
Utformning av ny butik i Sunne

Arkitektritning

Architectural drawing

Examensarbete inom Byggteknik för Högskoleexamen, 7,5 hp 
Högskolan Dalarna

Författare: Anna Samuelson

Handledare: Hans Persson
Examinator: Tina Wik
Datum: 2 juni 2016



Anna Samuelson



Högskolan Dalarna

Examensarbete inom Byggteknik för
högskoleexamen

Titel: Utformning av ny butik i Sunne 
Undertitel: Arkitektritning
Författare: Anna Samuelson
Kurs: Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 
BY 1025, 7,5 hp.
Utbildningsprogram: Byggarbetsledare, 120 hp
Företag: Ica Sunne, Sunne kommun
Handledare: Hans Persson hpe@du.se
Examinator: Tina Wik tiw@du.se

Högskolan Dalarna

Postadress Högskolan Dalarna,
791 88 Falun

Telefon 023-77 80 00
Hemsida www.du.se

http://www.du.se/


Anna Samuelson

Thesis Project in Construction Engineering

Dalarna University

Postal adress Dalarna University, 
SE-791 88 Falun, Sweden
Telephone +46 (0)23-77 80 00
Website www.du.se

Title: The design of the new store in Sunne 
Keyword: Architectrual drawing
Author: Anna Samuelson
Course: Thesis Project in Construction Engineering (BY1025),
7.5 ECTS credits
Degree Programme: Construction Management, 120 ECTS credits 
Company/Institution: Ica Sunne, Sunne kommun
Thesis Supervisor: Hans Persson, hpe@du.se
Examiner: Tina Wiik, tiw@du.se
Abstract
To be written in English.



Högskolan Dalarna

Sammanfattning
Projektarbetet omfattar ämnena projektplanering, byggteknik samt konstruktion. 
Rapporten innehåller ett nytt förslag hur man kan bygga en helt ny affärslokal. Genom 
förslaget löser man bristen på affärsutrymme samt parkering för Ica Sunne som vill 
utveckla sin verksamhet. Detta projektarbete är ett led i ”handel på lika villkor” eftersom
andra butiker i centrum har parkering i närheten av sin butik. 
Att behålla affärsverksamheten ICA i centrala Sunne är viktigt för hela 
centrumverksamheten.  I projektarbetet ingår forskning och intervjuer som 
sammanställts till en färdig arkitektritning  efter verksamhetens krav och modell över 
en nya affärslokal med lägenheter på våning två och tre samt utformning av 
parkeringsplatser. Exteriören är av vikt då den skall överensstämma med befintlig 
byggnadsmiljö och omgivande byggnader. Målet är att på sikt försöka genomföra denna 
byggnation.
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Summary

The project work includes project planning, structural engineering and construction. 
The report contains a new proposal of how to build a completely new business premises.
The proposal solves the lack of commercial space and parking for Ica Sunne who wants 
to develop their business. This project is part of "fair trading" because other shops in the
centre have parking near their stores.
It is impotrant for the whole centre that ICA maintain their business operations in 
central Sunne. The project work includeds research and interviews compiled into a final 
architectural drawings for the business requirements and the model of a new 
commercial building with apartments on the second and third floor and the design of 
new parking lots. The exterior is of importance since it must comply with the existing 
built environment. The goal is to eventually try to implement this project.
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Förord

Tack till Tomas Nilsson och Johanna Bergsman på byggnadskontoret i Sunne som gett 
mig grundläggande uppgifter inför starten av projektarbetet. Tack till Håkan och Stefan 
Börjesson på ICA i Sunne som bidragit med synpunkter och önskemål.
Tina Wik och Hans Persson, Högskolan Dalarna har varit mitt bollplank och gett mig 
supportunder arbetets gång, tack för all hjälp. 

Anna Samuelson, Borlänge 16/5 2016
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1 Inledning
Det projektarbete som beskrivs i denna rapport är ett förslag av en ny butik som visualiseras i 
arkitektritningen. Projektarbetet genomfördes genom intervjuer, exteriör dokumentation, 
omfattade läsning av studentlitteratur. Dessa inspirationskällor resulterade i en arkitektritning 
av affärsbyggnad med lägenheter på plan två och tre samt en 3-D modell av byggnaden. I 
rapporten redovisas även en plan av placering av byggnaden på den tilldelade tomten och 
utformning av parkeringsplatser.
Projektarbetet visar hur man kan planera och utforma en ny affärsbyggnad med 
parkeringsplatser och att resultatet kan ligga till grund för framtida byggnation.

