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Abstract

The temporary grocery store

Amanda Karppinen & Fredrik Linder

When property owners are about to renovate and rebuild the tenants will need a 
temporary set-up. The purpose of this thesis is to investigate how a temporary 
solution for a grocery store may be designed. The thesis describes a comparison 
between three alternative solutions: modular building, tent building and a site-
based construction. The study is limited to Swedish climate and four different 
subjects (viability, cost, sustainability and logistics). The results in this thesis are 
primarily based on interviews carried out with knowledgeable persons within the 
subject. 
The results show that to build a site-based construction is too expensive given the 
short time the building is to be used. The tent building is a new concept for this kind 
of business but it could be a good solution if more research is to be done on the 
subject. The modular construction is a relatively cheap, sustainable and safe choice 
of a temporary building and it’s recommended because of its simplicity. 
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete har med hjälp av ICA Fastigheter utformats runt den 
problematik som finns hos två ICA-butiker i Uppsala. Ämnet behandlar och syftar 
till den temporära livsmedelsbutiken. Studien avser att undersöka och jämföra 
klimatskärmen hos tre olika byggnadstyper utifrån fyra kriterier.  
 I bostadsområdet Tuna backar och Rackarberget i Uppsala kommer det 
påbörjas en nybyggnation av flerbostadshus. Idag ligger de två ICA-butikerna 
belägna i varsin enplansfastighet i de två bostadsområdena. Fastighetsägarna ser 
möjligheter för en byggnation av flerbostadshus på platsen. Detta innebär att den 
nuvarande byggnaden kommer att rivas och att butiken blir utan lokal under 
byggtiden för den nya fastigheten. Tanken är att butiksägaren ska få förtur till 
lokalen på bottenvåningen i den nya fastigheten. Butiksägaren vill fortsätta bedriva 
sin verksamhet under byggtiden och problemet som den här studien undersöker är 
vilken byggnadstyp som är bäst lämpad för en temporär butik. 

En kvalitativ intervjustudie ligger till grund för den största delen av resultatet 
i den här studien. Det har genomförts sju intervjuer med åtta informanter 
sammanlagt. Informanterna är antingen direkt berörda av en ombyggnation eller 
sakkunniga inom branschen och belyser studien med sin profession och kunskap 
inom ämnet. Utfallet av studien indikerar på att det här ämnet inte har granskats 
nämnvärt tidigare och därför har intervjuerna med våra muntliga källor varit 
grundstenarna för studien. 

Resultatet för studien har genom informanternas svar på frågorna givit den 
komplexa synen på problemet och kan presenteras mer beroende på situation än 
standardisering av en temporär byggnad. Den platsbyggda lokalen är för dyr med 
hänsyn till verksamhetstiden och tältbyggnaden är en bra lösning men ett allt för 
outforskat ämne. Undersökningen visar modulbyggnaden som ett säkert kort under 
de rådande omständigheterna.  För att komma fram till en lösning behövs en större 
undersökning. En sak är säker att problematiken är stor för en temporär butik, men 
inte så stor om prislappen är liten.   
 
Nyckelord: temporär butik, livsmedelsbutik, modulbyggnation, tältbyggnation, 
platsbyggnation.  
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1. INLEDNING 
I första avsnittet beskrivs syftet, mål, frågeställning samt de 
avgränsningar som ligger till grund för den här rapporten.  

1.1 Syfte och mål 
Denna studie undersöker tre förslag på temporära livsmedelsbutiker. 
Alternativen är platsbyggnation, modulbyggnation och tältbyggnation. 
Studien undersöker de tre alternativen utifrån kriterierna: ekonomi, 
logistik, hållbarhet och genomförbarhet. Undersökningen har som 
uppgift att fastställa ett fördelaktigt förslag för en temporär 
livsmedelsbutik med hänsyn till nämnda kriterierna. Genom intervjuer 
och litteraturstudier ska studien visa på en möjlig lösning som ska vara 
till hjälp vid framtida projekteringar av temporära livsmedelsbutiker. I 
studien kommer två aktuella fall i Uppsala studeras. Det ena är ICA 
Folkes Livs i området Rackarberget och det andra är ICA Supermarket 
Tunabackar i stadsdelen Tuna backar. För båda dessa butiker är det 
aktuellt med ombyggnation inom en snar framtid och därför finns det 
ett behov av en temporär lösning för butikerna. 

1.2 Frågeställning 
Vad är det bästa alternativet på en temporär byggnad som finns på 
marknaden med hänsyn till logistiken, hållbarhet och den ekonomiska 
aspekten som fortfarande är fördelaktigt för butiksägaren? 

Rapporten riktar in sig på den byggtekniska delen vad gäller en 
temporär livsmedelsbutik. Den fokuserar på att hitta ett förslag på en 
lösning med avseende på skyddsklass, brandklass, hållbarhet, kostnad 
samt tidsåtgång vid resning, rivning och flytt av butiken. Studien 
undersöker tre möjliga lösningar: platsbyggnation, modulbyggnation 
och tältbyggnation.  

1.3 Avgränsning 
Valet av avgränsning till dessa byggnader grundar sig i de vanligaste 
metoderna som branschen använder sig av idag. I detta fall studeras 
endast konstruktionen av byggnaden och inte installationer som finns i 
en livsmedelsbutik såsom elinstallationer, ventilation och VA. Studien 
kommer bara ta hänsyn till det klimat som finns i Sverige. 
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2. BAKGRUND 
Detta avsnitt består av en bakgrundsbeskrivning och en litteraturstudie. 
En djupare problembeskrivning tas med för att ge en ökad förståelse för 
syftet. Utifrån kriteriet genomförbarhet tas begrepp som brandklass och 
skyddsklass upp och förklaras. 

2.1 Stadsplanering 
Under 60-talet pågick en byggboom (miljonprogrammet) som lät staden 
växa och allt fler kunde bo närmare en stadskärna än tidigare.1 
Bostadshusen byggdes efter den efterfrågan som fanns då och 
planerades för de kommande 40 år därefter. Nu har de åren gått och 
här står vi igen med en återkommande stor efterfrågan att få bo i en 
större stad. 

Det sker en förtätning av staden idag och eftersom ytan är 
begränsad måste det istället byggas på höjden. Det kommer inte att ges 
plats för centrala fastigheter med ensamma enplanshus där det drivs 
kommersiella verksamheter (till exempel livsmedelshandel) idag. Det 
är heller inte ekonomiskt försvarbart att enbart ha centrala 
matvarubutiker fristående från all annan verksamhet. Idag finns det 
lösningar där dagligvaruhandel integreras med flerbostadshus.  

Den moderna stadsplaneringen utgörs av en mer levande 
stadsmiljö där även bostadsområden kommer att vara handelsplatser. 
Handelsplatser har alltid varit mötesplatser och kommer att bidra till 
det sociala livet i området och göra stadsdelen mer attraktiv att bo i. I 
många av de nybyggda flerbostadshusen kommer det att bedrivas 
någon form av kommersiell verksamhet på bottenplan för att uppnå en 
mer levande stadsmiljö i området. Utvecklingen av den 
tredimensionella fastighetsbildningen har ökat möjligheterna för den 
här sortens fastigheter.2 
  

                                                 
1 Björk, C och Reppen, L. Så byggdes staden. Svensk Byggtjänst, 
Stockholm, 2000. (ISBN 91-7332-955-X) 
2 Boverket. Hållbara städer och tätorter i Sverige – förslag till strategi, 
Boverket, 2004. (ISBN 91-7147-836-1) 
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2.2 Problembeskrivning 
Idag byggs hela Sverige om och hyresgäster får flytta ut i 
byggnadsmoduler under byggtiden. Detta problem ställer till det för 
livsmedelsbutiker runt om i landet. ICA Fastigheter är ett av de företag 
som får problem när fastighetsägaren vill renovera eller riva och bygga 
nytt i en lokal som de hyr. Fastighetsägaren erbjuder ICA att få en ny 
butik när byggnationen är klar men under byggtiden krävs en temporär 
lösning. ICA önskar att under byggperioden kunna bibehålla kunder, 
personal och omsättning i högsta möjliga grad. Till skillnad från vanliga 
bostadsmoduler ställer en livsmedelsbutik höga krav på tillgänglighet 
för att kunna bistå alla olika sorters kunder men också höga krav på 
byggtekniska lösningar för de installationer och den utrustning som 
krävs för att bedriva livsmedelshandel.  

