Retursystem Byggpall i
byggmaterialhandeln

Retursystem Byggpall visar vägen som ett bra exempel på fungerande återbruk inom byggbranschen. Ett
ökat återbruk är en stor och viktig utmaning för hela samhället, inte bara för byggbranschen.

FÖRFATTARE

2020-12-16

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................................................ 3
1
1.1

Retursystem Byggpall - ekonomi, enkelhet och miljö .................................................. 5
Argumenten för Retursystem Byggpall ................................................................................ 6

2

Bakgrund och syfte med rapporten .......................................................................... 8

3

Lastpallar i byggbranschen ...................................................................................... 9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4
4.1
4.2
4.3

5

En historisk tillbakablick - pallösningar i byggmaterialhandeln .............................................. 9
Byggmaterialhandeln påverkar byggentreprenörernas pallhantering .................................. 10
Pallkostnaden har stor påverkan....................................................................................... 10
En hög returandel är viktig för Retursystem Byggpall ......................................................... 11
Byggmaterialhandelns hållbarhetsarbete .......................................................................... 12
Fördelar med en cirkulär byggbransch .............................................................................. 12

Hur, var och när Retursystem Byggpall ska nyttjas .................................................. 14
När byggpall ska användas .............................................................................................. 14
När byggpall inte fungerar ................................................................................................ 14
Avtalsformuleringar .......................................................................................................... 15

Ekonomisk jämförelse av olika pallsystem ............................................................... 16

Kostnader för materialleverantören.............................................................................................. 16
5.1
Kostnader för att slänga en lastpall ................................................................................... 16
5.2
Kostnader för lastning av tomma pallar ............................................................................. 16
5.3
Kostnader för alternativet Retursystem Byggpall................................................................ 16
5.4
Kostnader för alternativet B-pall ........................................................................................ 17
5.5
Kostnader för alternativet engångspall .............................................................................. 18
5.6
Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser av jämförda pallsystem .............................. 19

6
6.1
6.2

7

Klimatpåverkan för olika pallsystem ........................................................................ 20
Stora besparingar för byggmaterialhandeln med Retursystem Byggpall ............................. 21
Få ut ännu mer av Retursystem Byggpall! ......................................................................... 22

Slutsatser ............................................................................................................. 23

Bilaga 1 Pallordlista .................................................................................................................... 24
Bilaga 2 Avtalstexter ................................................................................................................... 26

2

Sammanfattning
Syftet med den här rapporten är att tydliggöra och redovisa Retursystem Byggpalls ekonomiska och
klimatmässiga påverkan med byggmaterialhandeln som utgångspunkt. Bedömningen har gjorts
med jämförbara och konkurrerande pallsystem i formatet 1200 x 800 mm där retursystemets
ledord; ekonomi, enkelhet och miljö framförallt studerats. I studien jämförs byggpallar,
engångspallar och B-pallar som alternativa val för branschen. Olika pallar och pallsystem beskrivs
närmare i bilaga 1.
De tidigare pallösningarna i byggmaterialhandeln har tyvärr medfört en svårhanterlig administration,
tråkiga diskussioner om pallarnas kvalitet och låga ersättningsnivåer. En kontakt, inga diskussioner
om byggpallarnas kvalitet och att slippa sortering av pallar i standardformaten. Det är så de flesta
insatta sammanfattar retursystemets fördelar jämfört med tiden innan retursystemets tillkomst.
Kostnadseffektiviteten ligger i att ersättningen alltid är lika hög oavsett om byggpallen är hel eller
trasig vilket är unikt. När man dessutom slipper sortera ut byggpallarna och inte behöver slänga
några pallar i containern inser man snabbt att fördelarna är många. Ju fler pallar som returneras
desto bättre för miljön. Just så är det. Retursystem Byggpall har som målsättning att rädda så
många byggpallar som möjligt. Samtidigt som byggpallarna hämtas även andra pallar och pallkragar
i de format som ingår i retursystemet.
Ekonomi
Retursystem Byggpall är det mest fördelaktiga alternativet för byggmaterialhandlaren ur ett
ekonomiskt perspektiv. Lägsta kostnaden åstadkommer byggpallen, 40 kr per pall, när
leverantörerna levererar på byggpall i kombination med att Retursystem Byggpall nyttjas för
upphämtning av tompallar. Engångspallar är kostnadsmässigt det sämsta alternativet, 123 kr per
pall. B-pallen belastar byggmaterialhandlaren med kostnader på 69 respektive 100 kr beroende på
returlösning, se figur nedan.

Sammanfattande kostnader för jämförda pallsystem. Inom parantes anges aktuell returlösning.
Den totala kostnaden som en tom lastpall förorsakar är många gånger hög i relation till värdet på
det gods som legat på pallen. Det här är ett faktum som man ofta bortser från i affärsuppgörelser
eftersom man inte greppar alla delkostnader. Om en tom lastpall slängs i en container kan
kostnaden för den enskilda pallen med alla delkostnader inräknat uppgå till över 150 kr. Kostnaden
motsvarar 10 % av det totala värdet på en pall när godsvärdet inklusive pallkostnaden uppgår till
1500 kr. Om pallen däremot ingår i Retursystem Byggpall uppgår motsvarande kostnad till 2,7 % av
det totala värdet, se figur nedan.
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Pallens kostnad av det totala värdet för pallen och godset. Det vänstra diagrammet visar när en
tompall slängs och det högra när en byggpall returneras.
Klimat
Klimatmässigt är Retursystem Byggpall klart mest fördelaktigt i jämförelse med systemen för
engångspallar eller B-pallar. När en byggpall används minskar utsläppen med 0,78 kg CO2 jämfört
med en B-pall och 1,06 kg CO2 jämfört med en engångspall. När en EUR-pall slängs, exempelvis en
B-pall eller en byggpall, ökar klimatbelastningen med 1,59 kg CO2 jämfört med att återanvända
pallen i Retursystem Byggpall, se figur nedan. Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens
CO2-utsläpp till 46 % jämfört med engångspallen, 54 % jämfört med B-pallen och med endast 36 %
i jämförelse med en pall i EUR-formatet som slängs och eldas upp.

