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Retursystem Byggpalls bidrag till bättre 
arbetsmiljö  
 

BYGGMATERIAL levereras oftast på lastpallar, vilket är rationellt och bra. Men 
det finns också nackdelar:  
• Leverantörers egna retursystem: Består normalt av B-pallar1 eller motsvarande, men kan också 

vara andra format. Retur till leverantör ställer krav på sortering av pallarna i stuvar till respektive 

leverantör. Det innebär mycket manuellt arbete.  

• Bristande kvalitet: B-pallar, vilket har varit leverantörernas vanligaste pall för leveranser till byggen, 

är en icke godkänd A-pall. Den har inga kvalitetskrav alls och är oftast i dåligt skick. Rena 

engångspallar är klenare dimensionerade just därför att de är engångspallar. I bägge fallen utgör 

pallarnas bristande kvalitet en arbetsmiljömässig risk på arbetsplatsen.  

• Oenighet om kvalitet: Normalt får bygget ingen ersättning för trasiga pallar som returneras i 

leverantörernas egna system. Var gränsen går för godkänd och icke godkänd pall är ofta en källa till 

diskussion och irritation.    

• Stöldrisk: A-pallar och B-pallar (EUR-pall) har ett marknadsvärde och kan säljas till i stort sett vem 

som.  

  

Arbetsmiljömässiga fördelar med byggpall  
Retursystem Byggpall är byggbranschens gemensamma och standardiserade system för lastpallar och det 

volymmässigt största. Stora samlade volymer medför rationell hantering. Fördelarna är:  

• Inget krav på sortering: Alla pallar i EUR-formatet 800 x 1200 mm samt pallar i formatet 

600x800 mm (halvpall) läggs i samma stuv. Där kan alltså även A-pall, B-pall, engångspall samt 

pallkragar ingå. Allt hämtas samtidigt som byggpallarna. Begränsar det manuella arbetet.  

• Kvalitetssäkrade pallar: Byggpallen har fastställda kvalitetskrav och kontrolleras individuellt 

före varje leverans. Icke godkända pallar repareras eller kasseras. Byggpallen är dimensionerad 

för att tåla hanteringen i ett retursystem. En robust och kvalitetssäkrad pall ökar säkerheten på 

arbetsplatsen.  

• Ordning och reda: En mer strukturerad pallhantering bidrar till ordning och reda och en säkrare 

byggarbetsplats.  

• Inga diskussioner om pallens kvalitet: Bygget får alltid 50 kr för byggpallen oavsett kvalitet. 

Kvaliteten blir aldrig ämne för diskussion.  

• Ingen handelsvara: Byggpallen kan inte säljas och köpas av vem som, vilket gör den mindre 

intressant för stöld och svarthandel.   

För mer information, se 

www.byggpall.se  

                                            

1
 En B-pall är en begagnad icke godkänd EUR-pall, helt utan kvalitetskontroll.  
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