Det finns ett antal olika tillvägagångssätt för att lösa problemet. 
Exempel på lösningar är att hyra in sig i en annan befintlig lokal, bygga 
en temporär butik (i form av till exempel moduler, tält eller 
platsbyggnation) alternativt, vid mindre renoveringar, behålla butiken i 
drift samtidigt som byggnation sker. Ett sista alternativ är att stänga ner 
butiken helt under byggperioden och öppna upp igen när den nya 
butiken är på plats. 

Att hyra in sig i den annan lokal är ofta den smidigaste, mest 
ekonomiska och hållbara lösningen. Det första och största problemet 
med den här utvägen är att det ytterst sällan finns en ledig lokal i 
närheten. Det andra problemet är att lokalen ska uppfylla alla krav en 
livsmedelsbutik ska uppfylla vad gäller till exempel storlek och 
installationer. 

Att stänga ner en butik under byggperioden (som kan vara upp 
till tre år) är en lösning som kan ge ofördelaktiga konsekvenser för ICA-
handlaren och därmed också för ICA-gruppen. En av riskerna är att när 
kunderna, som är vanemänniskor, förflyttar sina vanor till en annan 
butik under byggperioden och kanske inte kommer att komma tillbaka 
när butiken väl gör det. En annan risk som kan drabba ICA-handlaren 
är att förlora sin kunniga personal. Under byggperioden när ICA-
handlaren inte kan erbjuda sin personal ett arbete kommer de 
antagligen hitta en ny arbetsgivare som erbjuder anställning.3 

                                                 
3 Informant 2. ICA Supermarket Tunabackar, 2017 (Muntlig information) 
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2.3 Brandklass och skyddsklass 
En av aspekterna som den här studien tar upp är genomförbarhet och 
med det menas att byggnaden ska klara lagkrav, försäkringskrav och 
krav från ICA Sverige4. Det finns många krav som ställs på en 
livsmedelsbutik men med hänsyn till tidsbristen kommer den här 
studien avgränsas till brandklass och skyddsklass. Studiens fokus ligger 
på hur skalet för byggnaden ska utformas. Både brandklass och 
skyddsklass är beroende av hur skalet är uppbyggt och är därför två 
viktiga aspekter att ta hänsyn till vid undersökningen av de olika 
alternativen. 
 Byggnadens brandklass ska vara utformad med ett brandskydd 
att brandsäkerheten blir tillfredsställande5. Detta beskrivs utförligt för 
byggnader och byggnadsmaterial i Boverkets byggregler kapitel 5, BBR. 
För att kunna uppfylla brandklassen måste även en verksamhetsklass 
utredas för objektet. Kravet som utformas grundar sig i bland annat 
storleken på lokalen, lokalens konstruktion, antal våningar, om lokalen 
är publik eller ej, antal personer i lokalen, vilken verksamhet som ska 
bedrivas samt om de som vistas i lokalen kan förväntas vara vakna eller 
sova. Detta kan utläsas i Bilaga 1. Vilken klassning en byggnad ska ha 
på golv, väggar och tak beror på vilken sorts byggnad det är och detta 
definieras som byggnadsklass. Rapporten undersöker endast dessa tre 
byggnadsdelar. Byggnadsklasserna delas in i Br0, Br1, Br2, Br3 (se 
Tabell 2.1). Verksamhetsklassen riktar in sig på brukandet av lokalen 
och benämns som Vk1, Vk2A-C, Vk3, Vk4, Vk5A-D, Vk6. Bilaga 1 ger 
exempel på verksamhetsklasser och några av kriterierna för varje klass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Informant 8. Risk- och säkerhetsansvarig ICA Sverige, 2017 (Muntlig 
information) 
5 Boverket. Regelsamling för byggande kapitel 5, Elanders Sverige AB, 
Karlskrona, 2015 (ISBN 978-91-7563-254-4) 
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Tabell 2.1 Byggnadsklasser 

Byggnadsklass 0  
(Br 0) 

Analytisk dimensionering där det enskilda fallet studeras med 
hänsyn till: 

- Kvalitativ bedömning. 
- Scenarioanalys. 
- Riskanalys. 

Byggnadsklass 1 
(Br 1) 

- Byggnader med tre eller fler våningsplan. 
- Stor risk för brandspridning. 
- Publik lokal. 

Byggnadsklass 2 
(Br 2) 

- Byggnader med högst tre våningsplan. 
- Måttlig risk för brandspridning. 
- Maximalt 150 personer som får vistas i lokalen. 

Byggnadsklass 3 
(Br3) 

- Övriga byggnader kan utformas i denna klass. 
- Låg risk för brandspridning. 
- Få personer vistas i lokalen samtidigt. 

 
Skyddsklass är ett krav som kommer från försäkringsbolaget. För att ett 
försäkringsbolag ska gå med på att försäkra en byggnad mot inbrott 
måste rätt skyddsklass uppfyllas av byggnadens omslutningsyta. Tabell 
2.2 visar de tre olika nivåerna på skyddsklasser som används. Vilken 
nivå en byggnad måste uppfylla regleras utifrån verksamhetens 
skyddsvärde, mängd stöldbegärlig egendom/tillgångar för att nämna 
några faktorer.6  
 
Tabell 2.2 Skyddsklasser7 

Skyddsklass 1 
(SK1) 

Allmänna villkor, med ingen eller ringa mängd begärlig 
egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde. 

Skyddsklass 2 
(SK2) 

Särskilda villkor, för verksamhet med större mängd begärlig 
egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde än skyddsklass 1. 

Skyddsklass 3 
(SK3) 

Särskilda villkor för verksamhet med huvudsaklig inriktning på 
stöldbegärlig egendom/tillgångar eller annat skyddsvärde. 

 

                                                 
6 Stöldskyddsföreningen. Inbrottsskydd, 2017, 
https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsradgivning-for-
foretag/inbrottsskydd/ (2017-05-11) 
7 Ibid 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsradgivning-for-foretag/inbrottsskydd/
https://www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/sakerhetsradgivning-for-foretag/inbrottsskydd/
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2.4 Tält som temporär byggnad 
Det finns fyra kritiska moment när tält ska användas som en temporär 
byggnad. Dessa är förankring, vindlast, eldsäkert material samt 
kvalitén på den färdiga konstruktionen.8 

Vid förankring av tält är de markförhållande som råder 
betydelsefulla i hur stor kraft som kommer kunna tas upp av fästet. 
Markmaterial som är löst eller har låga kohesionskrafter kommer inte 
att utgöra en bra grund vid förankring. Valet av typ och lutning av 
förankring spelar också in i hur mycket kraft som kan att tas upp.9 

Ett tält är en relativt lätt konstruktion och tältduken i sig har en 
stor area vilket i sin tur tar upp mycket vindlast från sidorna. Detta 
resulterar i att vindlasten blir en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
användning av tält.10 

Tältdukar är idag generellt behandlade med flamskyddsmedel 
och brandsäkra11 men verksamheter såsom till exempel 
livsmedelsbutiker kommer att ha en varierande mängd kunder med 
olika behov. Detta gör att kraven blir stora på lokaler med den sortens 
funktion. Brandsäkerheten kommer således att bli väsentlig för att 
erhålla tillstånd att bedriva den sortens verksamhet i lokalen.  
  