Kg CO2 per pall och typ av pall, totalt sett. Baserat på en tidigare rapport ämnad för
byggarbetsplatser.
Med Retursystem Byggpall bidrar byggmaterialhandeln även till att hjälpa sina kunder att kunna ta
ett klimatmässigt ansvar. Idag anser de större byggentreprenörerna att Retursystem Byggpall är en
hygienfaktor och det sprider sig snabbt till mindre byggentreprenörer. På samma sätt bidrar ni
också till att materialleverantörer medverkar till samma goda gärning vilket också allt oftare
uppmärksammas av dem själva.
Skalar man upp besparingarna till en returvolym på 75 000 tompallar i EUR-formatet per år blir
beloppen stora. Volymen motsvarar en genomsnittlig byggmaterialhandelskedja. Den ekonomiska
besparingen uppgår då till mellan 2,2 och 4,5 miljoner kr beroende på vilket hämtningsalternativ
som anläggningen nyttjar för B-pallen och klimatbelastningen minskar med 119 250 kg koldioxid.
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1 Retursystem Byggpall - ekonomi, enkelhet och miljö
Ledorden för Retursystem Byggpall har genom åren varit, ekonomi, enkelhet och miljö. Ekonomi och
enkelhet var länge dominerande styrparametrar. I takt med byggbranschens ökade miljömässiga
medvetenhet har miljöaspekten av Retursystem Byggpall vuxit sig starkare, och är idag en allt
viktigare drivkraft.
Att Retursystem Byggpall är ett klimatmässigt bra alternativ har det aldrig rått någon tvekan om.
Enkla överslagsberäkningar visar detta på ett tydligt sätt. Men med den uppmärksamheten frågan
fått på senare år har man kunnat ana att den miljömässiga potentialen är betydligt större än vad
som från början antogs, bland annat mot bakgrund av vilka stora totala volymer som det faktiskt
handlar om i kombination med tydliga krav på att minska mängden byggavfall. Retursystem
Byggpall är ett av få fungerande exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen.
Retursystem Byggpall är byggbranschens system för pallhantering och skapades ur ett
forskningsprojekt som drevs gemensamt av branschens aktörer inom ramen för Svenska
Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Projektet startade med anledning av missnöjet med
dåvarande pallösningar och att allt för många pallar slängdes i onödan. År 2006 levererades de
första byggpallarna och de senaste åren har det levererats över 1,4 miljoner pallar per år.
Retursystem Byggpall omfattar i dagsläget byggpall helpall 1200 x 800 mm (EUR) och byggpall
halvpall 800 x 600 mm. Byggpall helpall finns som värmebehandlad (ISPM 15) och byggpall halvpall
är alltid värmebehandlad. Helpallen står för drygt 97 % av den totala volymen.
Den här rapporten jämför olika pallar i EUR-formatet och i retursystemet är det byggpall helpall som
är aktuell i jämförelsen med andra begagnade EUR-pallar och engångspallar i samma format. Mer
information om de olika palltyperna finner ni längre fram i rapporten. Byggpallen är som en del i
Retursystem Byggpall en kvalitetssäkrad EUR-pall som är anpassad för byggbranschens behov,
vilket den har visat sig tillgodose på ett utmärkt sätt. Byggpallen har genomgått en noggrann
kvalitetskontroll och vid behov även reparation innan utleverans och är tydligt märkt på långsidornas
högra kloss för att vara enkel att identifiera, se figur 1 nedan. Mer information finns på
www.byggpall.se och även längre fram i rapporten. Retursystem Byggpall fungerar enligt nedan:
1. Leverantören köper Byggpall helpall för 107 kr och/eller byggpall halvpall för 80 kr av
systemets utsedda palleverantör, i dagsläget Norrlandspall AB.
2. Leverantören och mellanled fakturerar sin kund 107 kr för Byggpall helpall och 80 kr för
byggpall halvpall.
3. Slutanvändaren (enbart företag) säljer tillbaka Byggpallen till Norrlandspall AB. Ersättningen
är alltid 70 kr för Byggpall helpall och 50 kr för Byggpall halvpall oavsett kvalitet. Alltså även
om den är trasig.

Figur 1. Stämpeln som visar att det är en byggpall helpall.
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1.1 Argumenten för Retursystem Byggpall
Retursystem Byggpall erbjuder hämtning av andra pallar och pallkragar när byggpallarna hämtas.
Även engångspallar hämtas men med en låg ersättning ska tilläggas. I dagsläget behöver därför inte
en byggmaterialhandlare reflektera särskilt mycket på den problematik som faktiskt finns med andra
pallar och. För att en rättvis jämförelse ska kunna göras måste respektive lösning betraktas isolerat,
dvs som att de andra lösningarna inte finns.
De tidigare pallösningarna i byggmaterialhandeln har tyvärr medfört en svårhanterlig administration,
tråkiga diskussioner om pallarnas kvalitet och låga ersättningsnivåer. Mot den bakgrunden var
byggmaterialhandeln därför en av initiativtagarna till att skapa ett retursystem vars syfte var att bidra
till enkelhet, kostnadseffektivitet och mindre klimatpåverkan. Tillsammans med
Byggmaterialindustrierna och Byggföretagen har man fått med hela byggbranschen på tåget vilket
är en förutsättning för att uppnå syftet med Retursystem Byggpall. Nedan summeras de starkaste
argumenten för Retursystem Byggpall. Man kan snabbt konstatera att det inte vara bättre förr.

Enkelhet – spar tid och minskar bekymren
En kontakt, inga diskussioner om byggpallarnas kvalitet och att slippa sortering av pallar i
standardformaten. Det är så de flesta insatta sammanfattar retursystemets fördelar jämfört med
tiden innan retursystemets tillkomst.
Materialleverantörernas egna retursystem kan verka bra vid första anblicken men det faller snabbt
när man inser problematiken i att hålla reda på olika pallsaldon, boka transporter och sortera pallar
för varje enskild leverantör. Att dessutom behöva hålla koll på alla olika och ofta krångliga
förutsättningar som föreligger i returavtalen gör inte det hela lättare.

Ekonomi – stora kostnadsbesparingar
Enkelhet och låga kostnader brukar gå hand i hand och så är det även i Retursystem Byggpall.
Kostnadseffektiviteten ligger i att ersättningen alltid är lika hög oavsett om byggpallen är hel eller
trasig vilket är unikt. När man dessutom slipper sortera ut byggpallarna och inte behöver slänga
några pallar i containern inser man snabbt att fördelarna är många. Dessutom förekommer inga
kostnader för hämtning eller transport då byggmaterialhandeln alltid returnerar relativt stora
mängder pall vid varje tillfälle.
Inga andra kända returlösningar för pallar uppnår så låga kostnader som Retursystem Byggpall.
Pallbyteslösningar förekommer men ofta är de förknippade med transportkostnader, saldokoll,
utsorteringar och ersättningar när pallkvaliteten försämrats. Om materialleverantören inte debiterar
pallen vid leverans kan man självfallet hävda att pallkostnaden är lägre men samtidigt förekommer
inget retursystem när det inträffar. Dessutom är pallens kostnad oftast är inbakad i produktens pris.
Materialleverantörernas egna retursystem är ofta förknippade med flera mer eller mindre dolda
kostnader. En normal prissättning för pallarna i en sådan lösning är 110 kr per pall, där leverantören
erbjuder återköp till en ersättning på upp till 80 kr per pall. Många gånger är ersättningen betydligt
lägre och materialleverantören ger ingen ersättning för trasiga eller smutsiga pallar. Kunden får
normalt själva stå för lastning och returtransport. Kostnaden för lastning antas i rapporten till 5 kr
per pall och för returtransporten antas till 15 kr per pall. Lastnings- och sorteringskostnaden är
oftast högre när tompallarna ska till respektive materialleverantör då det uppstår fler moment för
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sortering, att det blir färre pallar vid respektive lastning och därmed flera antal lastningar än om
samtliga pallar skickas tillbaka till en och samma mottagare. Om pallarna går till en pallaktör uppgår
lastningskostnaden till 3 kr per pall.
Vi har sammanställt ett antal scenarier som påvisar kostnaderna för olika pallösningar vilka
redovisas längre fram i rapporten.

