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I det här nyhetsbrevet rapporterar vi om en mycket positiv volymmässig utveckling för Retursystem 
Byggpall. På plats är också att önska alla läsare en trevlig semester. Informationen kan med fördel 
användas i branschorganisationers eller företags interna informationskanaler. Vare sig det sker innan 
eller efter semestern. Nästa nyhetsbrev väntas utkomma under oktober. 

 

Utveckling 
I förra nyhetsbrevet skrev vi om Retursystem 
Byggpalls utveckling de senaste två åren. En något 
trög start, men som nu nått ett genombrott inom den 
Svenska byggbranschen. Prognosen för 2008 som 
då var 500 000 levererade Byggpall har nu skrivits 
upp till omkring 600 000, vilket är mycket positivt.  
 
För 2009 har vi nu satt en målsättning att nå omkring 
en miljon levererade Byggpall. Redan idag har 
systemet nått en avsevärd del av byggbranschen. 
Genom att bryta miljonvallen kommer Retursystem 
Byggpall att ännu mer visa att Byggbranschens eget 
utvecklade retursystem är det som gäller inom 
Svensk Byggbransch. 

Materialproducenter som 
levererar på Byggpall 
Antalet användare av Retursystem Byggpall ökar 
stadigt och antalet materialproducenter som är inne i 
systemet är nu ett drygt 15-tal. Antalet leverans-
adresser ligger omkring 35 stycken. 

I övrigt så är de flesta bygg- och järnvaruhandlare 
liksom byggbolag anslutna genom att de tecknat 
avtal med systemets pallaktör för att bli av med sitt 
övriga pallöverskott. Bygg- och järnvaruhandlarna 
har verkligen sett och upplevt de stora fördelarna 
med systemet och arbetar aktivt för att få ytterligare 
materialproducenter att börja använda sig av 
systemet. 
 
Retursystemet 
Retursystem Byggpall växer kraftigt. En viktig del i 
denna expansion är att kontrollera att alla delar 
fungerar. Återköp av tomma byggpallar fungerar 
mycket väl. Reparationsstatistiken följer de 
prognoser som vi tidigare pratat om. I dessa trodde 
vi att omkring 20 % av all byggpall som kommer i 
retur måste repareras. Uppföljningen visar att det nu 
ligger på 19 %, vilket är en tydlig indikation på att 
 
 

 
 
systemet fungerar väl. Det gäller dock att inte slå sig 
för bröstet och vara nöjd. Vi måste hela tiden hjälpas 
åt att utveckla Byggpallen till ett ännu bättre system, 
och i det ligger att minska reparationsprocenten 
ytterligare. 

Leveransplan 
I nuläget kan alla mindre företag börja leverera på 
Byggpall. Det finns gott om pall på marknaden. 
Medelstora och större aktörer läggs in i den 
leveransplan som finns upprättad. 
 

Trevlig sommar! 
Avslutningsvis vill vi önska alla läsare en riktigt 
trevlig och avkopplande sommar. Efter ett antal 
böcker i hängmattan, eller kanske några väl fyllda 
kameraminnen från semestern så ser vi fram emot 
en mycket spännande höst och fortsatt utveckling av 
Retursystem Byggpall. 
 
 
 
 

 

Saknar ni någon information i nyhetsbrevet, hör av er till oss. 
info@returlogistik.se  
 
Mer information se www.byggpall.se  
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