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Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både
koldioxidutsläpp och avfallskostnader
Byggbranschens gemensamma retursystem för lastpallar har sedan starten bidragit till att

minska mängden byggavfall med mer än 135 000 containrar, vilket motsvarar 5 miljoner kg

koldioxid. Inte nog med det! Att vara klimatsmart innebär också stora ekonomiska

besparingar för byggbranschen.

– Det är svårt att sätta en exakt siffra, men en

besparing på mellan 250 och 500 miljoner kronor är inte

alls orimlig, menar Kent Eriksson, Sveriges

Byggindustrier och ordförande i Retursystem Byggpall.

Nedan anges tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mycket klimatsmartare än andra

pallalternativ, t ex begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad (Bpall) och

engångspall.

1) När en byggpall återanvänds uppgår koldioxidutsläppen bara till 28 % jämfört med

om en pall i EURformatet slängs, beräknat på en pallrutt. När en ny pall tillverkas står

de 78 spikarna i pallen för den största andelen av koldioxidutsläppen. Stål är hållbart men inte

klimatsmart.

2) Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till att färre pallar slängs. Den höga

ersättningen på 50 kr, även för trasiga byggpallar, ger ett starkt ekonomiskt incitament att

returnera tompallar.

3) Smarta returtransporter i retursystemet är klart bättre än att transportera pallar i

en container. Det får inte plats många.

Klara klimatmässiga fördelar med ett
fungerande retursystem

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. De

palltyper som har jämförts i studien är engångspallar, Bpallar och byggpall. Bpall är en

begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad. Jämförelsen visar att Retursystem

Byggpall med sin höga andel returer är klart mest fördelaktigt.

Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens koldioxidutsläpp till endast 37 % jämfört

med engångspallen, 44 % jämfört med Bpallen och med endast 28 % i jämförelse med en

pall i EURformatet som slängs och eldas upp. Genom åren har Retursystem Byggpall

levererat drygt 10 miljoner byggpallar till byggbranschen vilket bidragit till att kraftigt minska

mängden koldioxidutsläpp. Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för

lastpallshantering.

– Det finns massor av åtgärder som byggbranschen

kan göra för att reducera miljöpåverkan samtidigt som

man till och med sparar pengar bara genom att tänka

smartare. Returpallsystemet är ett tydligt och bra

exempel på detta och bör tjäna som inspiration till t.ex.

materialleverantörer att vilja leverera byggpallar med en

klimatmässigt bättre lösning, menar Magnus Blinge,

expert på miljöutredningar och speciellt då med

inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (425 gram). När en tom pall

slängs måste en ny tillverkas. Hela den processen bidrar till 1,54 kg koldioxid för en EURpall.

Engångspallen har ofta en något lägre vikt men slängs och eldas upp efter att den har

använts. Bpallar slängs ofta i brist på fungerande retursystem och stora variationer i

kvaliteten. Byggpallarna har en väl definierad kvalitetsnorm och repareras vid behov, i

genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper fylla på systemet med nya

pallar. Det låga värdet på 2 % utgår från verifierad reparationsstatistik och baseras på att

ungefär 10 % av pallen repareras var femte pallrutt.

En extern granskning av slutrapporten med hänsyn till rimlighet i antaganden och metoder,

har gjorts av Magnus Blinge, tidigare universitetslektor vid Service Management and Logistics

vid Chalmers Tekniska Högskola. Magnus har en mångårig erfarenhet av miljöutredningar

och speciellt då med inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till
stora ekonomiska besparingar
– Vi började sälja tillbaka tompallar till Retursystem

Byggpall i januari 2017 och det har fungerat alldeles

utmärkt. Miljön är den största drivkraften men vi har

också blivit väl medvetna om att företaget sparar

mycket pengar på att returnera tomma pallar. En stor

del av besparingen går till företagets trivselkassa vilket

är uppskattat, säger Anders Johansson som är

inköpsansvarig på Per Jacobsson Byggnads AB. –

Dels får vi en bra ersättning, till och med samma

ersättning för en trasig pall, och dels undviker vi onödigt

avfall. När vi returnerar tomma pallar till retursystemet

slipper vi också höga containerkostnader, fortsätter

Anders.