Miljö – ett klimatmässigt mycket bättre alternativ
Ju fler pallar som returneras desto bättre för miljön. Just så är det. Retursystem Byggpall har som
målsättning att rädda så många byggpallar som möjligt. Samtidigt med byggpallarna hämtas även
andra pallar och pallkragar i formaten som ingår i retursystemet.
När en pall undviker avfallscontainern minskar koldioxidutsläppen främst beroende på all spik,
nästan 0,5 kg, som finns i EUR-pallen men också för att man undviker klimatineffektiva
containertransporter. Inom retursystemet går normalt sett byggpall som fyllnadsgods vilket skapar
hög fyllnadsgrad i transporterna och har därmed en relativt låg klimatbelastning. Om
materialleverantörernas egna retursystem nyttjas blir ofta fyllnadsgraden sämre i transporterna.
Byggpallarna repareras vid behov, i genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper
fylla på med nya när pallar slängs i onödan. Genom åren har retursystemet besparat
byggbranschen drygt 220 000 containrar med slängda pallar vilket motsvarar över 9 miljoner kg
CO2.
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2 Bakgrund och syfte med rapporten
Byggbranschen har ögonen på sig. EU:s avfallsdirektiv har länge sagt att senast 2020 ska minst 70
viktprocent av icke farligt byggnads- och rivningsavfall återanvändas, materialåtervinnas eller
materialutnyttjas på annat sätt. Sedan några år tillbaka drivs allt mer arbeten inom byggbranschen
för att öka cirkulariteten och samtidigt minska klimatpåverkan. Här kan Färdplan 2045 och
Informationscentrum för hållbart byggande nämnas som några goda exempel. Retursystem
Byggpall medverkar aktivt i de här projekten.
Plockanalyser och överslagsberäkningar hos byggentreprenörer visar att pallar står för över 5 % av
det icke farliga avfallet. Det är en stor mängd med tanke på att Retursystem Byggpall genom åren
kraftigt minskat antalet tompallar som slängs i containern. Med stor sannolikhet kommer kraven att
skärpas ytterligare. Byggmaterialhandeln är en motor i svensk byggbransch och hanterar en
ansenlig mängd pall. Därför är man i högsta grad med och påverkar avfallsmängder, möjligheter till
återbruk och kostnader för pallhanteringen i alla led i logistikkedjan, se figur 2.

Figur 2. Retursystem Byggpall syftar bl a till att återanvända pallar istället för att slänga dem.
I avtalsförhandlingar med materialleverantörer är pallfrågan av erfarenhet inte högt prioriterad men
samtidigt kan vi se att den kan få större ekonomiska och klimatmässiga konsekvenser än vad man
kan tro. Med den bakgrunden är det intressant att få fram värden på miljöpåverkan och de
ekonomiska konsekvenserna. Miljöpåverkan presenteras i kg koldioxid (CO2) per pall och den
ekonomiska analysen anger de kostnader som kopplas till slutkunden i systemet, i det här fallet
byggmaterialhandeln.
Den här rapporten baseras i mångt och mycket på den tidigare framtagna och omfattande
rapporten från 2019 ”Byggbranschens hantering av standardlastpallar” där en ordentlig genomgång
av de klimatmässiga och ekonomiska avtrycken redovisas utifrån byggarbetsplatsen perspektiv.
Resultaten har granskats av en oberoende part.
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3 Lastpallar i byggbranschen
En rad olika lastpallar och lastpallsformat används inom byggbranschen, främst styrt av godsets
format för att hantera och skydda godset på bästa sätt. Eftersom dessa specialpallar är produktoch oftast företagsunika utgör de här formaten var för sig små volymer. De är dessutom slutna
system eftersom pallarna inte kan användas av någon annan och/eller för någon annan produkt.
Volymmässigt är EUR-formatet 1200 x 800 mm helt dominerande. Det används av de allra flesta
materialleverantörer, ofta även som ett komplement till pallar i andra format. Att använda ett
standardiserat gemensamt format har sina klara fördelar, det ger bra fyllnadsgrad i bilar, det
fungerar med truckhantering och ställage och det är allmänt känt och etablerat. Inte minst innebär
det ett öppet system som kan användas av de flesta, vilket underlättar återanvändning. Dock
förekommer flera olika typer av EUR-pallar vilka är förknippade med varierande kvalitet. Förutom
byggpallen finns A-, B-, och engångspall vilka förklaras nedan och i Bilaga 1.

3.1 En historisk tillbakablick - pallösningar i byggmaterialhandeln
Hur fungerade det egentligen innan Retursystem Byggpall? Det är lätt att glömma men går man
tillbaka över 15 år i tiden kan man urskilja tre olika typer av pallösningar för byggmaterialhandeln
avseende EUR-formatet. Lösningarna finns till viss del fortfarande kvar men har succesivt minskat i
omfattning på grund av deras egna nackdelar och för att Retursystem Byggpall infördes med alla
dess fördelar. En fördjupad diskussion följer längre fram där argumenten för Retursystem Byggpall
beskrivs.
Pallöverföringssystemet, PÖS, är i grunden ett bytessystem eller saldosystem för godkända EURpallar (även kallad A-pall) som administreras av de stora speditionsbolagen. PÖS är förhållandevis
billigt att använda under förutsättning att varken godset som hanteras på pallen eller lagerhållningen
förorenar pallen så att den blir oanvändbar och tappar hela sitt värde i bytessystemet. Tyvärr
föreligger inte förutsättningarna för PÖS inom byggbranschen och därför klassas en stor andel av
pallarna ner på grund av fukt, smuts samt slitage och kostnaderna för PÖS blir orimligt höga.
Materialleverantörernas egna returlösningar, oftast med B-pallar (utrangerad godkänd EUR-pall
men som fortfarande går att transportera på) som byggde och fortfarande bygger på att
byggmaterialhandeln eller en byggarbetsplats skickar tillbaka relativt hela och rena pallar och får en
ersättning av materialleverantören. När det blir svårt att hålla i sär materialleverantörernas olika
pallar och dess saldon anlitas ofta en specialiserad pallaktör som hämtar upp dem, oftast till en
lägre ersättning än den materialleverantören erbjuder. Det finns ingen standardiserad kvalitetsnorm
för B-pall varför kvalitén varierar samtidigt som lösningarna ofta blir relativt dyra och invecklade när
slutkunden ska sälja tillbaka pallarna vilket diskuteras senare i denna rapport.
Vissa materialleverantörer erbjuder fortfarande engångspallar som oftast är av klenare dimension
när det gäller EUR-formatet. En del debiterar för engångspallen och andra inte men då är sannolikt
pallens kostnad inräknad i priset. Den här typen av engångslösning ifrågasätts allt oftare av
klimatmässiga skäl, då pallarna oftast slängs direkt, men kan vara försvarbart när import sker från
länder där inte EUR-pallen finns etablerad.
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3.2 Byggmaterialhandeln påverkar byggentreprenörernas
pallhantering
Byggmaterialhandeln har flera roller i Retursystem Byggpall, se figur 3. Som slutkund i systemet tar
man emot gods på byggpall från materialleverantörer och när pallen blir tom returneras den till
retursystemets upphandlade pallaktör, Norrlandspall. Här är byggmaterialhandeln kravställare
genom att skriva in i sina avtal med materialleverantörerna att leverans ska ske på byggpall. Det är
en viktig roll som bidrar till att fler materialleverantörer levererar sitt gods på byggpallar och
samtidigt skapar och upprätthåller byggbranschens egna standard för pallhantering.
Många gånger är byggmaterialhandeln också mellanled i logistikkedjan och levererar godset vidare
till en byggentreprenör. Dels är man kund och kravställare till materialleverantörer men man är själv
en materialleverantör med krav från sina kunder att leverera på byggpall. Det är en lika viktig roll där
ansvaret handlar om att skapa möjligheter för sina kunder att återbruka tompallar på enklast möjliga
sätt.
Dessutom utför byggmaterialhandeln en viktig tjänst åt byggentreprenörerna genom att tompallar
hämtas mot ersättning på byggarbetsplatser, för att sedan skickas vidare till retursystemets
upphandlade pallaktör, Norrlandspall. Här underlättar man ytterligare möjligheterna för sina kunder
att returnera tompallar när lastare saknas eller när byggarbetsplatserna är trånga och har behov av
att frekvent bli av med tompallar.

Figur 3. Byggmaterialhandeln har flera roller (slutkund, mellanled/leverantör och upphämtare av
tompall) i Retursystem Byggpall.