1.1 Bakgrund

Valet av projektarbete kom via en tidningsartikel där problemet med närliggande 
parkeringsplatser yttrades som en anledning till att Ica Sunnes verksamhet skulle flyttas till E-
45. Det ska byggas lägenheter på den närmaste parkeringen. Utan närliggande parkeringar kan
inte handel på lika villkor bedrivas. Nuvarande status för Ica Sunne Butikslokaler är att 
lokalen inte ger utrymme för tillbyggnad vilket har bidragit till att företaget inte kan utöka sin 
verksamhet. Nybyggnation på parkeringsplatsen gör att kunderna kommer inte att kunna 
parkera nära butiken. Om inte Ica Sunne får en plats i centrum med bra parkeringsmöjligheter 
kommer de att bygga en ny butik vid väg E-45. Detta kommer att påverka handeln i centrum 
negativt.
Sunne kommun har gjort en handelsutredning som finns redovisad i en rapport sammanställd 
av Tyréns. Studien av den rapporten ligger även till grund i detta projektarbete. 

1.2 Syfte

Det primära syftet med projektarbetet är försöka lösa problemet med närliggande 
parkeringsplatser till Ica Sunne och utforma en ny affärslokal efter företagets krav i ett 
centralt läge. På så sätt kan företaget utveckla sin verksamhet och bedriva handel på lika 
villkor som andra butiker i centrum. Projektarbete innefattar även lägenheter på plan två och 
tre, vilket är av intresse då det råder bostadsbrist i området. Det är viktigt att presentera en 
lämplig exteriör  för att projektet lättare skall kunna genomföras då det finns ett motstånd från
allmänheten till att affärslokalen skulle se ut som en ”stor låda”.
Ett sekundärt syfte är att  utvecklingsmöjligheterna för centrumverksamheten ökar när 
projektet genomförs på den utsatta tomten vid torget. Andra verksamheter kan etablera sig i 
de gamla Ica-lokalerna samt att utrymmet i den gamla butiken (längst norr ut mot Fryken) kan
byggas om till attraktiva lägenheter. 

1.3 Avgränsningar

Projektarbetet avser att utforma en A-ritning med parkeringsplatser samt en modell.
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2 Definitioner 

2.1 Arkitektritning

”Arkitektritning, A-ritning eller A-handling är ett samlingsnamn för sammanställnings-, 
uppställnings- och detaljritningar, som visar utformningen av en byggnad. Beroende på i 
vilket skede i projekteringen en arkitektritning presenteras så kan den variera i detaljrikedom, 
vad gäller exempelvis planer, fasader och sektioner”. [1]
”På arkitektritningar beskrivs planlösning, dvs. byggytans disposition med rummens storlek 
och placering samt inredning och estetisk utformning av husets tak och och fasad.
Eftersom arkitekten gör sina ritningar först är placering av byggnaden på tomten, byggnadens 
yttermått viktiga samt inre måttfastställda i A-ritningen”. [2]
Skala 1:200 används till rumssamanband, huvudmått, översikt av fasader och sektioner.
[sid 28, Arkitektens handbok)] [9]
För situationsplaner gäller skala 1:500 beroende på kommunens kartsystem.  

2.2 Arkitektur

”Arkitekturen i våra städer har präglats av sin tid. Fasader, formspråk och detaljer har varierat 
med den rådande arkitekturstilen. Under många århundraden var de klassiska stilidealen, med 
rötter i antiken, allenarådande. Vid upprepade tillfällen har ledande arkitekter brutit radikalt 
med tidens smak och introducerat nya stilar”.[sid 79, Så byggdes staden] [10]

2.3 Inventering

Inventering av landskapet innefattar: Rumsliga och visuella kvalitéer, bebyggelsestruktur, 
natur och växter. Tekniska och miljömässiga aspekter. Kopplingar, samband och trafik. 
Sociala aspekter. Privat och offentligt. Växlingar över tid. Historia, Kontinuitet. Legala 
gränser. Det oväntade.
[sid 136, Arkitektens handbok] [9]