Retursystem Byggpalls höga ersättning på 50 kr, även för en trasig byggpall, är den enskilt

största faktorn till att Retursystem Byggpall är ekonomiskt överlägsen andra alternativ. Den

höga ersättningen bidrar till att byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare tar beslutet att

samla ihop pallar och returnera dem. En annan viktig faktor är att det är kostsamt att slänga

pallar i en avfallscontainer, vilket fler och fler byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare

inser.

De kostnadsmässiga skillnaderna varierar från byggpallens lägsta kostnad på 38 kr

per pall till engångspallens 130 kr per pall, en skillnad på mer än tre gånger. Även

materialleverantörernas egna retursystem, där ofta Bpall används, påvisar betydligt högre

kostnader än Retursystem Byggpall. En överslagsberäkning visar att retursystemet besparat

byggbranschen flera hundra miljoner kronor sedan starten 2006 genom att återanvända

pallarna. Bara minskade containerkostnader uppgår till nästan 200 miljoner kronor.

Tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mer kostnadssmart

än andra alternativ;

1. Hög ersättning på 50 kr vid returer för samtliga byggpallar av EURformat, även för

trasiga. Slutkunden debiteras 85 kr för byggpallen och ersätts alltid med 50 kr av

retursystemets pallaktör (Norrlandspall). Ungefär hälften av alla pallar i EURformatet som

hamnar på en byggarbetsplats eller i byggmaterialhandeln är byggpallar (märkta på höger

kloss). Beslutet att tillämpa Retursystem Byggpall är därför mycket enkelt att ta. Dessutom

får slutkunden ersättning för andra pallar i EUR eller halvpallsformat och pallkragar. Sist men

inte minst slipper slutkunden höga containerkostnader, se nedan.

2. Kostnaden för en slängd lastpall i en container uppskattas till 40 kr, även om det

mesta talar för att detta är en allt för låg siffra. Så fort en tom lastpall hamnar i en icke avsedd

container kan kostnaden mer än fördubblas t ex när pallen hamnar i containern för sortering.

Avfallscontainrar rymmer få tompallar jämfört med att stapla och lasta en lastbil med

pallstuvar. Retursystem Byggpall ser till att även trasiga byggpallar kan returneras och

ersätts med samma höga belopp som för en hel pall.

3. Ingen eller väldigt låg kostnad för upphämtning i Retursystem Byggpall. Om antalet

enheter att returnera uppgår till 85 st utgår ingen kostnad för hämtning, i annat fall debiteras

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandeln 200 kr. Materialleverantörernas egna

retursystem, där ofta B eller engångspallar används, innebär ofta en komplicerad lösning för

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandlaren. 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. Ofta tas höga avgifter ut för

att returnera till en enskild materialleverantör och ingen ersättning ges för trasiga pallar.

Läs mer på Mynewsdesk

Samma information som på Mynewsdesk kan ni också hitta på Retursystem Byggpalls

LinkedIn respektive Facebooksida genom att följa länkarna längs ned till höger.

Tillsammans minskar vi
den svenska

byggbranschens
klimatavtryck och gör

den mer
kostnadseffektiv!

Huvudman för Retursystem Byggpall är en styrgrupp med representanter från

Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna samt Byggmaterialindustrierna.

För mer information, se www.byggpall.se

Ansvariga för införande och utveckling av Retursystem Byggpall.

Returlogistik

Högbergsgatan 33, 116 20 Stockholm

Tel 08717 71 60

Epost: info@returlogistik.se

Web: www.returlogistik.se

För att köpa eller sälja pall

ring 020 – 27 00 00.

Vi hämtar och levererar i hela Sverige.