                                                 
8 Institution of Structural Engineers. Temporary Demountable Structures - 
Guidance on Procurement, Design and Use, 3. uppl. 2007 (ISBN 978-0-
901297-45-7) 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
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2.5 Prefabricerade moduler 
De krav som ställs på byggnadsprojekt idag är bland annat att de ska 
vara kostnadseffektiva, tidseffektiva och att de ska ha höga miljömål. 
Att bygga med prefabricerade moduler är tidseffektivt för 
byggprocessen. Byggnadsprojekt där allt byggs på plats enligt 
traditionellt vis har en linjär process där en sak görs i taget och 
underentreprenörer behöver vänta på sin tur. I projekt där moduler 
används kan dessa produceras klart i fabrik samtidigt som till exempel 
grunden för byggnaden gjuts klart på plats. Moduler kan färdigställas 
till 95% i fabrik vilket leder till att större delen av produktionen sker i 
en skyddad miljö och inte kan påverkas av vädret. Detta ger pålitligare 
slutdatum för byggnadsprojektet än vid platsbyggnation då vädret kan 
påverka byggnadstiden.12  

Den standardiserade produktionsmetoden som används när 
moduler tillverkas i fabrik är tidseffektiv, ger en hög kvalité och har en 
relativt liten andel materialsvinn. Detta minskar kostnaderna markant 
för produktion och ger bra resultat med hög kvalité. Det finns ett antal 
kostnader som tillkommer vid användning av prefabricerade element 
som till exempel frakt, användning av kranar samt vinst och 
overheadkostnader för det företag som levererar modulerna. Om 
hänsyn tas till helheten kan dessa kostnader ses som försumbara sett till 
den vinst som ges.13 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är prefabricerade moduler en bra 
lösning. Eftersom att modulerna är standardiserade är det enkelt att 
montera ihop dessa men också att montera isär.14 Det betyder att när 
modulerna inte behövs längre kan de monteras isär och återanvändas i 
ett annat projekt. Materialspillet vid rivning och återanvändningen av 
modulbyggnader blir således relativt litet. Detta resulterar i mindre 
kostnader och mindre miljöpåverkan inom projektet. 
  

                                                 
12 Smith, R.E och Timberlake, J. Prefab Architecture - A Guide to Modular 
Design and Construction, John Wiley & Sons, Incorporated, 1. uppl. 2010 
(ISBN 9780470275610) 
13 Ibid 
14 Ibid 
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3. METOD 
I följande avsnitt redogörs den metod som författarna har valt att 
använda till den informationssamling som står till grund för resultatet. 
Det är en beskrivning av tillvägagångssättet av de olika 
arbetsmomenten som förekommer under arbetets gång. 

3.1 Val av metod 
Examensarbetet som ligger till grund för denna rapport inleds med en 
litteraturstudie av tidigare forskning. Detta för att få en teoretisk 
bakgrund till det problem som examensarbetet tar upp. Intervjuer med 
nyckelpersoner som har olika bilder av problemet kompletterar den 
litteraturstudie som görs. Intervjustudier är den största 
informationskällan i den här studien och formar resultatet därefter. 
Målet med det här examensarbetet är inte att hitta en fulländad lösning 
på problemet utan att göra en jämförelse av tre alternativa lösningar 
utifrån genomförbarhet, ekonomi, hållbarhet, och logistik. 

3.2 Litteraturstudie 
Under arbetes gång har det varit Uppsalas universitetsbibliotek som 
har varit den största källan för de litteraturstudier som utförts. Den 
största delen av det teoretiska underlaget har hämtats från handböcker i 
form av e-böcker som hittats i bibliotekets databas. Internetbaserade 
källor är även en del i den litteraturstudie som genomförs. 
 Material för litteraturstudien samlas även från olika företag, till 
exempel tilldelas författarna en rad olika kalkyler. Detta för att 
författarna vidare ska kunna bedöma lösningarna utifrån den 
ekonomiska aspekten. 

3.3 Intervjustudier 
Intervjufrågorna utformades utifrån den frågeställning som studien 
syftar på och för att ge bästa resultat skapades frågorna med hänsyn till 
var parts profession och situation men med samma slutsats. Här finns 
två alternativ vid val av metod: kvantitativ- eller kvalitativ metod. En 
kvantitativ undersökning lämpar sig bäst för naturvetenskapliga 
undersökningar där redan existerande metoder undersöks. Flera 
standardiserade frågor ställs med mindre utrymme för utveckling och 
eftertanke. En kvalitativ metod lämpar sig bäst för ämnen där målet 
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inte är helt tydligt utan ska framgå genom intervjustudien. I den 
kvalitativa undersökningen ges däremot utrymme för eftertanke och 
personlig koppling till frågorna som ställs. Intervjupersonen har 
dessutom en chans att känna att ämnet belyses ur en rättvis vinkel samt 
lägga sin egen expertis och erfarenhet i ämnet som frågeställaren inte 
besitter. Den kvalitativa metoden kan utföras antingen strukturerat 
eller semistrukturerat. Strukturerad metod är korta frågor som inte har 
mycket utrymme för eftertanke och egna åsikter medan 
semistrukturerat har standardfrågor men ordet är fritt att utveckla15. 
 För denna studie valdes den semistrukurerade kvalitativa 
metoden eftersom intervjuobjekten var antingen hyresgäster, 
fastighetsägare eller fackmän. Det ansågs lämpligt att frågorna 
utformades utifrån dennes situation och profession (se bilaga 2). 
Intervjufrågorna skickades ut dagen innan mötet till den berörda för att 
ge dem en chans att komma med ett tillfredsställande svar samt att inte 
sätta intervjupersonen i en obekväm sits då omständigheterna antingen 
var av konkurrerande eller sekretessbelagda. Intervjuerna 
dokumenterades skriftligt under pågående samtal och sammanfattades 
senare för att ge en röd tråd till intervjun. 
 Totalt har sju stycken intervjuer genomförts för den här studien. 
Personerna som intervjuades är direkt berörda av det problem som 
tidigare nämns i rapporten och ger sin syn på situationen utifrån den 
utbildning, kunskap och framför allt, erfarenhet de har. De som 
intervjuades var: två stycken ägare för två ICA-butiker, två stycken 
med ledande roller som fastighetsägare, en säkerhetschef, en 
projektledare på ICA Fastigheter och två projektledare på ett 
tältföretag. Syftet med intervjuerna är att ge en diskussion för de olika 
lösningsförslagen som tas upp senare i denna rapport.  
  

                                                 
15 Persson-Fischier, U. Intervjuer och Etik, bildspel i kursen Examensarbete 
i Byggteknik (1TE412), Inst. för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet, 
Uppsala, 2016 
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3.4 Referensobjekt 
Två referensobjekt har valts ut till den här studien. ICA Folkes Livs och 
ICA Supermarket Tunabackar är två ICA-butiker i Uppsala som inom 
en snar framtid kommer att behöva en temporär lösning för sin butik. 
Den största anledningen att dessa två används som referensobjekt är att 
de befinner sig i projekteringsfasen i byggprocessen och kommer snart 
övergå till produktionsfasen. De två olika ICA-butikerna är objekt för 
en del av de intervjustudier och studiebesök som utförs i den här 
studien.  
 De två referensobjekten skiljer sig i storlek och koncept vilket gör 
att slutsatserna i den här studien kommer att kunna appliceras på 
liknande butiker med de olika storlekarna. Den temporära lösningen på 
de olika projekten är planerade att vara lika stora till ytan (ca 500 m2), 
en och samma lösning skulle således kunna fungera på de två olika 
projekten.  

3.4.1 ICA Folkes Livs 
Fastighetsägaren för Folkes Livs är Studentstaden (Uppsalahem). 
Folkes Livs ligger beläget mitt i den centrala stadsdelen Kungsgärdet i 
Uppsala. Ett bostadsområde där majoriteten av de boende är studenter. 
Målgruppen för butiken är också just studenter och är därför anpassat 
efter den sortens kund. Många studenter i området saknar bil och 
behöver därför en lättillgänglig livsmedelsbutik i närheten av sin 
bostad. Den livsmedelsbutik som ligger närmast Folkes Livs är ICA 
Supermarket Luthagens Livs och den ligger en kilometer bort. Av figur 
3.1 framgår att den temporära butiken för Folkes Livs kommer att ligga 
belägen på en parkeringsyta lite längre in i området Rackarberget än 
vad den gör idag. Figur 3.2 visar ICA Folkes livs våren 2017. 
 



 12 

 
Figur 3.1 Placering av den temporära butiken. Bilden är tagen från Google 
Earth. 