3.3 Pallkostnaden har stor påverkan
Pallarnas totalkostnad har tidigare kartlagts ur byggentreprenörens perspektiv där pallar oftare
riskerar att hamna i containern om den inte är märkt eller om den är skadad. Den totala kostnaden
som en tom lastpall förorsakar är många gånger hög i relation till värdet på det gods som legat på
pallen. Det här är ett faktum som man ofta bortser från i affärsuppgörelser eftersom man inte
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greppar alla delkostnader. Om en tom lastpall slängs i en container kan kostnaden för den enskilda
pallen med alla delkostnader inräknat uppgå till över 150 kr. Kostnaden motsvarar 10 % av det
totala värdet på en pall när godsvärdet inklusive pallkostnaden uppgår till 1500 kr. Om pallen
däremot ingår i Retursystem Byggpall uppgår motsvarande kostnad till 2,7 % av det totala värdet,
se figur 4. Det fina i kråksången är också att ju fler som levererar på byggpall desto större
ekonomiska fördelar uppnås.

Figur 4. Pallens kostnad av det totala värdet för pallen och godset. Det vänstra diagrammet visar
när en tompall slängs och det högra när en byggpall returneras.
För byggmaterialhandeln är förutsättningarna annorlunda jämfört med byggarbetsplatserna.
Lagringsytorna för tompallar är generellt sett goda och en byggmaterialhandel kan alltid
tillhandahålla egen lastare. Risken för att pallar hamnar i containern är därför inte alls lika stor och
upphämtningen av pallar sker enbart med större lastbilsekipage. De ekonomiska fördelarna med
Retursystem Byggpall är trots allt stora jämfört med andra jämförbara pallösningar.
När Retursystem Byggpall nyttjas uppgår den totala kostnaden per byggpall till 37 kr för en
byggmaterialhandlare. Lastnings- och hanteringskostnader tillkommer men det är kostnader som
även förekommer vid andra pallösningar. Dessa kostnader är sannolikt lägre för Retursystem
Byggpall då man slipper sortera för respektive materialleverantör. Att kostnaden blir så låg beror på
den höga ersättningen på 70 kr för Byggpall helpall, även om den är trasig. För jämförbara lösningar
blir kostnaden 2 till 3 gånger dyrare vilket beror på att ersättningen är så mycket lägre vid returer
samtidigt som debiteringen ligger lika eller högre.
Gå inte på förslaget om att materialleverantören kan debitera samma belopp för sin B-pall eller
engångspall som för byggpallen. Det blir en dålig affär när den ska säljas tillbaka eller säljas vidare
med gods på till en byggentreprenör. Dessutom riskerar andra pallar än byggpallar i högre
utsträckning slängas i containern, speciellt på byggarbetsplatser. Läs mer om detta i 5.4.

3.4 En hög returandel är viktig för Retursystem Byggpall
Om ett retursystem ska få kallas för just retursystem så krävs en ansenlig nivå på returerna. De
senaste åren har returnivåerna för Retursystem Byggpall gått från ca 60 % till närmare 70 % vilket
är glädjande och samtidigt en mycket bra siffra om man jämför med många av
materialleverantörernas egna retursystem. Byggmaterialhandeln har alltid sålt tillbaka stora
mängder tompallar till retursystemet vilket tyder på att Retursystem Byggpall är uppskattat i
branschen. Förbättringen de senaste åren har framförallt åstadkommits genom en stor

11

informationskampanj och då främst till byggentreprenörerna men också genom att ersättningen för
tomma byggpallar höjts. En ytterligare viktig faktor är att ni byggmaterialhandlare tillsammans med
återvinningsentreprenörerna erbjuder hämtning av tompallar på byggarbetsplatser. Även om
byggentreprenörerna inte får lika mycket i ersättning som när man säljer tillbaka direkt till
retursystemet så är det uppskattat vid trånga byggararbetsplatser eller när egen lastare saknas.
Under det senaste året har även fler återvinningscentraler börjat erbjuda återbruksplatser där
privatpersoner kan lämna tompallar i standardformat vilket underlättar för privatpersoner och i viss
utsträckning påverkat resultatet i en positiv inriktning.
Tyvärr får retursystemet inte tillbaka samtliga byggpallar som levererats ut. Uppskattningsvis går en
tredjedel av de pallar som försvinner ur systemet till export, en tredjedel blir B-pall via andra
palluppköpare och den sista tredjedelen slängs och eldas upp. Konsekvensen blir att ungefär 10 %
av byggpallarna eldas upp. Å andra sidan hämtar retursystemet upp en stor mängd andra pallar i
samma format samtidigt som byggpallarna hämtas, som annars hade riskerat att slängas i
containern. Antalet pallar som ”räddas” på det här sättet överstiger antalet byggpallar som av
någon anledning slängs och eldas upp. Retursystemets bidrag till att rädda andra pallar har inte
beaktats i klimatberäkningarna men förstärker helt klart retursystemets positiva bidrag till miljön.

3.5 Byggmaterialhandelns hållbarhetsarbete
Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna tog under 2019 fram ett Position Paper för
hållbarhetsfrågor. Bl a vill man att branschen ska verka för att se till att produkter främjar en giftfri
miljö och att logistik och transporter är så klimatsmarta som möjligt vilket är två sätt för branschen
att minska sitt klimatavtryck.
Byggmaterialhandlarna menar att efterfrågan på miljö- och klimatsmart byggmaterial ökar hela tiden
och inom en överskådlig framtid kommer det vara svårt att sälja byggmaterial som saknar
dokumentation som visar på produktens miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Här
sker naturligtvis ett kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med materialproducenterna.
Som branschorganisation deltar man i flera samarbeten och branschinitiativ inom byggsektorn med
fokus på att skapa hållbara och cirkulära affärsmodeller och är en samhällsaktör som bidrar till
förändring. Man ska också vara en aktiv part i flera samarbetsprojekt kopplade till cirkulär ekonomi
och hållbarhet, med fokus på hur byggmaterial kan återvinnas och återbrukas. Genom
specialistkompetens om materialhantering vill man ta en aktiv roll när nya affärsmodeller kring
hållbarhet skapas. Man menar att det leder till nya affärsmöjligheter för medlemsföretagen och
minskat klimatavtryck för byggsektorn. Retursystem Byggpall lyfts fram som ett framgångsexempel i
de här sammanhangen.

3.6 Fördelar med en cirkulär byggbransch
Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder. Stora delar av
avfallet håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Centrum för cirkulärt byggande anger
att det försvinner material till ett värde av 19 miljarder kronor årligen ur den svenska ekonomin till
följd av dagens linjära materialflöden i våra byggnader. Samtidigt vet vi att utvinning och tillverkning
av nytt material utgör en väldigt stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser och annat
resursslöseri.

12

Att tillvarata och återbruka material, emballage och lastbärare minskar i stort sett alltid
klimatpåverkan och kostnader i byggbranschen. Vi vet att så är fallet men det kan också finnas
problem för använt byggmaterial att finna nya användare, t ex på grund av giftiga och utfasade
ämnen i inbyggda material. Samtidigt är många emballage specialanpassade vilket tyvärr gör det
enklare att energiåtervinna än att återbruka. Lastbärare och i synnerhet träpallar av standardformat
skapar däremot stora möjligheter att uppnå återbruk på ett ekonomiskt och klimatsmart sätt.
Byggbranschen har kommit en bra bit på väg när det gäller Retursystem Byggpall men med
gemensamma insatser går det att komma ännu längre. I det här sammanhanget är det också
angeläget att påpeka vikten av att alla måste vara solidariska mot Retursystem Byggpall. Om inte så
riskerar systemet att urholkas och alla de positiva effekter som Retursystem Byggpall bidrar med
inom byggbranschen försvinner, dvs ekonomi, kvalitet och miljö. Tillsammans gör vi byggbranschen
mer cirkulär!
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4 Hur, var och när Retursystem Byggpall ska nyttjas
Som rapporten tidigare tagit upp förekommer ett stort antal pallformat och pallösningar inom
byggbranschen. Mot den bakgrunden tog byggbranschen för mer än 15 år sedan initiativet till att
undersöka möjligheter och förutsättningar för att effektivisera lastpallshanteringen. Under alla dessa
år har frågan kommit om när kravet på byggpall ska ställas och vilka argument som är viktiga i
sammanhanget. Från materialleverantörens sida har skälen till att inte vilja vara med också varierat.
Här nedan redovisas förutsättningarna för de två olika pallformaten som förekommer i
retursystemet, se figur 5.