Klicka här för att avregistrera din adress

http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970015
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970026
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Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både
koldioxidutsläpp och avfallskostnader
Byggbranschens gemensamma retursystem för lastpallar har sedan starten bidragit till att

minska mängden byggavfall med mer än 135 000 containrar, vilket motsvarar 5 miljoner kg

koldioxid. Inte nog med det! Att vara klimatsmart innebär också stora ekonomiska

besparingar för byggbranschen.

– Det är svårt att sätta en exakt siffra, men en

besparing på mellan 250 och 500 miljoner kronor är inte

alls orimlig, menar Kent Eriksson, Sveriges

Byggindustrier och ordförande i Retursystem Byggpall.

Nedan anges tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mycket klimatsmartare än andra

pallalternativ, t ex begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad (Bpall) och

engångspall.

1) När en byggpall återanvänds uppgår koldioxidutsläppen bara till 28 % jämfört med

om en pall i EURformatet slängs, beräknat på en pallrutt. När en ny pall tillverkas står

de 78 spikarna i pallen för den största andelen av koldioxidutsläppen. Stål är hållbart men inte

klimatsmart.

2) Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till att färre pallar slängs. Den höga

ersättningen på 50 kr, även för trasiga byggpallar, ger ett starkt ekonomiskt incitament att

returnera tompallar.

3) Smarta returtransporter i retursystemet är klart bättre än att transportera pallar i

en container. Det får inte plats många.

Klara klimatmässiga fördelar med ett
fungerande retursystem

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. De

palltyper som har jämförts i studien är engångspallar, Bpallar och byggpall. Bpall är en

begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad. Jämförelsen visar att Retursystem

Byggpall med sin höga andel returer är klart mest fördelaktigt.

Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens koldioxidutsläpp till endast 37 % jämfört

med engångspallen, 44 % jämfört med Bpallen och med endast 28 % i jämförelse med en

pall i EURformatet som slängs och eldas upp. Genom åren har Retursystem Byggpall

levererat drygt 10 miljoner byggpallar till byggbranschen vilket bidragit till att kraftigt minska

mängden koldioxidutsläpp. Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för

lastpallshantering.

– Det finns massor av åtgärder som byggbranschen

kan göra för att reducera miljöpåverkan samtidigt som

man till och med sparar pengar bara genom att tänka

smartare. Returpallsystemet är ett tydligt och bra

exempel på detta och bör tjäna som inspiration till t.ex.

materialleverantörer att vilja leverera byggpallar med en

klimatmässigt bättre lösning, menar Magnus Blinge,

expert på miljöutredningar och speciellt då med

inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (425 gram). När en tom pall

slängs måste en ny tillverkas. Hela den processen bidrar till 1,54 kg koldioxid för en EURpall.

Engångspallen har ofta en något lägre vikt men slängs och eldas upp efter att den har

använts. Bpallar slängs ofta i brist på fungerande retursystem och stora variationer i

kvaliteten. Byggpallarna har en väl definierad kvalitetsnorm och repareras vid behov, i

genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper fylla på systemet med nya

pallar. Det låga värdet på 2 % utgår från verifierad reparationsstatistik och baseras på att

ungefär 10 % av pallen repareras var femte pallrutt.

En extern granskning av slutrapporten med hänsyn till rimlighet i antaganden och metoder,

har gjorts av Magnus Blinge, tidigare universitetslektor vid Service Management and Logistics

vid Chalmers Tekniska Högskola. Magnus har en mångårig erfarenhet av miljöutredningar

och speciellt då med inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till
stora ekonomiska besparingar
– Vi började sälja tillbaka tompallar till Retursystem

Byggpall i januari 2017 och det har fungerat alldeles

utmärkt. Miljön är den största drivkraften men vi har

också blivit väl medvetna om att företaget sparar

mycket pengar på att returnera tomma pallar. En stor

del av besparingen går till företagets trivselkassa vilket

är uppskattat, säger Anders Johansson som är

inköpsansvarig på Per Jacobsson Byggnads AB. –

Dels får vi en bra ersättning, till och med samma

ersättning för en trasig pall, och dels undviker vi onödigt

avfall. När vi returnerar tomma pallar till retursystemet

slipper vi också höga containerkostnader, fortsätter

Anders.

