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SUMMERING 

Retursystem Byggpall är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i byggbranschen där ekonomi och miljö går hand i 

hand med mycket enkla medel. Att returnera pallar resulterar både i minskat klimatavtryck och stora ekonomiska 

besparingar. Resultaten bygger på en livscykelanalys där olika konkurrerande palltyper jämförts.  
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Klimatpåverkan för olika palltyper 

Översikt 
Miljömässigt är Retursystem Byggpall klart mest fördelaktigt i jämförelse med systemen för engångspallar 

eller B-pallar. När en byggpall används minskar utsläppen med 0,78 kg CO2 jämfört med en B-pall och 1,06 kg 

CO2 jämfört med en engångspall. Då samtliga faktorer summeras uppgår byggpallens CO2-utsläpp till 46 % 

jämfört med engångspallen, 54 % jämfört med B-pallen och med endast 36 % i jämförelse med en pall i 

EUR-formatet som slängs och eldas upp.    
 

 
Detaljbeskrivning 

• Störst påverkan har spiken i pallen som väger nästan ett halvt kg (1,05 kg CO2 per pall).  

• Byggpallarna repareras vid behov, i genomsnitt med 2 % innan en ny rutt, vilket gör att man slipper 
fylla på med nya när pallar slängs i onödan. 

• Låg fyllnadsgrad vid containertransporter med relativt höga CO2-utsläpp har även det en stor 
påverkan.  

• Transporten till materialleverantör och till byggarbetsplatsen antas lika för de olika palltyperna. Även 
om engångspallen är lättare ger det inte tillräcklig effekt på bränsleförbrukningen. 

• Inom retursystemet hanteras byggpallar som fyllnadsgods när pallarna hämtas från 
byggarbetsplatsen. Det skapar hög fyllnadsgrad och har därmed en relativt låg klimatbelastning.  

• Trä räknas som klimatneutralt vilket innebär att CO2-utsläppet inte påverkas av om träet i pallen 
slängs och förbränns. 

 

 
 

Summering 
• Sedan 2006 har retursystemet besparat byggbranschen med drygt 200 000 containrar med slängda 

pallar vilket motsvarar över 9 miljoner kg CO2.  
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Ekonomisk jämförelse mellan olika palltyper 

Översikt 
De kostnadsmässiga skillnaderna varierar för byggarbetsplatsen beroende på vilket system som nyttjas. 

Byggpallen har den lägsta kostnaden på 40 kr per pall jämfört med engångspallens 150 kr per pall, en 

skillnad på mer än tre gånger. Även materialleverantörernas egna retursystem, där ofta B-pall används, 

påvisar högre kostnader än Retursystem Byggpall.   

 

Detaljbeskrivning 
• Kostnaderna för den interna pallhanteringen på byggarbetsplatsen antas vara lika för de tre 

systemen, t ex att fysiskt placera en pall i en stuv respektive slänga en pall i en container.  

• Lastningskostnaden uppgår till 3 kr per pall när Retursystem Byggpall hämtar och 5 kr per pall vid 
nyttjande av materialleverantörernas egna retursystem. Den högre kostnaden motiveras med att det 
blir fler lastningar och därmed färre antal pallar per lastning. 

• Kostnaden för en slängd pall i en container antas vara samma för alla pallar, oavsett typ av pall då de 
anses lika skrymmande. Kostnaden uppgår till 40 kr per pall.   

• Byggpallen debiteras med 107 kr och ersätts alltid med 70 kr även om den är trasig. 

• B-pallen och engångspallen debiteras med 110 kr. B-pallar ersätts med 80 kr per pall men ingen 
ersättning utgår vid nedklassning när materialleverantörens egna retursystem nyttjas. Av erfarenhet 
slängs eller klassas 50 % av B-pallarna ned. Byggarbetsplatsen står för returtransporten som uppgår 
till 15 kr per pall.  

• All erfarenhet visar att mycket få tomma pallar går i retur till materialleverantören. Om bygget ska 
sätta det i system innebär det i praktiken att lägga upp olika stuvar till olika leverantörer, att hålla 
reda på saldon, boka transporter etc. 

• När B-pallar säljs till en lokal pallhandlare ersätts hela pallar med 15 kr per pall. 

• Att slänga en pall i en container uppgår till 50 kr per pall.  
 

Summering 
• Resultaten från den ekonomiska analysen är att Retursystem Byggpall är klart billigast av de tre 

jämförda alternativen.  

• Genom åren har Retursystem Byggpall levererat över 12 miljoner pallar. En överslagsberäkning visar 

att retursystemet besparat byggbranschen med flera hundra miljoner kronor sedan 2006 genom att 

återanvända pallarna.  

• Slutsatsen blir att det inte kostar någonting att kräva leveranser på byggpall, samt att returnera inom 

systemet. Tvärtom, det är ett både billigare och ett miljömässigt bättre alternativ.  