Figur 5. Byggpall helpall 1200 x 800 mm och byggpall halvpall 800 x 600 mm.

4.1 När byggpall ska användas
När formaten 1200 x 800 och/eller 800 x 600 mm används hos materialleverantören ska byggpall
vara det naturliga valet om övriga förutsättningar i leverantörens verksamhet inte hindrar. Pallningen
bör ske i eller i närheten av Sverige för att inte klimatbelastningen eller kostnaden för transporten
ska bli för stora. Vissa leverantörer har en stor andel export men kan leverantören differentiera sin
pallning för svenska marknaden är det inga problem att nyttja Retursystem Byggpall. Även vid
import där ompallning sker i Sverige kan byggpallar med fördel användas. Om det är svårt för
leverantören att differentiera pallhanteringen får frågan diskuteras mer ingående.

4.2 När byggpall inte fungerar
Om leverantören inte nyttjar retursystemets två pallformat är byggpall inte aktuellt. Specialformat är
ibland nödvändiga för att skydda godset på pallen. När leverantörer använder specialpallformat som
ligger nära pallformaten i Retursystem Byggpall bör en diskussion tas om möjligheten för en
övergång till byggpall. Standardlösningar är oftast den effektivaste lösningen ur ett totalperspektiv,
både ekonomiskt och klimatmässigt. EUR-formatet är standardiserat till sitt format, och även till sin
konstruktion om den är en EUR-pall. Engångspallar i det aktuella formatet kan ha en avvikande
dimensionering av virke och en avvikande hållfasthet. Även om standardiseringsgraden är hög inom
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det aktuella pallformatet förekommer olika systemlösningar med olika ekonomiska och miljömässiga
konsekvenser.
Det vanligaste skälet till att leverantören inte kan leverera sitt gods på byggpall är att de importerar
sina produkter och då finns det inga skäl att kräva att de ska byta ut befintlig pall om den ska vidare
obruten. Det driver onödiga kostnader och är säkerligen även tveksamt ut ett klimatmässigt
perspektiv.

4.3 Avtalsformuleringar
Avtalstexterna för Retursystem Byggpall, vilka Byggmaterialhandlarnas styrelse rekommenderar,
hänvisar till att ”Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), vilket tillämpas av
köparen. Lastbärare av format som omfattas av retursystemet ska användas. Lastbärare i dessa
format som inte omfattas av Retursystem Byggpall får inte debiteras köparen.” Som avtalstexten
anger ska byggpall användas för de pallformat som används inom retursystemet. Kan leverantören
inte leverera på byggpall kan denne heller inte debitera för andra pallar i samma format.
Skälet till att materialleverantören inte har rätt att debitera är att branschen vill komma bort från
bristfälliga pallösningar och istället göra Retursystem Byggpall till sin standardlösning.
Vissa materialleverantörer kan av olika skäl inte leverera sitt gods på byggpallar och upplever en
orättvisa att inte kunna ta betalt för pallarna. Man ska dock komma ihåg att slutkunden oftast får stå
för den största kostnaden även om pallen är ”gratis”. Tompallen ska hanteras, lagerhållas och på ett
eller annat sätt göras av med. När byggpallar inte används är pallarna ofta av sämre kvalitet eller av
engångskaraktär. I dessa utgår knappas någon ersättning för att bli av med pallen och i värsta fall
får slutkunden, t ex byggmaterialhandlaren, stå för containerkostnaden.
Baserat på AMA har byggmaterialhandelns text tagits fram och beslutats av styrelsen för
Byggmaterialhandlarna, se även tillägg i bilaga 2 eller på www.byggpall.se/byggpallar/finfo-ochama/.
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5 Ekonomisk jämförelse av olika pallsystem
Samtliga resultat som avser kostnaden för byggmaterialhandeln baseras på 100 st pallar för att ge
en genomsnittskostnad per pall.

Kostnader för materialleverantören
Materialproducenten köper byggpallar från Retursystem Byggpall (Norrlandspall) för 107 kr per
styck. Vid order på fler än 300 byggpallar ingår frakten. En majoritet av alla leverantörer som
levererar på byggpall har en storlek som innebär att man kommer upp i den här volymen.
Materialleverantören debiterar sedan sin kund, byggmaterialhandeln eller byggarbetsplatsen, 107 kr
för pallen. Det vill säga att Retursystem Byggpall är helt kostnadsneutralt för materialproducenten.
Men materialleverantören tjänar heller inga pengar på byggpallen. I de egna retursystemen
baserade på B-pall eller engångspall köper materialleverantören pallarna för upp till 50 kr, och
debiterar sin kund mer än det dubbla. Det har blivit en ”affär i affären”, som vissa inte gärna vill
släppa.

5.1 Kostnader för att slänga en lastpall
En starkt påverkande parameter vid beräkning av kostnaderna för de olika alternativen är vad det
kostar att slänga en lastpall i en container. Det är i sin tur beroende av storleken på containern, i
vilken avfallsfraktion man slänger lastpallen samt hur många lastpallar man kan få ner i containern.
Kostnader som är förknippade med containerhanteringen påverkas också av:
• Utsättningskostnad
• Tömningskostnad
• Behandlingskostnad (fraktion)
Kostnaden för en slängd lastpall antas därför fortsättningsvis till 50 kr, även om det mesta talar för
att detta är en för låg siffra. Den här kostnaden har vägts samman och stämts av med ett flertal
återvinningsentreprenörer och byggentreprenörer samt att tester på hur många tompallar som ryms
i en container genomförts. Slänger man tompallen i fel container kan kostnaden uppgå till 150 kr.

5.2 Kostnader för lastning av tomma pallar
När Norrlandspall hämtar tomma pallar hos byggmaterialhandelns anläggningar eller på
byggarbetsplatserna sker det med täckta bilar, vilket kräver tillgång till en lastare. Den kostnaden
uppskattas erfarenhetsmässigt till ett snitt på 3 kr per pall.

5.3 Kostnader för alternativet Retursystem Byggpall
För byggmaterialhandelns anläggningar är det enkelt då anläggningarna returnerar tomma pallar
enligt ordinarie rutin till Norrlandspall.
Byggpallar hämtas av Retursystem Byggpall (Norrlandspall):
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•
•
•

Byggmaterialhandlaren debiteras 107 kr av materialleverantören för varje levererad
byggpall (helpall).
Byggmaterialhandlaren returnerar tomma byggpallar (helpallar) till Retursystem Byggpall
och får en ersättning per pall på 70 kr, oavsett om byggpallen är hel eller trasig.
Byggmaterialhandlaren står för lastningen av pallarna på den bil som kommer och hämtar,
en kostnad på 3 kr per pall.

Nettokostnad för byggmaterialhandeln = 40 kr per byggpall.
Byggpallen har ytterligare en viktig fördel jämfört med de andra pallalternativen. Om och när du som
byggmaterialhandlare ska sälja vidare byggpallen med gods på har du möjlighet att debitera kunden
107 kr. I de allra flesta fallen ställer byggentreprenörerna krav på byggpall och
debiteringsmöjligheten finns inte om det är en annan pall i EUR-formatet.