Retursystem Byggpalls höga ersättning på 50 kr, även för en trasig byggpall, är den enskilt

största faktorn till att Retursystem Byggpall är ekonomiskt överlägsen andra alternativ. Den

höga ersättningen bidrar till att byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare tar beslutet att

samla ihop pallar och returnera dem. En annan viktig faktor är att det är kostsamt att slänga

pallar i en avfallscontainer, vilket fler och fler byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare

inser.

De kostnadsmässiga skillnaderna varierar från byggpallens lägsta kostnad på 38 kr

per pall till engångspallens 130 kr per pall, en skillnad på mer än tre gånger. Även

materialleverantörernas egna retursystem, där ofta Bpall används, påvisar betydligt högre

kostnader än Retursystem Byggpall. En överslagsberäkning visar att retursystemet besparat

byggbranschen flera hundra miljoner kronor sedan starten 2006 genom att återanvända

pallarna. Bara minskade containerkostnader uppgår till nästan 200 miljoner kronor.

Tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mer kostnadssmart

än andra alternativ;

1. Hög ersättning på 50 kr vid returer för samtliga byggpallar av EURformat, även för

trasiga. Slutkunden debiteras 85 kr för byggpallen och ersätts alltid med 50 kr av

retursystemets pallaktör (Norrlandspall). Ungefär hälften av alla pallar i EURformatet som

hamnar på en byggarbetsplats eller i byggmaterialhandeln är byggpallar (märkta på höger

kloss). Beslutet att tillämpa Retursystem Byggpall är därför mycket enkelt att ta. Dessutom

får slutkunden ersättning för andra pallar i EUR eller halvpallsformat och pallkragar. Sist men

inte minst slipper slutkunden höga containerkostnader, se nedan.

2. Kostnaden för en slängd lastpall i en container uppskattas till 40 kr, även om det

mesta talar för att detta är en allt för låg siffra. Så fort en tom lastpall hamnar i en icke avsedd

container kan kostnaden mer än fördubblas t ex när pallen hamnar i containern för sortering.

Avfallscontainrar rymmer få tompallar jämfört med att stapla och lasta en lastbil med

pallstuvar. Retursystem Byggpall ser till att även trasiga byggpallar kan returneras och

ersätts med samma höga belopp som för en hel pall.

3. Ingen eller väldigt låg kostnad för upphämtning i Retursystem Byggpall. Om antalet

enheter att returnera uppgår till 85 st utgår ingen kostnad för hämtning, i annat fall debiteras

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandeln 200 kr. Materialleverantörernas egna

retursystem, där ofta B eller engångspallar används, innebär ofta en komplicerad lösning för

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandlaren. 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. Ofta tas höga avgifter ut för

att returnera till en enskild materialleverantör och ingen ersättning ges för trasiga pallar.

Läs mer på Mynewsdesk

Samma information som på Mynewsdesk kan ni också hitta på Retursystem Byggpalls

LinkedIn respektive Facebooksida genom att följa länkarna längs ned till höger.

Tillsammans minskar vi
den svenska

byggbranschens
klimatavtryck och gör

den mer
kostnadseffektiv!

Huvudman för Retursystem Byggpall är en styrgrupp med representanter från

Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna samt Byggmaterialindustrierna.

För mer information, se www.byggpall.se

Ansvariga för införande och utveckling av Retursystem Byggpall.

Returlogistik

Högbergsgatan 33, 116 20 Stockholm

Tel 08717 71 60

Epost: info@returlogistik.se

Web: www.returlogistik.se

För att köpa eller sälja pall

ring 020 – 27 00 00.

Vi hämtar och levererar i hela Sverige.

Klicka här för att avregistrera din adress
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Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både
koldioxidutsläpp och avfallskostnader
Byggbranschens gemensamma retursystem för lastpallar har sedan starten bidragit till att

minska mängden byggavfall med mer än 135 000 containrar, vilket motsvarar 5 miljoner kg

koldioxid. Inte nog med det! Att vara klimatsmart innebär också stora ekonomiska

besparingar för byggbranschen.