 
Figur 3.2 Folkes livs 2017 
 
Folkes Livs är en butik med konceptet ICA Nära som är det minsta 
butiksformat ICA Sverige erbjuder. Konceptet innebär att butiken ska 
vara lättillgängliga och ha ett anpassat sortiment för den sortens kund 
som handlar där.16 Folkes Livs har en total yta på 600 m2 (varav 350 m2 
är butiksyta) och har 22 anställda (varav 7 som heltidsanställda).17 
 Folkes Livs har en del olika extratjänster som de erbjuder sina 
kunder. Det finns bland annat en bankomat för uttag av kontanter 
placerad innanför entrén för butiken. Möjligheten för onlinehandel 
finns också, där kan kunderna både beställa sina matkassar för 
upphämtning och för hemkörning. Folkes Livs agerar också 
paketombud för logistikföretaget DB Schenker. 

                                                 
16 Ica AB. Ica Sverige, 2017, www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/var-
verksamhet/ica-sverige (2017-04-24)  
17 Informant 1. ICA Folkes Livs, 2017 (Muntlig information) 

http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/var-verksamhet/ica-sverige
http://www.icagruppen.se/om-ica-gruppen/var-verksamhet/ica-sverige
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3.4.2 ICA Supermarket Tunabackar 
Fastighetsägaren för ICA Supermarket Tunabackar är Rosendals 
Fastigheter. Mitt i ett bostadsområde i stadsdelen Tuna backar ligger 
matbutiken ICA Supermarket Tunabackar. Kundkretsen för butiken är 
en blandning mellan familjer, pensionärer och några få studenter.18 Den 
matvarubutik som ligger närmast ICA Supermarket Tunabackar ligger 
två kilometer bort. De boende i området är således i stort behov av en 
butik i närheten av sin bostad. Den temporära butiken för ICA 
Supermarket Tunabackar är planerad att ligga belägen på en utav de 
kommunägda parkeringsplatserna utanför den nuvarande butiken. Av 
figur 3.3 framgår den exakta placeringen samt figur 3.4 visar ICA 
Tunabackar våren 2017. 
 

 
Figur 3.3 Placering av den temporära butiken. Bilden är tagen från Google 
Earth. 
 

                                                 
18 Informant 2. ICA Supermarket Tunabackar…,4 
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Figur 3.4 ICA Tunabackar Supermarket 2017 
 
ICA Supermarket Tunabackar är av konceptet ICA Supermarket vilket 
är ett steg större än en ICA Nära-butik. En ICA Supermarket-butik ska 
ha ett brett sortiment för olika tillfällen och ett brett 
färskvarusortiment.19 ICA Supermarket Tunabackar har totalt en yta på 
1050 m2 (varav 750 m2 är butiksyta) och har 35 anställda (varav 12 som 
heltidsanställda).20 
 De extratjänster som ICA Supermarket Tunabackar erbjuder sina 
kunder är att de agerar biljettombud för UL (Upplands lokaltrafik) samt 
paketombud för logistikföretaget Postnord.  

 
  

                                                 
19 Ica AB. Ica Sverige…,12 
20 Informant 2. ICA Supermarket Tunabackar…,4 



 15 

4. RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras informanterna samt resultatet av den här 
undersökningen. Resultatet är indelat efter de tre olika byggnadstyper 
som jämförs i den här studien.  

4.1 Informanter 
Informant 1 
Roll: ICA-handlare  
Företag: ICA Folkes Livs 
Bakgrund och utbildning: 17 år inom ICA. Har varit handlare och 
butikschef för ett par ICA-butiker. Utbildning inom ICA-koncernen. 
År i branschen: 25 år 
 
Informant 2 
Roll: ICA-handlare 
Företag: ICA Supermarket Tunabackar 
Bakgrund och utbildning: Arbetat inom butiksvärlden sen 13-års ålder. 
Tidigare varit handlare för två andra ICA-butiker. Arbetat i butik i 
USA. Handelsutbildning. Utbildning inom ICA-koncernen.  
År i branschen: 40 år 
 
Informant 3 
Roll: Ledande roll 
Företag: Rosendal Fastigheter 
Bakgrund och utbildning: Civilingenjör väg och vatten på KTH. Jobbat 
på Skanska i chefsroller under 20 år. Ledande roll på Rosendal 
Fastigheter i 3 år.  
År i branschen: 23 år 
 
Informant 4 
Roll: Ledande roll 
Företag: Studentstaden (Uppsalahem) 
Bakgrund och utbildning: Fastighetsekonomi. Byggteknik. Mäklare. 
Juridik. 
År i branschen: 10 år 
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Informant 5 
Roll: Säljare och projektchef 
Företag: One 4 Event 
Bakgrund och utbildning: Jobbat med tältbyggnader under hela 
yrkeskarriären. 
År i branschen: 40 år 
 
Informant 6 
Roll: Säljare 
Företag: One 4 Event 
Bakgrund och utbildning: Jobbat med tältbyggnader under hela 
yrkeskarriären. 
År i branschen: 10 år 
 
Informant 7 
Roll: Projektledare 
Företag: ICA Fastigheter 
Bakgrund och utbildning: Byggingenjörsexamen. Egen företagare.  
År i branschen: 5 år 
 
Informant 8 
Roll: Risk- och säkerhetsansvarig 
Företag: ICA Sverige  
Bakgrund och utbildning: Säkerhetschef på elektronikföretag, IT-
säkerhet. Militärtjänst inom informationssäkerhet. 
År i branschen: 15 år 
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4.2 Modulbyggnad 
Den temporära livsmedelsbutiken för referensobjektet ICA Folkes Livs 
planeras att utföras som en modulbyggnad. Det här alternativet är 
därför en fullt genomförbar lösning. Modulerna byggs till största del i 
fabrik men liknar en platsbyggd butik i uppbyggnaden av väggar och 
tak. Detta gör att det går att anpassa hur väggarna är uppbyggda för att 
klara kravet på brandklassning.21 

Modulerna, som är från Cramo, används främst till tillfälliga 
kontor, skolor och boenden. ICA Sverige och deras försäkringsbolag 
ställer ett högre krav på skyddsklassning än vad till exempel ett kontor 
gör och kan därför behöva klä in modulbyggnaden i plåt för att uppnå 
skyddsklassen som krävs. Det finns planer på att ta bort en del av de 
tjänster som ICA Folkes Livs erbjuder sina kunder idag, under den 
temporära tiden, för att kunna sänka nivån på skyddsklass. Det är 
föremål som tobak, kontanter och paket från logistikföretag som är de 
mest stöldbegärliga och kan tas bort. ICA Banken ställer dock krav på 
kontanter i ICA-butiker men för att lösa problemet med den temporära 
butiken kan ICA Bankens tjänster behöva utgå under den temporära 
perioden.22 
 Att hyra moduler för en 500 kvadratmeter stor butik under en 
tvåårsperiod kostar ungefär 4,5 miljoner kronor. Modulerna kommer 
helt färdiga med installationer såsom el, ventilation och belysning. 
Kostnader som tillkommer är för den inredning som behövs i en 
livsmedelsbutik. Totalt kommer hyran för modulbyggnaden i två år 
kosta ungefär 5 miljoner kronor. Det går också att köpa moduler också 
men den kostnaden är avsevärt högre.23 
 Modulerna är standardiserade i mått och kan tas isär och 
återanvändas på ett annat projekt. Detta gör modulerna hållbara ur ett 
miljöperspektiv. Modulerna har en klimatskärm som kan mäta sig med 
vanliga platsbyggda lokaler. Uppvärmningen av lokalen kommer 
därmed inte bli högre än i en vanlig butiksfastighet. Modulernas 
konstruktion har bärande elementen i form av limträpelare och 
golvbjälklaget består av en stålram med träreglar och trossbotten.24 

                                                 
21 Informant 7. ICA Fastigheter, 2017 (Muntlig information) 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Att bygga upp en temporär butik med moduler tar ungefär fem 
till sex veckor från byggstart till inflytt. Modulerna lyfts på plats med 
hjälp av en kran och monteras sedan ihop på plats. Det beräknas ta 
ungefär två veckor att montera isär modulerna från att ICA-handlaren 
har flyttat ut ur byggnaden.25 

4.3 Tältbyggnad 
Det som definierar en tältbyggnad i denna rapport är en konstruktion 
som består huvudsakligen ut av en stomme i metall som är klädd med 
ett dukmaterial. Golv, väggar, stomme och tak reses för sig själva för att 
sedan kopplas samman till en fungerande konstruktion. Tältbyggnaden 
är uppdelad i sektioner som kan sammanlänkas. Komplettering av 
isolerande material och hårda plåtbeklädda väggar är att föredra för att 
nå den skyddsklass och brandklass som krävs för en livsmedelsbutik 
som utreds i denna studie.  