5.4 Kostnader för alternativet B-pall
En normal prissättning för B-pallen är 110 kr per pall, där leverantören erbjuder återköp till en
ersättning på upp till 80 kr per pall. Byggmaterialhandelns anläggningar får normalt själva stå för
lastning och returtransport. Kostnaden för lastning antas till 5 kr per pall och för returtransporten
antas 15 kr per pall. Att lastningskostnaden är högre när tompallarna ska till respektive
materialleverantör förklaras av att det uppstår fler moment för sortering, att det blir färre pallar vid
respektive lastning och därmed flera antal lastningar än om samtliga pallar skickas tillbaka till en och
samma mottagare.
Transportkostnaden kan variera något, men en försiktig uppskattning pekar mot de angivna
siffrorna. En del materialleverantörer tar ut en betydligt högre avgift då materialleverantören själv
står för returtransporten.
Här finns två scenarios, att retur sker till aktuell leverantör alternativt att bygget säljer pallarna till en
lokal pallhandlare. Lokala pallhandlare betalar i dagsläget ca 15 – 20 kr per pall för en B-pall,
förutsatt att den är trafikduglig.
B-pallarna går i retur till den levererande materialleverantören:
a. Byggmaterialhandlaren debiteras 110 kr av materialleverantören för varje levererad B-pall.
b. Byggmaterialhandlaren returnerar 95 % tomma pallar till materialleverantören. 78 % av
dessa är hela och ger en ersättning på 80 kr per pall. 17 % antas vara skadade men
skickas tillbaka utan att ersättning betalas ut. 5 % av tompallar är så skadade att de måste
slängas i containern. Antagandena bygger på statistik från sorteringsutfall från
byggmaterialhandeln.
c. Byggmaterialhandlaren debiteras en transportkostnad på 15 kr per pall, dvs för de pallar
som skickas tillbaka.
d. Byggmaterialhandlaren står för sortering och lastning av pallarna på den bil som kommer
och hämtar, en kostnad på 5 kr per pall oavsett om pallen returneras eller slängs.
e. Kostnaden för pallar som slängs i containern är 50 kr per pall.
Nettokostnad för bygget = 69 kr per B-pall.
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B-pallarna säljs till en lokal pallhandlare:
a. Byggmaterialhandlaren debiteras 110 kr av materialleverantören för varje levererad B-pall.
b. Byggmaterialhandlaren returnerar 78 % tomma pallar till en lokal pallhandlare till en
ersättning på 20 kr för hela pallar. 17 % antas vara skadade men skickas tillbaka utan att
ersättning betalas ut. 5 % av tompallar är så skadade att de måste slängas i containern.
c. Byggmaterialhandlaren står för sortering och lastning av pallarna på den bil som kommer
och hämtar, en kostnad på 3 kr per pall oavsett om den returneras eller slängs.
d. Kostnaden för pallar som slängs i containern är 50 kr per pall.
Nettokostnad för bygget = 100 kr per B-pall.
Ett alternativ som ibland framförs från materialleverantörer som inte vill leverera på byggpall är att få
debitera samma belopp för sin B-pall, eller engångspall, som för byggpallen. I själva verket blir
denna kalkyl lika dålig som de andra alternativen för B-pall. När den säljs tillbaka till
materialleverantören, en lokal pallaktör eller för den delen till Retursystem Byggpall blir ersättningen
betydligt lägre jämfört med en byggpall. Ska pallen sedan säljas vidare med gods på till en
byggentreprenör blir affären ännu sämre då ni inte får debitera för pallen, om byggentreprenören
ställer krav på byggpall. Det innebär i själva verket en kostnad på 107 kr, per pall. Dessutom
riskerar andra pallar än byggpallar att i högre utsträckning slängas i containern, speciellt på
byggarbetsplatser, vilket leder till ytterligare onödiga ekonomiska och klimatmässiga förluster.

5.5 Kostnader för alternativet engångspall
Alternativet med engångspall kan ifrågasättas som enskild företeelse då efterfrågan på så stora
volymer inte finns på begagnad engångspall i formatet 1200 x 800 mm (EUR). Vårt antagande att
50 % av engångspallarna kan returneras är sannolikt en stor överdrift.
Engångspallen debiteras oftast något lägre än B-pallen. I det här fallet antas en debitering på 100
kr per pall. Den tas däremot inte i retur av materialleverantörer men kan i större mängder och för
vissa branscher användas i vissa logistikflöden.
Engångspallarna, 50 % säljs tillbaka till lokal pallhandlare:
a. Byggmaterialhandlaren debiteras 100 kr av materialleverantören för varje levererad
engångspall.
b. Byggmaterialhandlaren returnerar 50 % av engångspallarna och får 10 kr per returnerad
pall.
c. Byggmaterialhandlaren står för sortering och lastning av pallarna på den bil som kommer
och hämtar, en kostnad på 3 kr per pall oavsett om den returneras eller slängs.
d. Byggmaterialhandlaren slänger 50 % av engångspallarna, till en kostnad på 50 kr per
engångspall.
Nettokostnad för bygget = 123 kr per engångspall.
Engångspallen är det klart sämsta alternativet. Det mildras något av att alla leverantörer inte alltid
debiterar för sina engångspallar. Men eftersom dessa pallar inte återanvänds i lika stor utsträckning
är det oavsett ett dåligt alternativ såväl ekonomiskt som miljömässigt. I det fall leverantören inte
specifikt debiterar för engångspallen är det sannolika att pallkostnaden inkluderas i produktpriset.

18

5.6 Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser av jämförda
pallsystem
Retursystem Byggpall är det mest fördelaktiga alternativet för byggmaterialhandlaren ur ett
ekonomiskt perspektiv. Lägst kostnad åstadkommer byggpallen, 40 kr per pall, när Retursystem
Byggpall nyttjas för upphämtning av tompallar, se figur 6. Engångspallar är kostnadsmässigt det
sämsta alternativet, 123 kr per pall. B-pallen belastar byggmaterialhandlaren med kostnader på 69
respektive 100 kr beroende på returlösning.

Figur 6. Sammanfattande kostnader för jämförda pallsystem. Inom parantes anges aktuell
returlösning.
Jämförs byggpallens kostnad på 40 kr med B-pallens kostnad på 100 kr uppgår skillnaden till 60 kr.
Sedan starten av Retursystem Byggpall har ca. 8 miljoner byggpallar returnerats till Retursystem
Byggpall och därmed bidragit till en besparing på flera hundra miljoner kronor för den svenska
byggbranschen.
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6 Klimatpåverkan för olika pallsystem
En Livscykelanalys genomfördes 2019 där en hel rutt analyserades utifrån byggarbetsplatsernas
perspektiv. Analysen är tillämpbar även för byggmaterialhandeln även om förutsättningarna skiljer
sig något åt. Om pallarna enbart har byggmaterialhandeln som slutkund skulle sannolikt färre pallar
slängas när det gäller B-pall och engångspall. Samtidigt är det svårt att veta exakt hur stor andel det
rör sig om och det är egentligen oviktigt när verkligheten inte ser ut på det sättet. En stor andel av
pallarna går vidare till andra slutkunder och då fungerar befintlig analys som en utgångspunkt för
diskussion och beslutsfattande. Slutsatsen är att Retursystem Byggpall räddar tompallar från
avfallscontainern och det minskar CO2-utsäppen med minst 1,06 kg per engångspall och 1,59 kg
per EUR-pall jämfört med byggpall, se figur 7.
Miljömässigt är Retursystem Byggpall klart mest fördelaktigt i jämförelse med systemen för
engångspallar eller B-pallar. När en byggpall används minskar utsläppen med 0,78 kg CO2 jämfört
med en B-pall och 1,06 kg CO2 jämfört med en engångspall. Då samtliga faktorer summeras uppgår
byggpallens CO2-utsläpp till 46 % jämfört med engångspallen, 54 % jämfört med B-pallen och med
endast 36 % i jämförelse med en pall i EUR-formatet som slängs och eldas upp.
Med Retursystem Byggpall bidrar byggmaterialhandeln även till att hjälpa sina kunder att kunna ta
ett klimatmässigt ansvar. Idag anser de större byggentreprenörerna att Retursystem Byggpall är en
hygienfaktor och det sprider sig snabbt till mindre byggentreprenörer. På samma sätt bidrar ni
också till att materialleverantörer medverkar till samma goda gärning vilket också allt oftare
uppmärksammas av dem själva.