– Det är svårt att sätta en exakt siffra, men en

besparing på mellan 250 och 500 miljoner kronor är inte

alls orimlig, menar Kent Eriksson, Sveriges

Byggindustrier och ordförande i Retursystem Byggpall.

Nedan anges tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mycket klimatsmartare än andra

pallalternativ, t ex begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad (Bpall) och

engångspall.

1) När en byggpall återanvänds uppgår koldioxidutsläppen bara till 28 % jämfört med

om en pall i EURformatet slängs, beräknat på en pallrutt. När en ny pall tillverkas står

de 78 spikarna i pallen för den största andelen av koldioxidutsläppen. Stål är hållbart men inte

klimatsmart.

2) Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till att färre pallar slängs. Den höga

ersättningen på 50 kr, även för trasiga byggpallar, ger ett starkt ekonomiskt incitament att

returnera tompallar.

3) Smarta returtransporter i retursystemet är klart bättre än att transportera pallar i

en container. Det får inte plats många.

Klara klimatmässiga fördelar med ett
fungerande retursystem

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. De

palltyper som har jämförts i studien är engångspallar, Bpallar och byggpall. Bpall är en

begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad. Jämförelsen visar att Retursystem

Byggpall med sin höga andel returer är klart mest fördelaktigt.

Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens koldioxidutsläpp till endast 37 % jämfört

med engångspallen, 44 % jämfört med Bpallen och med endast 28 % i jämförelse med en

pall i EURformatet som slängs och eldas upp. Genom åren har Retursystem Byggpall

levererat drygt 10 miljoner byggpallar till byggbranschen vilket bidragit till att kraftigt minska

mängden koldioxidutsläpp. Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för

lastpallshantering.

– Det finns massor av åtgärder som byggbranschen

kan göra för att reducera miljöpåverkan samtidigt som

man till och med sparar pengar bara genom att tänka

smartare. Returpallsystemet är ett tydligt och bra

exempel på detta och bör tjäna som inspiration till t.ex.

materialleverantörer att vilja leverera byggpallar med en

klimatmässigt bättre lösning, menar Magnus Blinge,

expert på miljöutredningar och speciellt då med

inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (425 gram). När en tom pall

slängs måste en ny tillverkas. Hela den processen bidrar till 1,54 kg koldioxid för en EURpall.

Engångspallen har ofta en något lägre vikt men slängs och eldas upp efter att den har

använts. Bpallar slängs ofta i brist på fungerande retursystem och stora variationer i

kvaliteten. Byggpallarna har en väl definierad kvalitetsnorm och repareras vid behov, i

genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper fylla på systemet med nya

pallar. Det låga värdet på 2 % utgår från verifierad reparationsstatistik och baseras på att

ungefär 10 % av pallen repareras var femte pallrutt.

En extern granskning av slutrapporten med hänsyn till rimlighet i antaganden och metoder,

har gjorts av Magnus Blinge, tidigare universitetslektor vid Service Management and Logistics

vid Chalmers Tekniska Högskola. Magnus har en mångårig erfarenhet av miljöutredningar

och speciellt då med inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till
stora ekonomiska besparingar
– Vi började sälja tillbaka tompallar till Retursystem

Byggpall i januari 2017 och det har fungerat alldeles

utmärkt. Miljön är den största drivkraften men vi har

också blivit väl medvetna om att företaget sparar

mycket pengar på att returnera tomma pallar. En stor

del av besparingen går till företagets trivselkassa vilket

är uppskattat, säger Anders Johansson som är

inköpsansvarig på Per Jacobsson Byggnads AB. –

Dels får vi en bra ersättning, till och med samma

ersättning för en trasig pall, och dels undviker vi onödigt

avfall. När vi returnerar tomma pallar till retursystemet

slipper vi också höga containerkostnader, fortsätter

Anders.

