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Har ni några frågor, hör av er till oss. 
info@returlogistik.se  
 
Mer information, se www.byggpall.se  
 
 

 

 

 

 
Byggpallen som är branschens gemensamt framtagna retursystem för lastpallar utvecklas 
positivt. Det är en ljusglimt i en annars skakig byggbransch. Volymerna ökar och fler och fler 
företag går in. Användarna är nöjda och ser fördelarna. Det mesta talar för att vi står inför en 
kraftig lågkonjunktur, vilket gör det extra angeläget att se om sitt hus. Vi tolkar det ökade 
intresset för Byggpallen som en signal på det.   
___________________________________________________________________________________ 

 

Utveckling 

Retursystem Byggpall kommer att nå prognosen för 
2008 på 600 000 levererade pallar, vilket är mycket 
positivt.  
 
För 2009 har vi fortfarande målsättningen att nå en 
miljon Byggpallar. Konjunkturen kommer att spela in, 
men antalet potentiella användare är fortfarande 
stort. Om volymerna minskar hos företag som nu är 
med finns det ett större utrymme för nya att gå in. 
Men redan nu har systemet nått ut till en avsevärd 
del av branschen. Byggpall är det som gäller idag. 

Materialproducenter som 
levererar på Byggpall 

Fortfarande vill vi slå ett slag för hur odramatiskt det 
är att gå över till Byggpallen. Många material-
producenter har tidigare använt sig av A- eller B-pall. 
A-pall har som alla vet inte fungerat väl inom 
branschen. Byggpallen är en begagnad EUR-pall, 
men nu kvalitetskontrollerad och tydligt märkt med 
en symbol för Byggpall. Förutom att kvalitetsnivån är 
jämnare så blir man av med pallen på ett effektivt 
sätt. Dessutom kan man samtidigt bli av med övrigt 
pallöverskott på ett enkelt sätt. Äntligen finns det ett 
enhetligt system där alla vet vilka priser som gäller, 
både för köp och återköp.  

Transperens är namnet. Många av tidigare  
kvalitetsdiskussioner undviks därför. Erfarenheten 
visar också att Byggpallen fungerar utmärkt i 
produktionsanläggningarna tack vare att varje unik 
pall kvalitetskontrolleras innan leverans. 

 
 

 

 

Fortsatt utveckling 

Retursystem Byggpall ökar med en takt av ett par 
nya användare per månad. Byggbranschen är stor 
och informationsspridning tar tid. Det kräver fortsatt 
idogt arbete av alla, men det har redan bidragit 
mycket positivt till den svenska byggbranschens 
utveckling.  
 
Därför vill vi avslutningsvis tacka alla som 
tillsammans med oss för systemet framåt och önska 
er en underbar advent. Vi ser verkligen framåt med 
stor tillförsikt!  
 
Nytt år stundar, med det följer nya konjunkturer. 
Redan nu vill vi önska Er alla ett riktigt gott år 2009! 