Det har funnits ett antal projekt där en livsmedelsbutik har 
etablerats i en tältbyggnad. Det referensobjekt som detta avsnitt bygger 
på är en livsmedelsbutik i Fagersta som gjordes av Lidl och stod 
uppställt i fem veckor. Det var en temporär butik för dagligvaruhandel 
under sommarmånaderna. Objektet som utreds i denna rapport är har 
en verksamhetstid på 18 - 24 månader. Det innebär att minst en vinter 
ska tas med i beräkningen för den temporära butiken och dess 
konstruktion. Stormen Gudrun drog genom södra Sverige januari 2005 
och ödelade många hektar med stormfälld skog. Äldre byggnader 
såsom lador förstördes under orkanvindar och infrastruktur skadades 
allvarligt. Skogsindustrin använde sig av tälthallar, liknande 
tältbyggnader men mycket större, för maskinförvaring visade sig stå 
kvar trots de starka vindarna. Tältduken hade förstörts men stommen 
stod kvar.26  

En tältbyggnad av storleken 500 kvadratmeter kommer i 
dagsläget vara svår att prissätta då projekt av den här typen och 
omfattning inte har genomförts under en tvåårsperiod. Det som går att 
jämföra med är Lidl-butiken som nämns ovan. Kostnaden bör således 
ligga på cirka 10 000 kronor per kvadratmeter. Räknat på objektet ger 
det en slutsumma på fem miljoner kronor för att köpa byggnaden. 

                                                 
25 Informant 7. ICA Fastigheter…,17 
26 Informant 6. One 4 Even7, 2017 (Muntlig information) 
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Kostnader för exempel vatten- och avloppshantering samt 
elinstallationer tillkommer men kan inte beräknas i dagsläget utan en 
projektering.27 
 Stora delar av tältbyggnaden kommer att bestå av tältduk gjord 
av flamskyddsbehandlat plastmaterial som inte är återvinningsbart på 
grund av dess egenskaper. PVC tillverkas av farliga kemikalier och 
flamskyddsmedlet innehåller ämnen som inte är nedbrytningsbara.28 
Stålstommen kräver en hel del energi vid en framställning men har en 
lång verksamhetstid om konstruktionen håller för yttre påverkan. 

En tältbyggnad av storleken 500 kvadratmeter skulle ta cirka tre 
veckor att resa med förutsättningen att ett markarbete inte behöver 
genomföras. De objekt som benämns har en asfalterad plan 
parkeringsplats som underlag för en temporär byggnad. Detta innebär 
att ett eventuellt markarbete uteblir eftersom man inte behöver 
förstärka underlaget. Byggtiden kommer därmed att förkortas avsevärt. 
Genom tältbyggnadens enkla konstruktion där delarna är många fås 
det en kompakt last vid transporter vilket medför minskade 
fraktkostnader. Figur 4.1 ger ett exempel på en tältbyggnad. 
Rivningstiden för tältbyggnaden beräknas vara 1 vecka för en 
tältbyggnad som är 500 kvadratmeter.29 

 
Figur 4.1 Exempel på en tältbyggnad med storleken 15x30 meter 

                                                 
27 Informant 6. One 4 Event…,18 
28 Naturskyddsföreningen. Info om plast, 2017 
http://www.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast (2017-05-14) 
29 Informant 5. One 4 Event, 2017 (Muntlig information) 

http://www.naturskyddsforeningen.se/info-om-plast
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4.4 Platsbyggnation 
Rosendal Fastigheter planerar att uppföra en temporär livsmedelsbutik 
åt ICA Supermarket Tunabackar genom att platsbyggnation. De har 
varit inne på moduler men tycker att en platsbyggd lokal ger en positiv 
upplevelse för kunden i form av takhöjd och estetik. Rosendal 
Fastigheter har funderat på att antingen bygga lokalen med limträ eller 
prefabricerade paroc-element. (Paroc-element är prefabricerade 
byggnadsdelar som monteras ihop på plats.) Rosendal Fastigheter har 
studerat den tillfälliga saluhallen i limträ som står på Östermalmstorg i 
Stockholm.30 Saluhallen är byggd i nästan uteslutande trämaterial och 
har limträbalkar som bärande element.31 Att platsbygga en lokal ger 
möjligheter för anpassning. Lokalen ritas och konstrueras efter 
projektspecifika förutsättningar och därmed kan det antas att 
skyddsklassning och brandklassning kan uppnå eftertraktad nivå.32 
 En temporär livsmedelsbutik i limträ som ska uppföras på en 500 
kvadratmeter stor yta beräknas att uppgå till en kostnad mellan 9 och 
11 miljoner kronor. Detta är räknat utifrån de förutsättningar studiens 
referensobjekt ICA Supermarket Tunabackar ger exklusive inredningen 
i butiken såsom till exempel kyldiskar.33  
 Att riva en platsbyggd lokal innebär ofta en hel del 
materialsvinn. Det betyder att material som inte går att återanvända 
måste slängas. Det kan betyda ett stort slöseri av jordens resurser. Just 
den saluhallen på Östermalmstorg, som är tillverkad i limträ, går att 
demontera för att användas i ett senare projekt.34  
 Rosendal Fastigheter räknar med en byggtid som kommer vara 
tre månader för uppförandet av den platsbyggda temporära butiken. 
Tiden för att riva ner butiken när ICA Supermarket Tunabackar har 
flyttat ut ur den temporära butiken beräknas inte ta längre än en 
vecka.35 
   

                                                 
30 Informant 3. Rosendal Fastigheter, 2017 (Muntlig information) 
31 Stockholm Stad. Stockholm växer, Östermalmshallen, 2017 
http://vaxer.stockholm.se/projekt/ostermalmshallen/tillfallig-saluhall/ 
(2017-05-12) 
32 Informant 3. Rosendal Fastigheter…,20 
33 Ibid 
34 Stockholm Stad. Stockholm växer. Österm…,20 
35 Informant 3. Rosendal Fastigheter…,20 

http://vaxer.stockholm.se/projekt/ostermalmshallen/tillfallig-saluhall/
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I det här avsnittet kommer författarna analysera och diskutera det utfall 
som tas upp i resultatet. Analysen delas in i de fyra olika kriterierna 
(genomförbarhet, ekonomi, hållbarhet och logistik) som den här 
rapporten tar hänsyn till. 