2.4 Sociotopkarta

En metod att kartera och värdera sociala och kulturella värden i stadens friytor. Metoden 
kombinerar olika typer av informations hämtning. Platsspecifika värderingar av medborgarna 
genom fokusgrupper och enkäter. Expertvärdering genom observationer, samt 
tillgänglighetsanalys.[sid 140, Arkitektens handbok] [9]
Teoretisk utformning [3]

2.5 Byggnadens möjliga miljöcertifiering

Miljöbyggnad: 
Under projektering och gäller själva byggnaden. Innefattar sund inomhusmiljö, 
energianvändning och kemiska ämnen.
Svanenmärkt: 
Miljökrav tas under hela byggprocessen gällande materia och energibehov. Omhändertagande
av byggavfall samt drift- och underhållsplan, god inomhusmiljö med krav på ingående 
material, ventilation, byggprocess, material- och kvalitetskontroll.
EU GreenBuilding: 
Bedömer energianvändningen i byggnaden och avser endast lokaler. Kravet för certifiering är 
att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i 
BBR. [9]
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2.6 Myndighetskrav

Översiktsplan. 
”Enligt PBL(plan och bygglagen) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som 
innefattar kommunens hela mark- och vattenområden. På en eller flera kartor anges hur 
marken ska användas och hur bebyggelseutvecklingen ska ske. Till planen hör beskrivning, 
som redovisar motiven bakom planen och vilka åtgärder som planeras”.
[Sid 50, Byggprocessen] [5]

Detaljplan 
”För områden där ny, sammanhållen bebyggelse planeras, för nya enstaka byggnadsverk av 
särskild betydelse samt när befintlig bebyggelse ska ändras på ett sätt som kräver samordning,
upprättas en detaljplan. Genom detaljplanen prövas markens lämplighet för bebyggelse och 
regleras utformningen av bebyggelsemiljön. Även husets storlek, höjd och placering kan 
anges i planen”. [sid 51, Byggprocessen] [5]

Situationsplan
”En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och 
omgivningen ovanifrån. Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, hur 
marken är använd och var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras. Nya byggnader och
tillbyggnader ska måttsättas till närmaste tomtgränser. Det är för att tydligt visa hur långt ifrån
en ny byggnad eller en tillbyggnad hamnar från grannens fastighetsgräns. Dessa mått används
även när en ny byggnad eller tillbyggnad ska sättas ut och lägeskontrolleras av en 
kartingenjör. För att en byggnads eller en tillbyggnads läge ska kunna bestämmas och gå att 
sätta ut, måste byggnaden måttsättas med tre vinkelräta mått till närmaste tomtgränser. Om 
något ska rivas ska det också markeras på situationsplanen. 
Situationsplanen ska ritas i skala 1:500”. [6]

2.7 Tyréns handelsutredning

Sunnes fysiska förutsättningar
Läge: Sunne ligger i Värmlands län, sex mil från Karlstad och fem mil från Arvika. Avståndet
till Munkfors är knappt tre mil. Infrastruktur: E 45 passerar Sunne och v 241 går igenom 
Sunne mot Munkfors. V 241 innebär att centrum är lättillgänglig med bil. 
Frykdalsbanan trafikerar mellan Karlstad och Torsby med station i bland annat Sunne, 
Kolsnäs, Rottneros och Lysvik. Sunne station har i dagsläget ingen tydlig koppling till 
centrum. 
Omgivningar: Sunne kommun ligger i Fryksdalen där naturupplevelsen är hög med vattnen, 
vackra vyer, vandringsleder och naturreservat. 
Vatten & natur: Sunne präglas av närheten till Fryken. Besöksmål som Vattenlandet och 
Kolsnäs camping ligger intill vattnet. Förutom Fryken finns i kommunen flera sjöar för bad, 
båtliv och fiske. 
Barriärer: Sunne tätort delas av vattnet vid Fryken. På den östra sidan om vattnet finns främst 
bostadsområden och industrier. Järnvägen är också en barriär. [7]
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Befolkning och prognos, Sunne
Sunne har en befolkning som uppgår till drygt 13 000 invånare. I prognosen från 2013 
minskar befolkningen med 30 personer per år. Det ger en befolkning på 12 921 personer år 
2020 och 12 774 år 2025. Tyréns har i beräkningar använt förändringstakten i 2013 års 
prognos på 2014 års utfall. Historiskt har befolkningsförändringen berott på negativt 
födelsetal. Något som vissa år har balanserats av ett positivt flyttningsöverskott. 
Befolkningsprognosen kan komma att påverkas av ökad flyktinginvandring. [7]

