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Retursystem byggpall
För drygt ett år sedan, våren 2005 gick ett flerårigt projekt i mål som blev bör-
jan på ett nytt sätt att hantera pallar inom svensk byggbransch. Retursyste-
met har utvecklats inom byggbranschen och är nu i drift.
Bo Samuelsson

Lastbärare, eller pallar är ett effektivt sätt att 
förflytta och samordna gods till byggplatser. 
Efter användning uppstår dock ofta problem 
med överskottspallar, kvarglömda pallar eller 
sådana som har kvalitetsbrister. Tidigare har 
det inte funnits något fungerande retursys-
tem som varit lämpligt för byggbranschen. 

Kostnaden för kvittblivning har varit stor 
och ersättningen för sålda pallar är låg, dess-
utom är svinnet stort på många håll. Pallarna 
tog således en mängd olika vägar efter an-
vändning.

Fördelar med retursystemet 
Idén med ett retursystem bygger på kvalitets-
kontrollerade pallar, högre kvalitet minskar 
antalet godsskador. Arbetsmiljön och säker-
heten på byggplatsen ökar och organiserad 
återanvändning av pallar gynnar miljön. 
Retursystemet bidrar till ökad ordning och 

hanteringseffektivitet. För att det ska fungera 
krävs ett enkelt system, vilket Retursystem 
Byggpall är. 

Systemet i praktiken
Norrlandspall AB är det företag som rent 
praktiskt driver retursystemet. De levererar 
kvalitetskontrollerade tompallar till materi-
alproducenter eller andra användare.
Materialproducenten eller användaren be-
talar 50 kronor per pall och debiterar vidare 
samma kostnad vid leverans. 

Alla tompallar samlas på en och samma 
plats på bygget eller hos detaljisten i stuvar 
om 17 pallar. Detta görs oavsett pallarnas kva-
litet. Norrlandspall hämtar också det mesta 
av övrigt pallöverskott, exempelvis EUR-
pall, B-pall, engångspall och pallkragar.

Hämtning av 85 pallar
Har 85 pallar, oavsett sort, samlats ihop kon-
taktas Norrlandspall som genom Schenker 
eller DHL hämtar pallarna. Frakthandlingar 
faxas eller skickas från Norrlandspall till 
kunden. Efter leverans gör Norrlandspall en 
kvalitetsbedömning av pallen. För en god-
känd byggpall vilken är tydligt märkt betalas 
25 kronor, och 10 kronor för en ej godkänd 
byggpall som går att reparera. 

För övriga lastbärare ges betalning enligt 
en av Norrlandspall fastlagd prislista. Erfa-
renheter från liknande system i andra bran-
scher visar att ungefär 80 procent av pallarna 
är godkända efter användning.

Andra vägar
Pallarna kan dessutom ta vägen via bygg- 
och järnvaruhandelsledet som då utgör mel-
lanlagringsplats. Vid materialleveranser till 
byggplatsen finns ofta möjlighet att ta pallar 
på returtransporten. 

Det kan vara en fördel om det råder plats-
brist på byggarbetsplatsen. Dock betalar bygg- 
och järnvaruhandeln 10 kronor per byggpall 
till byggarbetsplatsen, oavsett kvalitet. Ingen 
ersättning utgår för övrig hämtad pall.Fo
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Överallt
Trots att systemet inte varit igång så länge har 
det redan idag full täckning av Sverige, pallar 
kan alltså köpas och återköpas oavsett var i 
landet de finns.

Många med
Retursystemet har utvecklats i nära samarbe-
te med representanter från byggbranschens 
olika led och med stöd av SBUF. Redan från 
starten samordnades systemet av represen-
tanter från Sveriges Byggindustrier, Sveriges 
Bygg- och Järnvaruhandlareförbund, Indu-
strins Byggmaterialgrupp, Trä- och Möbelin-
dustriförbundet samt Sveriges Speditörsför-
bund. Returlogistik AB står som systeman-
svarig.