5.1 Genomförbarhet 
Vid intervjuerna har syftet varit att ta reda på om de tre förslagen, på 
temporära butiker i avseende på brand- och skyddsklassning, är 
genomförbara. Det är två viktiga aspekter vid projekteringen av en 
livsmedelsbutik. De två klassningarna ser idag annorlunda ut jämfört 
med för 20 år sen och har fått högre krav på vad gäller material och 
bärförmåga i konstruktion samt inbrottsskydd. 
 Allt material brinner vid tillräcklig lång exponering och hög 
temperatur. Brandklassningens uppgift är att se till att brandskyddet är 
tillräckligt bra för att en säker utrymning ska vara möjlig. För att kunna 
nå en tillfredsställande brandklassning av en temporär byggnad ligger 
problemet varken vid platsbyggnad eller modulbyggnader. Där ser 
författarna för den här rapporten att utformningen av byggnadens 
konstruktion kommer att kunna anpassas till önskad brandklassning 
eftersom att de har en konstruktion som liknar en permanent byggnad. 
Tältbyggnaden riskerar däremot stöta på problemet med sin enkla 
konstruktion av stål och plast. 
 En platsbyggd lokal har stor anpassningsmöjlighet eftersom att 
den är just platsbyggd. Här finns möjligheten att i ett 
projekteringsskede utforma byggnaden till önskad brandklassning. 
Material som är mer beständigt mot brand kommer att väljas och det 
finns möjligheter att projektera för eventuella brandceller och 
utrymningsvägar för byggnaden. Styrkan i en platsbyggd lokal ligger i 
att byggnaden kommer anpassas till verksamheten och inte 
verksamheten efter byggnaden. 
 Modulbyggnaden blir i denna studie ett mellanting för den 
platsbyggda och den tältkonstruerade byggnaden. Konstruktionen 
består av limträ och ej bärande väggar och är tillverkad för att vara 
enkel att transportera, bygga och riva. Den kommer att projekteras 
utifrån en önskad brandklassning men kommer inte uppnå samma 
bärförmåga som en platsbyggd lokal vars stomme är mer stabil.  
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 Tältbyggnadens konstruktion skiljer sig från de andra två 
alternativen vars konstruktion i högre grad liknar en permanent 
byggnad. En byggnad vars klimatskal huvudsakligen är gjort i plast är 
svår att brandklassa. 
 Det andra funktionskravet som denna rapport undersöker, som 
kan vara det svåraste att definiera, är skyddsklassning av butiker. 
Utifrån stöldskyddsföreningens föreskrifter kan det urskiljas att i 
praktiken uppfyller enbart en platsbyggd lokal skyddsklass 2 med den 
planerade konstruktionen. En av informanterna, vars expertis ligger i 
säkerheten kring en butik, har en annan mening och förklarar det 
komplexa med skyddsklassningen av en byggnad. 

Det finns många faktorer som gör byggnaden sårbar för inbrott 
och informant nr 8 som jobbar med säkerhetsfrågor förklarar att 
klassningen går ut på hur lång tid det tar för en inbrottstjuv att ta sig in 
i byggnaden med standardverktyg som till exempel slägga och bultsax. 
Faktum är att dagens brottslighet är mer avancerad än vad den var för 
20 år sedan. De metoder som används beskrivs som professionella och 
kräver kunskap som enbart fackmän besitter inom vissa 
yrkeskategorier. Det som räknas som stöldbegärligt i en butik är 
eventuella postpaket, tobak och kontanter till skillnad från matvaror 
som inte är värdefullt gods. Det är dessa kategorier som höjer kravet för 
stöldskydd till den nivå som krävs. I teorin kan det fungera att låsa in 
värdefulla varor i en container med ett hårt yttre skal av metall. Den 
skulle i detta fall låsas om nätterna och butiken skulle vara övervakad. 
Återigen menar informanten att det måste göras en analytisk 
undersökning för varje specifikt fall. 

En platsbyggd lokal kommer, som tidigare nämnt, inte skilja sig 
anmärkningsvärt från en permanent byggnad. Här uppnås 
skyddsklassen lättare genom det slutna skalet, få skarvningar i 
konstruktionen och tyngre väggar. De andra två förslagen döms redan 
ut på förhand till att nå den skyddsklassning som krävs. Det båda 
lösningarna har en lättare konstruktion och skarvar mellan olika 
sektioner.  
 Det går enbart att spekulera om en temporär byggnad baserad 
på en tältkonstruktion kan skyddsklassas till önskad nivå då det är ett 
nytt koncept som inte har testats ute i fält under så lång tid som 24 
månader. Utan förbättring klarar inte moduler skyddsklassningen 
heller men en godtagbar lösning kan vara att klä in fasaden med plåt 
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men det sin tur är mycket kostsamt. En sista lösning för att 
tältbyggnaden och modulbyggnaden ska vara genomförbara är att ta 
bort stöldbegärligt gods från butiken för att sänka nivån på 
skyddsklassen.  

Den platsbyggda lokalen är att föredra utifrån skyddsklass och 
brandklass på grund av de anpassningsmöjligheter som finns. Som 
majoriteten av informanterna menar är alla förslagen fullt möjliga med 
diverse tillägg och restriktioner men en platsbyggd lokal är ett 
fördelaktigt alternativ med hänsyn till genomförbarheten. 

5.2 Ekonomi 
Ekonomin är en stor drivkraft inom byggbranschen och det är svårt att 
hitta motivation att investera större summor pengar i en temporär butik 
som ska användas max tre år. Ekonomi blir därmed en viktig faktor att 
ta hänsyn till i den här studien. 
 Vid platsbyggnation av en lokal är det absolut dyraste 
alternativet och tio miljoner kronor är en enorm stor investering för en 
temporär byggnad. Det kostar ungefär dubbelt så mycket som de två 
andra alternativen räknat utifrån en tvåårsperiod. Om byggnaden kan 
monteras ner och användas på andra projekt blir avskrivningstiden 
längre, men det är fortfarande ett för dyrt alternativ. 
 Det billigaste alternativet utifrån en tvåårsperiod är att hyra 
moduler. Kostnaden för byggnaden och inredningen blir totalt fem 
miljoner kronor. Det är fortfarande en stor summa pengar för en 
temporär butik. Ett annat alternativ är att köpa modulerna men den 
kostnaden är avsevärt mycket större och då tillkommer kostnaden för 
förvarning av modulerna när de inte används.  
 Tältbyggnaden kostar lite mer än modulerna men i det fallet 
köps lösningen. Det kostar cirka fem miljoner att köpa en tältbyggnad 
på 500 kvadratmeter och sedan tillkommer kostnader för inredning och 
installationer. Det här alternativet kostar 5,5 miljoner exklusive 
installationer och eftersom att det inte har gjorts ett likvärdigt projekt 
kan ingen exakt summa för tältbyggnaden antas. Om ICA skulle äga en 
tältbyggnad och använda lösningen på fler projekt skulle 
avskrivningstiden bli längre än den här tvåårsperioden. 
 Utifrån ekonomi är tältbyggnad eller modulbyggnad de 
självklara valen. Om bara tvåårsperioden ska tas i beaktning är 
modulerna lite billigare men finns det planer på liknande projekt i 
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framtiden skulle ett köp av tältbyggnaden vara ett ekonomiskt 
fördelaktigt val. Platsbyggnation är ett alternativ som blir för dyrt 
gentemot de andra två alternativen. 

5.3 Hållbarhet 
Idag ställs det stora krav på ett hållbart byggande med hänsyn till 
sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. I den här studien 
undersöks hållbarheten i de olika lösningarna utifrån ett 
miljöperspektiv. Den temporära butiken kan vara miljövänlig i flera 
avseenden. Exempel på dessa kan vara om de temporära butikerna går 
att återanvända, hur energieffektiv är fastigheten eller hur miljövänligt 
materialvalet för byggnaden är. 
 Den första frågan handlar om huruvida den temporära butiken 
skulle kunna användas på ett annat projekt i framtiden eller inte. Om 
byggnaden kan återanvändas och få en längre livstid än de två till tre 
åren som den temporära butiken behövs är det en stor fördel ur ett 
miljöperspektiv. Att bygga upp en temporär byggnad för en två- eller 
treårsperiod är ett onödigt stort slöseri på naturresurser om materialet 
inte kan tas till vara och återanvändas. Moduler är standardiserade och 
monteras och demonteras enkelt. De kan återanvändas på ett liknande 
projekt i framtiden och anpassas efter dess förutsättningar. Därigenom 
kan en stor andel av materialet, byggdelar och den arbetskraft som har 
lagts ner utnyttjas igen. En tältbyggnad kan också tas ner och 
återanvändas på en ny plats men vissa beståndsdelar kan behöva 
förnyas eftersom till exempel tältduken kommer att vara sliten efter en 
två- till treårsperiod. En tältbyggnad har således inte en lika lång livstid 
som en modulbyggnad. En platsbyggd lokal innebär vanligtvis mycket 
materialsvinn vid rivning. Den här typen av projekt kan därmed 
resultera i ett stort slöseri på naturens resurser. Saluhallen på 
Östermalmstorg kan demonteras och byggas upp igen, just den 
platsbyggda lösningen är således återanvändbar. Det finns en stor 
variation av platsbyggda fastigheter och beroende på hur 
uppbyggnaden ser ut kan det vara en hållbar lösning. 

