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”Ekonomi, Enkelhet & Miljö – ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk 
byggbransch” 
   
Retursystem Byggpall -branschstandard 

Ett bättre konjunkturläge och en ökad aktivitet på byggmarknaden är 
glädjande. Glädjande är också Retursystem Byggpalls fortsatta 
utveckling. Antalet levererade Byggpall har ökat jämfört med föregående 
år. Det beror främst på att fler materialproducenter börjar leverera på  
Byggpall.  

 

Kontinuerlig utveckling 

Resultatet från pågående pilotstudier inom projektet ”Effektivare 
upphämtning av pall på byggarbetsplatser” är positivt. Projektet går ut på 
att förenkla för byggarbetsplasten att bli av med pallar. Bygg- och 
järnvaruhandelsledet har involverats . De besöker frekvent 
byggarbetsplatserna och kan ta med pall i samband med leverans. 
Projektet fortsätter och utvärderas efter sommaren. Ett annat pågågende 
projekt är att inom ramen för Retursystem Byggpall undersöka 
möjligheterna att komplettera EUR-formatet med ett eller flera andra 
format. Det går också i linje med Retursystem Byggpalls mål att hela 
tiden bättre kunna tillmötesgå byggbranschens behov. 

 

Bolist "vårmässa" 
I februari hade Retursystem Byggpall en monter på Bolist ”vårmässa”,  
Elmia i Jönköping. Några givande dagar där responsen  från Bolists 
medlemsföretag var mycket positiv. 

Referensgruppen byter namn  

Retursystem Byggpalls uppdragsgivare är en referensgrupp som består 
av ett antal branschorganisationer. Den har bytt namn till styrgrupp, vilket 
är en tydligare benämning. 

Världens modernaste reparationslina 

Den pallaktör som förser byggbranschen med Byggpall samt hämtar upp, 
kontrollerar och vid behov reparerar Byggpallen har robotiserat en del av 
reparationslinan på en av sina depåer. Inte minst för att få bort en del 
autonoma och skadliga arbetsmoment för personalen. Roboten är unik i 
sitt slag och håller på att trimmas in. 

Avslutningsvis vill vi önska er en fortsatt trevlig vår! 
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Mer information 
 

Besök systemets egen webbsida: 
www.byggpall.se 
 

 
 
Vid frågor kring systemet, kontakta Returlogistik AB 
som är ansvariga för införandet av Retursystem 
Byggpall.  

E-post: info@returlogistik.se 
Telefon: 08-717 71 60 

 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Retursystem 
Byggpall, skicka ett mail med texten "Inget mer 
nyhetsbrev tack" till info@returlogistik.se 
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