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Retursystem för byggpallar på gång
Ett nytt och unikt retursystem för byggpallar för
den svenska byggbranschen har tagits fram och
ska börja implementeras efter årsskiftet. Det är
resultatet av ELBA – utredningsprojektet för emballage och lastbärare på byggarbetsplatser med
representanter från byggbranschen som efter
ﬂera års arbete hittat en lösning som gagnar alla
leden.
– Fördelarna med Retursystem Byggpall är
många men kan sammanfattas med att vi får en
bättre miljömässig, ekonomisk och etisk hantering
av våra pallar, förklarar Nils G Storhagen, på
Returlogistik AB som är systemansvariga för
retursystemet.
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