Figur 6. Kg CO2 per pall och typ av pall, totalt sett, samt de antaganden som ligger till grund för
resultaten. Baserat på en tidigare rapport ämnad för byggarbetsplatser.
Detaljbeskrivning
• Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (1,05 kg CO2 per pall).
• Byggpallarna repareras vid behov, i genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man
slipper fylla på med nya när pallar slängs i onödan.
• Låg fyllnadsgrad vid containertransporter med relativt höga CO2-utsläpp har även det en
stor påverkan.
• Transporten till materialleverantör och till byggarbetsplatsen antas lika för de olika
palltyperna. Även om engångspallen är lättare ger det inte tillräcklig effekt på
bränsleförbrukningen då en allt större andel miljöbränsle används.
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•
•

Inom retursystemet hanteras byggpallar som fyllnadsgods när pallarna hämtas från
byggarbetsplatsen. Det skapar hög fyllnadsgrad och har därmed en relativt låg
klimatbelastning.
Trä räknas som klimatneutralt vilket innebär att CO2-utsläppet inte påverkas av om träet i
pallen slängs och förbränns.

Figur 7. Detaljerad beskrivning av kg CO2 per pall och typ av pall.

6.1 Stora besparingar för byggmaterialhandeln med Retursystem
Byggpall
Att miljö och klimat går hand i hand för Retursystem Byggpall är ingen överdrift. Baserat på
rapportens ekonomiska kalkyler och klimatresultat redovisas här ett par exempel på vilka
besparingar som åstadkommits inom byggmaterialhandeln. I båda exemplen antas att samtliga
pallar är byggpallar vilket jämförs med båda hämtningsalternativen för B-pall. B-pall är betydlig
vanligare än engångspallar varför det alternativet valdes, dvs materialleverantörens egna
retursystem respektive försäljning till lokal pallhandlare.
Det första exemplet utgår från en hämtning på 225 pallar i EUR-formatet vilket är en genomsnittlig
mängd som en anläggning säljer tillbaka till Retursystem Byggpall per tillfälle.
Resultatet när 225 byggpallar som säljs tillbaka till Retursystem Byggpall:
•
•

En besparing på mellan 6 525 och 13 500 kr beroende på vilket hämtningsalternativ som
anläggningen nyttjar för B-pallen.
En minskning med 358 kg koldioxid. Det motsvarar nästan två tur- och returresor mellan
Stockholm och Göteborg med en medelstor bensindriven personbil.

Det andra exemplet baseras på 75 000 pallar i EUR-formatet vilket är det genomsnittliga antalet
EUR-pallar som en byggmaterialhandelskedja säljer tillbaka till Retursystem Byggpall per år.
Resultatet när 75 000 byggpallar som säljs tillbaka till Retursystem Byggpall:
•
•

En besparing på mellan 2,2 och 4,5 miljoner kr beroende på vilket hämtningsalternativ
som anläggningen nyttjar för B-pallen.
En minskning med 119 250 kg koldioxid. Det motsvarar drygt 630 tur- och returresor
mellan Stockholm och Göteborg med en medelstor bensindriven personbil.