Den andra frågan ställer krav på att den temporära byggnaden 
ska vara energieffektiv. Den här studien undersöker lösningarna utifrån 
hur skalet för den temporära butiken ska se ut och där är det 
isoleringen som bestämmer hur energieffektivt byggnaden är. 
Uppvärmningen av en lokal är en stor del av energiförbrukningen och 
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kan bli krävande om isoleringen inte är tillräckligt bra. En platsbyggd 
lokal är anpassningsbar och mängden isolering kan styras från projekt 
till projekt. Detta leder till stora möjligheter att konstruera en tillräckligt 
isolerad byggnad. Modulerna är standardiserade och ger en liten 
möjlighet för anpassning efter projekt men de har en riktig klimatskärm 
som troligtvis täcker behovet av isolering. Tältbyggnader har däremot 
relativt liten isolering och kan behöva extra isolering under det kalla 
vinterhalvåret. Detta tyder på att behovet av energi för uppvärmning 
kan vara större för en tältbyggnad till skillnad från de andra 
alternativen.  

Den sista frågan handlar om materialvalet och hur det kan 
påverka miljön. Trä är ett exempel på material som är ekologiskt, 
förnybart, beständigt och lättillgängligt här i Sverige. Den platsbyggda 
saluhallen på Östermalmstorg är helt tillverkad i trä och har 
limträbalkar som bärande element och är därmed ett hållbart val utifrån 
materialval och dess inverkan på miljön. Modulerna från Cramo har 
också limträbalkar som bärande element. De har dock en stålram i 
golvbjälklaget och stål behöver mycket energi vid tillverkning. 
Modulerna har således ett lite sämre materialval än saluhallen på 
Östermalmstorg. Tältbyggnaden har en tältduk som är gjord i PVC och 
behandlad med flamskyddsmedel. PVC är en plast som är tillverkat av 
vinylklorid som är en farlig kemikalie. Flamskyddsmedel är tillverkat 
av olika ämnen som är svåra för miljön att bryta ner. Tältduken 
påverkar miljön negativt på grund av de farliga kemikalierna som 
behövs och att den inte går att återvinna. 

Utifrån hållbarhet genom ett miljöperspektiv är den platsbyggda 
lösningen som tar inspiration från saluhallen på Östermalmstorg det 
bästa valet. Byggnaden är helt gjort i trämaterial och kan återanvändas. 
Detta ger byggnaden en lång livstid eftersom att trämaterial är 
beständigt. Byggnaden är dock inte anpassningsbar och för att kunna 
återanvända den behöver nästa projekt vara likställt med det förra. 
Detta till skillnad från både moduler och tält som kan ändra storlek 
med antal moduler eller tältsektioner utifrån behov. Isoleringen i 
platsbyggda lokaler är anpassningsbara och ger stora möjligheter för en 
energieffektiv byggnad från tillverkning till återvinning.  
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5.4 Logistik 
När en byggnad ska ta upp en större yta temporärt kan byggtiden vara 
en kritisk punkt. Byggtid syftar på tiden från och med att området är 
avstängt till och med att inflyttningen är klar. Ytan kanske är avsedd för 
ett annat ändamål i vanliga fall såsom till exempel parkeringsplatser. I 
projektet för ICA Supermarket Tunabackar kommer den temporära 
butiken att stå på parkeringsplatserna utanför den nuvarande butiken, 
detta gör att bilanvändande kunder kommer att minska under den 
temporära perioden och dess byggtid. Det är byggtiden och tiden för 
rivning som kan pressas ner för att uppnå en smidig lösning.  
 En platsbyggd lokal är den lösningen som har allra längst 
byggtid. Det beror på att allt ska göras på plats och det är många 
moment som ska genomföras. Byggtiden kan ta upp till cirka tre 
månader. Däremot om byggnaden ska bestå utav moduler kan nästan 
allt arbete utföras i fabrik innan byggtiden har startat. Modulerna 
behöver bara viss komplettering på plats. Byggtiden för moduler 
beräknas ta fem till sex veckor. Det är nästan hälften av byggtiden för 
en platsbyggd lokal. Det alternativ som har allra snabbast byggtid är 
tältbyggnaden. Där beräknas byggtiden ta cirka 3 veckor exklusive 
eventuellt markarbete. Det har antagits att det är en jämn och hårdgjord 
yta. 
 Det som är viktigare än byggtiden är tiden som beräknas ta för 
rivning av byggnaden. I fallet ICA Supermarket Tunabackar kommer 
den temporära butiken stå i vägen för den nya butiken när invigningen 
sker. Detta kan resultera i att det inte kommer en lika stor mängd 
kunder som det hade kunnat göra. Invigningen ska ge en positiv bild 
av den nya butiken och riskerar att hamna i skuggan av den temporära 
butiken. Tältföretaget och Rosendal Fastigheter räknar med att 
rivningen av byggnaden skulle ta upp till en vecka för tältbyggnaden 
och den platsbyggda lokalen. Modulerna från Cramo beräknas 
monteras isär på cirka två veckor. Det är en liten skillnad i tid för 
rivning för de olika alternativen. Eftersom att det skiljer sig så lite 
mellan de olika byggnaderna spelar det antagligen liten roll vilken man 
väljer utifrån tiden för rivning. Det kanske kommer att påverka ICA-
handlarens vinst att ha en byggarbetsplats precis utanför entrén men 
det finns ingen annan lösning. Ett alternativ för att få en attraktiv och 
inbjudande invigning av den nya butiken skulle vara att stänga ner 
butiken till och med att rivningen är klar. Konsekvensen av det skulle 
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bli en helt utebliven vinst under den tiden, det skulle vara svårt att 
motivera ett sådant alternativ. 
 En sista punkt som är viktig ur ett logistiskt perspektiv är 
transport och förvaring av de lösningar som är återanvändbara och ska 
köpas. Hyreskostnaderna kan bli höga utifall tiden mellan olika projekt 
bli lång. Transportkostnader till och från uppställningsyta och 
hyreskostnader kan också bli dyrt om det inte går att göra byggdelarna 
kompakta. Modulerna går att montera isär men förblir skrymmande i 
volym. Det kan bli dyrt med transport och uppställningsyta om 
byggnaden är stor och hyran av uppställningsyta blir lång vid köp av 
moduler. Tältbyggnader däremot går att göra kompakt och får därför 
både en lägre hyreskostnad samt transportkostnad än 
modulbyggnader. I projektet för referensobjektet Folkes Livs planerar 
ICA att hyra moduler och i det fallet tillkommer inte dessa kostnader. 
 Tältbyggnaden är den bästa lösningen utifrån logistik på grund 
utav den korta tiden för byggnation och rivning samt möjligheten till 
den kompakta förvarning som ges. Det är billigt att transportera, 
förvara och ytan för den temporära butiken behöver inte tas upp mer 
än nödvändigt. Om ICA Sverige köper in ett tält skulle det också kunna 
användas som provisorisk butik vid plötsliga händelser såsom brand 
eller översvämning.  
 Modulbyggnad är också en bra lösning. De går relativt snabbt att 
bygga och riva ner modulerna. Om modulerna hyrs behöver inte 
företaget bry sig om transport och förvaring heller. Modulerna går 
också att bygga i fler våningar till skillnad från tältbyggnaden. Detta 
gör att det går att optimera ytan för byggnaden med lösningar såsom 
kontor eller byggetablering på övervåningen. 
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5.5 Allmänt 
Undersökningen för denna rapport visar att valet av temporär byggnad 
är både ett enkelt och ett svårt problem. Den generella reaktionen hos 
informanterna för de olika förslagen är olika på grund av de kunskaper 
och förutfattade meningar de har för varje lösning. Ser vi på ICA-
handlarnas reaktioner för de olika lösningsförslagen möts författarna av 
den här rapporten av att det inte spelar någon större roll vad för lokal 
det blir, bara kostnaden och tiden för omplaceringen är så liten som 
möjligt. Vad gällande allt som tillkommer vid flytt av butik, byggnation 
av en temporär butik, nya installationer, minskat sortiment samt 
prioritering av de tjänster en vanlig butik tillhandahåller räknas in i 
dessa två slutpunkter. Fastighetsägarna skiljer sig från varandra i 
frågan där ena instämmer med ICA-handlarna medan den andre inte 
ser tid eller kostnad för en temporär butik som något hinder utan 
poängterar vikten av en inbjudande butik vilket enligt hen bara uppnås 
av den platsbyggda lokalen. 