Retursystem Byggpalls höga ersättning på 50 kr, även för en trasig byggpall, är den enskilt

största faktorn till att Retursystem Byggpall är ekonomiskt överlägsen andra alternativ. Den

höga ersättningen bidrar till att byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare tar beslutet att

samla ihop pallar och returnera dem. En annan viktig faktor är att det är kostsamt att slänga

pallar i en avfallscontainer, vilket fler och fler byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare

inser.

De kostnadsmässiga skillnaderna varierar från byggpallens lägsta kostnad på 38 kr

per pall till engångspallens 130 kr per pall, en skillnad på mer än tre gånger. Även

materialleverantörernas egna retursystem, där ofta Bpall används, påvisar betydligt högre

kostnader än Retursystem Byggpall. En överslagsberäkning visar att retursystemet besparat

byggbranschen flera hundra miljoner kronor sedan starten 2006 genom att återanvända

pallarna. Bara minskade containerkostnader uppgår till nästan 200 miljoner kronor.

Tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mer kostnadssmart

än andra alternativ;

1. Hög ersättning på 50 kr vid returer för samtliga byggpallar av EURformat, även för

trasiga. Slutkunden debiteras 85 kr för byggpallen och ersätts alltid med 50 kr av

retursystemets pallaktör (Norrlandspall). Ungefär hälften av alla pallar i EURformatet som

hamnar på en byggarbetsplats eller i byggmaterialhandeln är byggpallar (märkta på höger

kloss). Beslutet att tillämpa Retursystem Byggpall är därför mycket enkelt att ta. Dessutom

får slutkunden ersättning för andra pallar i EUR eller halvpallsformat och pallkragar. Sist men

inte minst slipper slutkunden höga containerkostnader, se nedan.

2. Kostnaden för en slängd lastpall i en container uppskattas till 40 kr, även om det

mesta talar för att detta är en allt för låg siffra. Så fort en tom lastpall hamnar i en icke avsedd

container kan kostnaden mer än fördubblas t ex när pallen hamnar i containern för sortering.

Avfallscontainrar rymmer få tompallar jämfört med att stapla och lasta en lastbil med

pallstuvar. Retursystem Byggpall ser till att även trasiga byggpallar kan returneras och

ersätts med samma höga belopp som för en hel pall.

3. Ingen eller väldigt låg kostnad för upphämtning i Retursystem Byggpall. Om antalet

enheter att returnera uppgår till 85 st utgår ingen kostnad för hämtning, i annat fall debiteras

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandeln 200 kr. Materialleverantörernas egna

retursystem, där ofta B eller engångspallar används, innebär ofta en komplicerad lösning för

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandlaren. 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. Ofta tas höga avgifter ut för

att returnera till en enskild materialleverantör och ingen ersättning ges för trasiga pallar.

Läs mer på Mynewsdesk

Samma information som på Mynewsdesk kan ni också hitta på Retursystem Byggpalls

LinkedIn respektive Facebooksida genom att följa länkarna längs ned till höger.

Tillsammans minskar vi
den svenska

byggbranschens
klimatavtryck och gör

den mer
kostnadseffektiv!

Huvudman för Retursystem Byggpall är en styrgrupp med representanter från

Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna samt Byggmaterialindustrierna.

För mer information, se www.byggpall.se

Ansvariga för införande och utveckling av Retursystem Byggpall.

Returlogistik

Högbergsgatan 33, 116 20 Stockholm

Tel 08717 71 60

Epost: info@returlogistik.se

Web: www.returlogistik.se

För att köpa eller sälja pall

ring 020 – 27 00 00.

Vi hämtar och levererar i hela Sverige.

Klicka här för att avregistrera din adress

http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970037
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Ny rapport: Retursystem Byggpall minskar både
koldioxidutsläpp och avfallskostnader
Byggbranschens gemensamma retursystem för lastpallar har sedan starten bidragit till att

minska mängden byggavfall med mer än 135 000 containrar, vilket motsvarar 5 miljoner kg

koldioxid. Inte nog med det! Att vara klimatsmart innebär också stora ekonomiska

besparingar för byggbranschen.