I dagsläget säljer byggmaterialhandeln tillbaka något färre byggpallar än andra pallar i EUR-formatet
vilket gör möjligheter till ytterligare förbättringar i framtiden om man får fler materialleverantörer att
gå över till Retursystem Byggpall.
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6.2 Få ut ännu mer av Retursystem Byggpall!
Retursystem Byggpall strävar alltid efter att bli bättre. Förbättringsarbetet bedrivs kontinuerligt hos
Norrlandspall, systemets upphandlade pallaktör, tillsammans med er i branschen när det gäller den
praktiska och vardagliga verksamheten. Ett mer långsiktigt förbättringsarbete utförs av Returlogistik
tillsammans med branschorganisationerna, byggentreprenörerna och ni byggmaterialhandlare. Det
är nämligen ni själva som påverkar utvecklingen i retursystemet genom ert agerande och inte minst
via de utvecklingsarbeten vi gemensamt driver inom styr- respektive marknadsgruppen. I
marknadsgruppen återfinns minst en representant från varje byggmaterialhandelskedja och alla
större byggentreprenörer och här arbetar vi främst med att utveckla följande två områden inom
Retursystem Byggpall:
1. Öka antalet materialleverantörer som levererar sitt gods på byggpall
Om vi gemensamt ser till att fler materialleverantörer går över till Retursystem Byggpall
minskar klimatbelastningen och ni minskar era kostnader för pallhanteringen. Se därför till
att få in aktuell avtalstext i avtalen med era leverantörer, oavsett om de kan eller inte kan
leverera sitt gods på byggpall.
2. Öka återbruket av använda byggpallar
Se till att sälja tillbaka era tompallar till ert egna retursystem, Retursystem Byggpall. Erbjud
också era kunder hämtning av tompallar, framförallt de byggarbetsplatser som har behov av
att frekvent bli av med sina pallar. Tjänsten efterfrågas allt oftare av byggentreprenörerna för
att minska risken att pallar slängs i containern. Pallarna hämtas sedan hos er av systemets
pallaktör, Norrlandspall, för kvalitetskontroll och eventuell reparation.
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7 Slutsatser
Med Retursystem Byggpall kan byggbranschen med stolthet säga att man utvecklat en cirkulär
lösning som fungerar i praktiken, och det i stor skala. Byggmaterialhandeln är ett viktigt nav och
motor för den svenska byggbranschen. Genom sin roll skapar man möjligheter att påverka
branschens förmåga att vara cirkulär vilket man också bevisat genom sitt starka engagemang inom
Retursystem Byggpall. Det ska man självklart vara stolt över men samtidigt finns potential till
förbättringar. Med enskilda och gemensamma insatser kan fler materialleverantörer börja leverera
sitt gods på byggpall än på sämre alternativ, både ekonomiskt och klimatmässigt. Samtidigt kan
byggmaterialhandlare hjälpa sina kunder, byggentreprenörer och privatpersoner, att returnera ännu
flera pallar genom anpassade hämtningslösningar av tompallar för att undvika att de hamnar i en
avfallscontainer.
Historiskt sett har pallösningarna varit krångliga, oekonomiska och klimatmässigt dåliga. Summerar
man det hela har det varit många olika enskilda lösningar som bidragit till omotiverad administration,
onödig pallsortering, dålig ekonomisk ersättning och många tråkiga diskussioner kring pallarnas
kvalitet. För byggmaterialhandeln har Retursystem Byggpall åstadkommit en kontakt vid returer av
tompallar i standardformat, ingen sortering, samma höga ekonomiska ersättning oavsett kvalitet
vilket bidrar till att många pallar undvikit och kommer undvika containern i framtiden.
Retursystemets affärsmodell sänker kostnaderna jämfört med andra alternativ. Främst beror det på
den höga ersättningen oavsett om byggpallen är hel eller trasig och därför returneras många fler
pallar inom Retursystem Byggpall jämfört de andra alternativen. Ekonomi, enkelhet och miljö går
hand i hand.
När formaten 1200 x 800 och/eller 800 x 600 mm används hos materialleverantören ska byggpall
vara det naturliga valet om övriga förutsättningar i leverantörens verksamhet inte hindrar. Även vid
import där ompallning sker i Sverige kan byggpallar med fördel användas. Om det är svårt för
leverantören att differentiera pallhanteringen får frågan diskuteras mer ingående. Använd dock alltid
angiven avtalstext för Retursystem Byggpall oavsett om det fungerar eller inte fungerar med
byggpall för leverantören. Som texten anger ska byggpall användas för de pallformat som används
inom retursystemet och kan leverantören inte det så kan denne inte debitera för den pall som
används istället för byggpall.
Retursystem Byggpall har besparat klimatet onödiga utsläpp och kostnader genom åren. Även om
andra pallösningar, B-, engångspallar eller leverantörers egna retursystem, verkar bra på pappret
så blir besparingen betydligt större för byggpallen. Besparingen utgör faktiskt en stor del även när
godsvärdet räknas in. Pallen borde således få en större uppmärksamhet vid t ex affärsförhandlingar.
Per pall uppgår besparingen till 29 kr upp till 83 kr beroende på vilket pallalternativ som erbjuds.
Engångspallen är sämst, Miljömässigt är Retursystem Byggpall också klart mest fördelaktigt i
jämförelse med systemen för engångspallar eller B-pallar. Slutsatsen är att Retursystem Byggpall
räddar tompallar från avfallscontainern och det minskar CO2-utsäppen med minst 1,06 kg per
engångspall och 1,59 kg per EUR-pall.
Skalar man upp besparingarna till en returvolym på 75 000 tompallar i EUR-formatet per år blir
beloppen stora. Volymen motsvarar en genomsnittlig byggmaterialhandelskedja. Den ekonomiska
besparingen uppgår då till mellan 2,2 och 4,5 miljoner kr beroende på vilket hämtningsalternativ
som anläggningen nyttjar för B-pallen och klimatbelastningen minskar med 119 250 kg koldioxid.
Det motsvarar drygt 630 tur- och returresor mellan Stockholm och Göteborg med en medelstor
bensindriven personbil.
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Bilaga 1 Pallordlista
Gemensamt för de lastpallar som jämförs i rapporten är pallformatet 800x1200 mm, vilket är samma
som för den standardiserade EUR-pallen. En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en
sedan 1961 standardiserad lastpall i trä som ska vara märkta med EUR eller EPAL. Vad som skiljer
olika EUR-pallar åt i klassificeringen är skicket. Vad som skiljer engångspallen från EUR-pallen är
konstruktionen.
A-pall / A-pallar
A-pall är ett annat namn för godkänd EUR-pall. Den
godkända EUR-pallen är den vanligaste palltypen i Sverige.
Pallen används framför allt inom dagligvarubranschen och
som bytespall i Pallöverföringssystemet (PÖS). Pallen
uppfyller kraven enligt UIC Code 435-2, SS 84 20 07 eller
motsvarande nationell standard.
B-pall / B-pallar
B-pall är ett annat namn för utrangerad EUR-pall. Pallen är
inte längre en godkänd EUR-pall men går fortfarande att
transportera på. Det finns ingen standardiserad kvalitetsnorm
för B-pall varför kvalitén kan varierar mellan olika
palleverantörer. EUR-pall B kan inte hanteras i
pallöverföringssystemet, oftast beroende på att pallen är för
vädergrånad eller har mindre urflisningar i klossar eller brädor.
För att särskilja dessa pallar från godkända EUR-pallar är ofta
EUR-stämpeln övermålad.
Byggpall
Pallen är ursprungligen en EUR-pall och ingår som standardpall i
Retursystem Byggpall. Den har en enhetlig kvalitet som är fastställd
av Retursystem Byggpalls styrgrupp. Byggpall har genomgått en
noggrann sortering och vid behov även reparation för att tillgodose
kvalitetskraven innan utleverans. Den är tydligt märkt på
långsidornas högra kloss för att vara enkel att identifiera. Se
www.byggpall.se.
C-pall / C-pallar
C-pall är ytterligare ett annat namn för utrangerad EUR-pall. Vad
som kännetecknar den här pallen är att den uppenbart är så
sönderkörd att den inte duger för transporter av gods. Den
måste först repareras, alternativt kasseras. Den går ibland även
under beteckningen ”reparationspall”. Det finns ingen
standardiserad kvalitetsnorm för C-pall varför kvalitén kan
varierar mellan olika palleverantörer.
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Engångspall
Engångspall är främst till företag som inte lägger så tunga produkter på varje pall. Engångspallar har
samma uppbyggnad som EUR-pallen men tillverkas av virke och klossar med klenare dimensioner.

Pallkrage
Pallkragar - emballage för godstransport
En pallkrage är en typ av emballage avsett för godstransport.
Pallkrage är idealisk för gods som kräver en mycket hållbar
förpackningslösning. Användas i kombination med A-pall och Bpall.
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Bilaga 2 Avtalstexter
Avtalstexterna enligt AMA för Retursystem Byggpall har varit oförändrade sedan starten. En
revidering gjordes 2016 för att förtydliga och förenkla.
Retursystem Byggpall omfattar två pallformat. Den vanligast använda pallen är ”Byggpall helpall”, en
begagnad men kvalitetssäkrad EUR-pall i formatet 1200 x 800 mm. Den är märkt med en
färgstämpel med telefonnummer för hämtning och återköp. Den andra pallen är ”Byggpall halvpall” i
formatet 800 x 600 mm. Det är en nyprocucerad pall med samma kvalitetskrav som för helpallen.
Den är märkt på samma sätt, men med brännmärkning. ”Byggpall halvpall” är alltid
värmebehandlad enligt ISPM15.
Priser
Byggpall helpall debiteras med 107 kr och krediteras med 70 kr oavsett kvalitet. Byggpall halvpall
debiteras med 80 kr och krediteras med 50 kr oavsett kvalitet. Leveransvillkor i övrigt är samma för
bägge pallformaten.
För köp av varor till byggmaterialhandeln:
”Köparen är ansluten till Retursystem Byggpall (www.byggpall.se), vilket tillämpas av köparen.
Lastbärare av format som omfattas av retursystemet ska användas. Lastbärare i dessa format som
inte omfattas av Retursystem Byggpall får inte debiteras köparen.”
Retursystem Byggpall omfattar:
•
•

1200 x 800 mm (byggpall ”helpall”).
800 x 600 mm (byggpall ”halvpall”).

Tillämpning av avtalstexten
Formuleringarna enligt ovan ska användas i alla avtal och i alla avtalsmallar som omfattar
Retursystem Byggpall, omfattande såväl Byggpall helpall som Byggpall halvpall.
För importgods som levereras på obruten pall till slutkunden ställs inte krav på omlastning till
byggpall.
Leveranser till- eller från land utanför EU
I avtal avseende leveranser till eller från länder utanför EU skall följande tillägg göras till AMAtexterna:
”För leverans till land utanför EU, eller för leverans från land utanför EU till EU-land krävs
värmebehandlad byggpall enligt ISPM15.”
Byggpall helpall kan levereras värmebehandlad enligt ISPM15 för ett pristillägg på 10 kr. Byggpall
halvpall levereras alltid värmebehandlad enligt ISPM 15.
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