingborg 
lukkes ned ligesom kontoret på Ndr. 
Ringgade i Slagelse flytter til det nye do-
micil. Palsgaard Spær bliver her arbejds-
plads for 12 funktionærer og op mod 35 
produktionsfolk i takt med at produktionen 
øges.

Yderligere oplysninger: Divisionsdirektør, 
Tobias Smith, 30575787 tsm@pasp.dk