Det ska framhävas att problemen med en temporär butik är 
mycket mer än det som beskrivs i denna rapport. Det tillkommer en 
mängd fler lösningar på problem som måste avklaras innan det står en 
färdig butik redo för kund. Utöver det den här rapporten beskriver 
måste bland annat hygien, arbetsmiljö, förvaring, installationer, värme 
m.m. undersökas för att uppnå en godkänd butik. Den temporära 
byggnaden ska inte skilja sig i funktion jämfört med vad en permanent 
fastighet utgör sig för att vara. Informanterna som har intervjuats under 
arbetets gång har gett sin kunskap och erfarenhet i ämnet och har 
därmed kommit med insikten utifrån deras situation. Förutom de 
problem som beskrivs ovan och de problem som finns att hämta 
teoretiskt finns det även svårigheter som enbart kan lösas med 
erfarenheten av någon med många år i branschen. Det kan tyckas 
enkelt för den icke berörda som inte kommer att bedriva en verksamhet 
under två år i en temporär byggnad att hitta på en lösning. Förslaget att 
”bara” ställa upp en barack eller tält är en generell reaktion bland ej 
insatta i ämnet. Erfarenheten visar en komplex situation där personalen 
närmast berörs av en förändrad arbetsplats vilket kan ge en negativ 
effekt för deras välmående. Kundernas köpupplevelse genom butikens 
förändrade image kan i detta fall också slås ut som gynnsamt för 
försäljningen.  
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6. AVSLUTNING 
I det här avsnittet presenteras författarnas slutsatser av den här studien. 
Utifrån slutsatserna tar rekommendationer upp av författarna. Slutligen 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats och rekommendationer 
Att bygga en temporär byggnad är ett dyrt projekt oavsett vilken 
lösning som väljs. Det föredras dock framför alternativet att stänga ner 
butiken under byggtiden och förlora all vinst, personal och kundernas 
förtroende. Vid valet av temporär byggnad bör enkelheten vara en 
viktig komponent på grund av den korta tidsperioden.  

Moduler är ett relativt billigt, enkelt och tryggt val vid 
projekteringen av temporära byggnader.  Det är ett beprövat koncept 
som används till olika verksamheter i hela Sverige idag. Det är enkelt 
att hyra moduler eftersom att de kommer helt färdiga med 
installationer såsom el, ventilation och belysning. Det är bara 
inredningen som måste bekostas och flyttas in och ut av hyresgästen. 
Om tjänster såsom kontantuttag, tobak och paketombud kan uteslutas 
och modulerna inte behöver kompletteras för att klara skyddsklassen 
blir det en billig lösning också.  

Tältbyggnad är inte ett nytt koncept men har inte prövats under 
en längre tid för den här sortens verksamhet. Tältbyggnaden fungerar 
bra under korta perioder, speciellt under sommarhalvåret. Det finns 
egentligen ingenting som säger att det inte är genomförbart för de här 
två åren men det är ett osäkert och oprövat alternativ. För de företag 
som vågar prova nya saker kan det här alternativet fungera. Det är 
billigt att köpa in och billigt att förvara och det är en perfekt lösning vid 
oväntade situationer där en butik behövs byggas upp snabbt.  
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6.2 Förslag till fortsatta studier 
Den här studien visar att temporära livsmedelsbutiker är ett outforskat 
ämne. Studien är begränsad till fyra olika punkter (genomförbarhet, 
ekonomi, hållbarhet och logistik) vidare forskning inom ämnet kan 
beröra andra delar såsom arbetsmiljö, hygien, installationer etc. Den här 
studien begränsar sig också till svenskt klimat och fortsatta studier 
inom ämnet kan med fördel ta hänsyn till andra klimat som till exempel 
tropisk värme. 
 Tältbyggnader är ett koncept som utvecklas och fortsatt 
forskning skulle kunna redogöra för andra verksamheter där 
konstruktionen kan fungera eller med avseende på hållbart byggande 
undersöka hur energieffektiv en tältbyggnad skulle kunna bli. 
  



Bilaga 1 

Verksamhetsklasser1 

Verksamhets
klass 

Personerna har 
kännedom om 
byggnaden och 
dess 
utrymmnings
möjligheter 

Personer kan 
till största 
delen 
utrymma på 
egen hand 

Personer 
kan 
förväntas 
vara 
vakna 

Exempel på verksamhet 

Vk1 Ja Ja Ja Lättare industri och kontor 

Vk2A Nej Ja Ja Lokaler < 150 personer 

Vk2B Nej Ja Ja Samlingslokaler > 150 
personer 

Vk2C Nej Ja Ja Samlingslokaler > 150 
personer + alkoholservering 

Vk3 Ja Ja Nej Bostäder i flerbostadshus, 
familjedaghem, 
seniorboende, 
trygghetsboende 

Vk4 Nej Ja Nej Hotell, vandrarhem, 
korttidsboende 

Vk5A - Nej Nej Förskolor, fritidshem 

Vk5B - Nej Nej Särskilt boende för personer 
med vårdbehov  

Vk5C - Nej Nej Vårdanläggning 

Vk5D - - - Fängelse, häkten 

Vk6 - - - Tung industri, industri med 
farliga tillverkningsprocess 

 

                                                 
1Träguiden. Versamhetsklasser, 2012, http://www.traguiden.se/om-
tra/byggfysik/brandsakerhet/byggnadsklasser-och-
verksamhetsklasser/ (2017-05-03) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Frågor till ICA-handlare 
1. Vilka extratjänster erbjuder din butik? 

2. Hur stor är din butik? 

3. Hur många anställda har du? 

4. Hur länge har du varit ICA-handlare? 

5. Vad har du för övrig bakgrund? 

6. Snart kommer en ombyggnation ske av din butikslokal. Hur ser du på 

det? Kommer det att gynna din verksamhet tror du? 

7. Som du vet vill man hitta en lösning på problemet och fortfarande 

bedriva verksamhet under hela byggtiden. Hur ser du på det? 

8. Vi undersöker tre alternativa lösningar: modulbyggnad, tältbyggnad 

och platsbyggd lokal. Vad skulle du föredra som handlare? Vilken 

lösning vill du inte se? 

9. Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika förslagen? 

10. Vad är de största problemen du ser med att ha en temporär butik? 

11. Vad är dina värsta farhågor med ombyggnationen? 

12. Vad är ett önskvärt förlopp av ombyggnationen? 

13. Hur viktig är byggtiden och att den hålls? 

Frågor till fastighetsägare 

1. Vad är din nuvarande yrkesroll? Och hur länge har du jobbat som det? 

2. Vad har du för övrig bakgrund? 

3. Vilken butik är ni fastighetsägare för? 

4. Vad har ni för skyldigheter och rättigheter som fastighetsägare? 

5. Vad ser du för problem på det hela? 

6. Vad för lösning skulle du vilja se i fallet? 

7. Har ni haft ett sånt här projekt förut? Hur löste ni det då? 
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Frågor till projektledare på ICA Fastigheter 

1. Vad har du för utbildning och erfarenhet? 
2. Närmast ligger Folkes Livs för ombyggnation och flytt till en 

temporär lokal. Där har ni valt modulbyggnader, varför? 
3. Finns det någon plan på att använda modulerna på senare 

projekt? 
4. Vad kommer modulerna kosta? 
5. Hur ser ni på skyddsklassningen av moduler? Hur kommer ni gå 

tillväga för att uppnå rätt nivå? 
6. Hur ser du på en platsbyggd lokal? Fördelar och nackdelar. 
7. Hur ser du på en modulbyggnad? Fördelar och nackdelar. 
8. Hur ser du på en tältbyggnad? Fördelar och nackdelar. 
9. Vad är dina värsta farhågor med ombyggnationen? 
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