– Det är svårt att sätta en exakt siffra, men en

besparing på mellan 250 och 500 miljoner kronor är inte

alls orimlig, menar Kent Eriksson, Sveriges

Byggindustrier och ordförande i Retursystem Byggpall.

Nedan anges tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mycket klimatsmartare än andra

pallalternativ, t ex begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad (Bpall) och

engångspall.

1) När en byggpall återanvänds uppgår koldioxidutsläppen bara till 28 % jämfört med

om en pall i EURformatet slängs, beräknat på en pallrutt. När en ny pall tillverkas står

de 78 spikarna i pallen för den största andelen av koldioxidutsläppen. Stål är hållbart men inte

klimatsmart.

2) Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till att färre pallar slängs. Den höga

ersättningen på 50 kr, även för trasiga byggpallar, ger ett starkt ekonomiskt incitament att

returnera tompallar.

3) Smarta returtransporter i retursystemet är klart bättre än att transportera pallar i

en container. Det får inte plats många.

Klara klimatmässiga fördelar med ett
fungerande retursystem

Klimatmässigt finns det stora potentialer i väl fungerande retursystem för lastpallar. De

palltyper som har jämförts i studien är engångspallar, Bpallar och byggpall. Bpall är en

begagnad EURpall som inte är kvalitetskontrollerad. Jämförelsen visar att Retursystem

Byggpall med sin höga andel returer är klart mest fördelaktigt.

Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens koldioxidutsläpp till endast 37 % jämfört

med engångspallen, 44 % jämfört med Bpallen och med endast 28 % i jämförelse med en

pall i EURformatet som slängs och eldas upp. Genom åren har Retursystem Byggpall

levererat drygt 10 miljoner byggpallar till byggbranschen vilket bidragit till att kraftigt minska

mängden koldioxidutsläpp. Retursystem Byggpall är byggbranschens egna system för

lastpallshantering.

– Det finns massor av åtgärder som byggbranschen

kan göra för att reducera miljöpåverkan samtidigt som

man till och med sparar pengar bara genom att tänka

smartare. Returpallsystemet är ett tydligt och bra

exempel på detta och bör tjäna som inspiration till t.ex.

materialleverantörer att vilja leverera byggpallar med en

klimatmässigt bättre lösning, menar Magnus Blinge,

expert på miljöutredningar och speciellt då med

inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (425 gram). När en tom pall

slängs måste en ny tillverkas. Hela den processen bidrar till 1,54 kg koldioxid för en EURpall.

Engångspallen har ofta en något lägre vikt men slängs och eldas upp efter att den har

använts. Bpallar slängs ofta i brist på fungerande retursystem och stora variationer i

kvaliteten. Byggpallarna har en väl definierad kvalitetsnorm och repareras vid behov, i

genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper fylla på systemet med nya

pallar. Det låga värdet på 2 % utgår från verifierad reparationsstatistik och baseras på att

ungefär 10 % av pallen repareras var femte pallrutt.

En extern granskning av slutrapporten med hänsyn till rimlighet i antaganden och metoder,

har gjorts av Magnus Blinge, tidigare universitetslektor vid Service Management and Logistics

vid Chalmers Tekniska Högskola. Magnus har en mångårig erfarenhet av miljöutredningar

och speciellt då med inriktning mot miljö i kombination med logistik.

Ett enkelt och fungerande retursystem bidrar till
stora ekonomiska besparingar
– Vi började sälja tillbaka tompallar till Retursystem

Byggpall i januari 2017 och det har fungerat alldeles

utmärkt. Miljön är den största drivkraften men vi har

också blivit väl medvetna om att företaget sparar

mycket pengar på att returnera tomma pallar. En stor

del av besparingen går till företagets trivselkassa vilket

är uppskattat, säger Anders Johansson som är

inköpsansvarig på Per Jacobsson Byggnads AB. –

Dels får vi en bra ersättning, till och med samma

ersättning för en trasig pall, och dels undviker vi onödigt

avfall. När vi returnerar tomma pallar till retursystemet

slipper vi också höga containerkostnader, fortsätter

Anders.