För mer information, se systemets webbsida 
på www.byggpall.se eller kontakta: Returlogis-
tik AB på tel:08-717 71 60 eller på info@returlo-
gistik.se, alternativt www.returlogistik.se 

I AF AMA 98
För att man som beställare ska kunna upplysa 
om att man på den kommande arbetsplatsen 
ska nyttja returpallsystemet införs nu i AMA-
nytts beskrivningsdel en ny kod och rubrik, 
för utförandeentreprenad, AFC.262 Förpack-
ningar och lastbärare, och för totalentrepre-
nad, AFD.262 Förpackningar och lastbärare. 
I båda fallen med följande text: 

”Beställaren är ansluten till Retursystem 
Byggpall som kommer att tillämpas på ar-
betsplatsen. Lastbärare som entreprenören 
för in i arbetsområdet skall så långt det är 
praktiskt möjligt omfattas av retursystemet. 
Lastpallar som omfattas av Retursystem 

Byggpall och som inte omhändertas av entre-
prenören ska han lämna på en av beställaren 
inom arbetsområdet anvisad plats. Entrepre-
nören har inte rätt till pantersättning för den 
lämnade pallen om inte annat avtalats.

Övriga lastbärare som entreprenören för in 
till arbetsområdet är han, om inte annat avta-
lats, skyldig att utan dröjsmål avlägsna.
Om entreprenören underlåter att fullgöra 
sina skyldigheter enligt ovan, får beställaren 
vidta erforderliga åtgärder på entreprenörens 
bekostnad.”
Var noga med att ange:
• om entreprenören ska ha rätt till pantersätt-
ning för lämnade lastpallar som omfattas av 
Retursystem Byggpall, och i så fall ersättning 
per pall.
• om entreprenören inte behöver avlägsna 
lastpallar som inte omfattas av Retursystem 
Byggpall”.

Vid köp av varor med AF Köp 98
Även för AF Köp finns en ny kod och rubrik 
med följande text i AMA-nytts beskrivnings-
del.

”AKC.132 Förpackningar och lastbärare
Köparen är ansluten till Retursystem Bygg-
pall som kommer att tillämpas på arbets-
platsen. Lastbärare som säljaren för in i ar-
betsområdet skall så långt det är praktiskt 
möjligt omfattas av retursystemet. Lastpallar 
som inte omfattas av Retursystem Byggpall 
får inte debiteras köparen om inte annat av-
talats”.

”Ange:
• om säljaren behöver avlägsna lastpallar som 
inte omfattas av Retursystem Byggpall”. 

Faktaruta
Alla pallar som tillförs systemet är kvali-
tetskontrollerade och måste på samtliga 
punkter tillgodose den fastställda krav-
specifikationen. Det är därför viktigt att 
pallarna returneras till Norrlandspall för 
att kvalitetsnivån och förtroendet för sys-
temet ska upprätthållas. 
Pallar som kommer i retur i systemet kva-
litetskontrolleras och klassas i tre nivåer:
1. Godkänd enligt fastställd specifikation
2. Reparation till fastställd specifikation
3. Energiåtervinning

För att pallen ska vara godkänd som 
Byggpall ska den vara tydligt märkt på 
långsidornas högra kloss samt uppfylla 
vidstående krav.

Godkända  mått  Tolerans mm
Längd, pall  1200  +- 5
Bredd, pall  800  +- 5
Tjocklek, brädor  22  +- 2
Bredd, brädor  145  +- 5
Bredd, brädor  100  +- 5
Höjd, klossar  78  +- 5

Byggpallen är inte godkänd när:
- någon yttersida på långsidornas klos-
sar är så urflisade att ett spikskaft blivit 
synligt
- någon kloss är urflisad mer än 1/4
- någon kloss är vriden eller förskjuten så 
att tunnelmåttet är felaktigt
- spikar sticker upp ur däcket så att god-
set riskerar att skadas
- någon bräda är knäckt eller har en 
urflisning överstigande 1/4 av brädans 
bredd

- vankanter på virket är bredare än 1/4 av 
brädans bredd
- pallen är angripen av röta eller så ska-
dad att spikförbandets hållfasthet allvar-
ligt påverkats
- pallen är så förorenad att godset kan 
skadas av exempelvis fett, tjära eller 
mögel (Mögel kan vara hälsovådligt för 
personalen).
- pallen luktar illa till exempel av fisklukt.

Om pallen har någon av ovanstående 
skador och är reparerbar klassas den 
som ”Byggpall reparation”.
Om pallen är kraftigt förorenad eller luktar 
illa ska den kasseras.
Vädergrånad, fukt eller mindre ned-
smutsning påverkar ej pantvärdet på 
Byggpallen.


