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nästan var tredje byggpall som finns i omlopp i den svenska byggbran-

schen kommer från retursystemet byggpall. nu sätts ett enhetligt åter-

köpspris för byggpallarna. retursystemet spar pengar och ger en enklare 

hantering.

tEXt iNgRiD gAllAgHER

R
etursystemet Byggpall 
startade som ett utvecklings-
projekt 2006 finansierat av 
Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond (SBUF). Systemet 
blev så intressant att det sattes i kom-
mersiell drift. I dag har retursystemet 
800 000 byggpallar i omlopp. Målet är 
en miljon pallar i år. 

– Det här är ett eget system fram-
taget av byggbranschen och anpassat 
för byggbranschen, säger Kent Eriks-
son, tidigare inköpschef på NCC tills 
han för ett par år sedan gick i pension. 
I dag sitter han som ordförande i refe-
rensgruppen som är huvudman för 
Retursystem Byggpall. Referensgrup-
pen består av branschorganisationer 
från respektive led.

Byggpallarna är från början begag-
nade EUR-pallar, tydligt märkta för 
att kunna identifieras. Företaget 
Norrlandspall kontrollerar och god-
känner kvalitén på pallarna. Dess-
utom levererar företaget pallarna, 
och hämtar dem från slutanvända-
ren. Tanken är att det ska bli billigare 
och enklare att administrera för kun-
den, samt miljövänligare.

    
koNtiNuERligt NyA kuNDER

Bland de kunder som är med i dag 
finns de stora riksbyggarna NCC, 
Peab, JM och Skanska som är viktiga 
kravställare på systemets använd-
ning och utveckling. Andra stora 
kunder är bygg- och järnhandlare, 
som Beijers, Interpares, Byggtrygg/
XL-Bygg och K-Rauta. 

– Det finns en stark förankring i 
branschens alla led, och det kommer 
kontinuerligt nya kunder. Vad vi 
finner mycket glädjande är att ingen 

hittills hoppat av 
sedan starten 2006, 
säger Kent Eriks-
son.

Vad är nytt? 
– Från och med  
1 april inför vi ett 
enhetligt återköp-
spris. 70 kronor 
debiteras vid köp och vid leverans till 
kund. Nytt är att det blir 40 kronor 
tillbaka rakt av, ingen nedklassning 
med prisreducering för trasiga eller 
skadade pallar, vilket man traditio-
nellt har. Det gör det enklare, och bil-
ligare för alla.

Vilka är fördelarna med retur-
systemet Byggpall?

– Vi ser tre kärnvärden: Ekonomi 
– det blir en lägre totalkostnad. 
Enkelhet – företag slipper hålla reda 
på pallsaldon från olika leverantörer; 
om de i framtiden endast har byggpal-
len att hantera vet de vad kostnaden 
blir. Dessutom behöver de inte som 
i många andra system oroa sig för 
någon nedklassning. Och miljöfak-

torn – det blir mindre träavfall och 
effektivare returtransporter plus att 
det uppfyller lagen om producent-
ansvar.

Hur har mottagandet varit på 
marknaden?

– Det har varit positivt. I dag finns 
det tre miljoner pallar i omlopp inom 
den svenska byggbranschen, varav 
800 000 är Byggpall.

Har ni några utvecklings- 
planer?

– Vi har två saker på gång. Pal-
larna vi administrerar i dag är av 
EUR-format, det vill säga standard-
formatet på 800 x 1 200 millimeter. 
Nu vill vi börja tillverka en långpall. 
Som det ser ut i dag kan vissa leve-
rantörer inte vara med, exempelvis 
de som tillverkar skivor, dörrar och 
isolering. Dessutom håller vi på att 
lansera en ny idé gällande returer 
av pallar från byggarbetsplatser. 
Hittills har endast Norrlandspall 
hämtat tillbaka pallarna. Här ska vi 
se över möjligheterna att bygg- och 
järnhandelsföretag som ofta är på 
byggarbetsplatserna också ska kunna 
ta pallarna i retur.

– De fyra år som har gått har varit 
en mognadsfas. Nu bygger vi upp varu-
märket Retursystem Byggpall som på 
sikt ska bli det dominerande lastbärar-
systemet inom den nordiska byggbran-
schen, avslutar Kent Eriksson. 1

Enklare hantering av byggpallar

Byggpallarna är från början begagnade EUR-pallar, tydligt märkta för att kunna identifieras. 
Företaget Norrlandspall kontrollerar och godkänner kvalitén på pallarna. 

Kent Eriksson.
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