Retursystem Byggpalls höga ersättning på 50 kr, även för en trasig byggpall, är den enskilt

största faktorn till att Retursystem Byggpall är ekonomiskt överlägsen andra alternativ. Den

höga ersättningen bidrar till att byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare tar beslutet att

samla ihop pallar och returnera dem. En annan viktig faktor är att det är kostsamt att slänga

pallar i en avfallscontainer, vilket fler och fler byggarbetsplatser och byggmaterialhandlare

inser.

De kostnadsmässiga skillnaderna varierar från byggpallens lägsta kostnad på 38 kr

per pall till engångspallens 130 kr per pall, en skillnad på mer än tre gånger. Även

materialleverantörernas egna retursystem, där ofta Bpall används, påvisar betydligt högre

kostnader än Retursystem Byggpall. En överslagsberäkning visar att retursystemet besparat

byggbranschen flera hundra miljoner kronor sedan starten 2006 genom att återanvända

pallarna. Bara minskade containerkostnader uppgår till nästan 200 miljoner kronor.

Tre anledningar till att Retursystem Byggpall är mer kostnadssmart

än andra alternativ;

1. Hög ersättning på 50 kr vid returer för samtliga byggpallar av EURformat, även för

trasiga. Slutkunden debiteras 85 kr för byggpallen och ersätts alltid med 50 kr av

retursystemets pallaktör (Norrlandspall). Ungefär hälften av alla pallar i EURformatet som

hamnar på en byggarbetsplats eller i byggmaterialhandeln är byggpallar (märkta på höger

kloss). Beslutet att tillämpa Retursystem Byggpall är därför mycket enkelt att ta. Dessutom

får slutkunden ersättning för andra pallar i EUR eller halvpallsformat och pallkragar. Sist men

inte minst slipper slutkunden höga containerkostnader, se nedan.

2. Kostnaden för en slängd lastpall i en container uppskattas till 40 kr, även om det

mesta talar för att detta är en allt för låg siffra. Så fort en tom lastpall hamnar i en icke avsedd

container kan kostnaden mer än fördubblas t ex när pallen hamnar i containern för sortering.

Avfallscontainrar rymmer få tompallar jämfört med att stapla och lasta en lastbil med

pallstuvar. Retursystem Byggpall ser till att även trasiga byggpallar kan returneras och

ersätts med samma höga belopp som för en hel pall.

3. Ingen eller väldigt låg kostnad för upphämtning i Retursystem Byggpall. Om antalet

enheter att returnera uppgår till 85 st utgår ingen kostnad för hämtning, i annat fall debiteras

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandeln 200 kr. Materialleverantörernas egna

retursystem, där ofta B eller engångspallar används, innebär ofta en komplicerad lösning för

byggarbetsplatsen eller byggmaterialhandlaren. 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. Ofta tas höga avgifter ut för

att returnera till en enskild materialleverantör och ingen ersättning ges för trasiga pallar.

Läs mer på Mynewsdesk

Samma information som på Mynewsdesk kan ni också hitta på Retursystem Byggpalls

LinkedIn respektive Facebooksida genom att följa länkarna längs ned till höger.

Tillsammans minskar vi
den svenska

byggbranschens
klimatavtryck och gör

den mer
kostnadseffektiv!

Huvudman för Retursystem Byggpall är en styrgrupp med representanter från

Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialhandlarna samt Byggmaterialindustrierna.

För mer information, se www.byggpall.se

Ansvariga för införande och utveckling av Retursystem Byggpall.

Returlogistik

Högbergsgatan 33, 116 20 Stockholm

Tel 08717 71 60

Epost: info@returlogistik.se

Web: www.returlogistik.se

För att köpa eller sälja pall

ring 020 – 27 00 00.

Vi hämtar och levererar i hela Sverige.

Klicka här för att avregistrera din adress

http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970048
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970059
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970060
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970071
mailto:info@returlogistik.se
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970082
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970093
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970105
http://c.postmanmarketing.se/?q=004545970116