Sunnes generella utbud - handel
I Sunne finns en centrumkärna med handel vid Storgatan, Kvarngatan och ett par angränsande
gator. Det är en blandad bebyggelse med både äldre och modernare byggnader. Skyltfönster 
varvas med skyltar mot gatan. Delvis är det bostäder på ovanvåningar, och det är främst två- 
eller trevåningshus. Handeln i centrum upplevs som utspridd, och ligger inte i några 
sammanhängande kommersiella stråk. Det är långa avbrott mellan byggnader och 
skyltfönster. Byggnader är förutom några få undantag fristående, vilket är en kommersiell 
nackdel. Ur ett kommersiellt perspektiv är det en påtaglig brist att det saknas täthet mellan 
kommersiella aktiviteter. För att handel ska fungera optimalt ska det ”hända” mycket saker 
längs ett handelsstråk. Det finns ett antal kedjebutiker och enskilda småbutiker i centrum, 
enligt uppgift ca 80 butiker totalt. De stora aktörerna i Sunne är Coop Extra (3 200 kvm, 
omsätter 110 mkr) på Bryggargatan, norr om Storgatan och ICA Supermarket (1 900 kvm, 
omsätter 88 mkr) på Storgatan. [7]

Slutsats och rekommendation
Sunne har många värden – en tydlig själ och profil som besöksmål med ”Sagolika Sunne” 
(Mårbacka och Selma Lagerlöf), något som ger en bra grund för att utveckla orten till att bli 
ännu mer attraktiv för både invånare, näringsliv och besökare. Viktigaste slutsatsen är 
utmaningen i att centrum är planerad på ett sätt som inte optimerar shopping och handel, då 
det är glest och utspritt, så åtgärden som skulle få mest effekt är att minska de fysiska 
glappen. Både inne i centrum men även mellan besöksmålen och centrumkärnan. [7]

I Tyréns rapport finns en checklista för vad som bör utvecklas i Sunne
• Minska fysiska glapp, både för upplevelsen av centrumkärnan men också mellan 
besöksmålen och centrum. Fokus på tillgänglighet, upplevd närhet, entréer och upplevelser. 
• Dagligvaruhandeln – att utöka handeln med ytterligare en dagligvaruaktör är lämpligt för att 
variera utbudet och erbjuda även lågprismöjligheter. Det gör det också tydligare för övriga 
aktörer att utveckla och tydliggöra sina koncept. Olika scenarier för placering kan behöva 
utvecklas.

2.7.1 Planeringskriterier

1 Fysisk planering. Koncentration av utbud i centrum  – minska glapp och avstånd. Även om 
kommunens invånarantal minskar råder bostadsbrist.
2 Handeln. Ytterligare dagligvaruhandel i lågprissegment kan minska ortens utflöde Stötta 
lokala butiker i att få in besökare till centrum, utnyttja gemensamma events.
3 Besöksnäring. Skapa dragare i centrum, locka in besökarna. Arbeta med tydliga och 
lockande entréer till Sunne.
4 Varumärke och själ. Skapa ett genomtänkt gestaltningsprogram, i linje med Sunnes själ. 
Upplevelser och utbud kring vattnet. [7]
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Tyrén handelsanalys:
”Det är framförallt längs Storgatan, Kvarngatan, Badhusgatan, Bryggargatan och över torget 
som handelsstråken ligger – illustrerade med blått i kartan till höger. Att inte sprida ut detta 
ytterligare, utan snarare koncentrera befintlig handel och service ännu mer är önskvärt, 
framförallt då längs dessa stråk. Den fysiska planeringen av centrum innehåller dessutom 
stora glapp, markerade med orangea pilar. Det största glappet är mellan tågstationen och 
centrum, men även längs Kvarngatan och i alla kvarter kring handelsstråken. Det är glapp i 
form av obyggda tomter (eller delar av tomter) där man ser in på en parkering eller bakgårdar.
Flera av gatorna är dessutom för breda för att göra till trevliga promenadstråk eller 
gångfartsgator. Om husen inte är tillräckligt höga och gatan är för bred blir inte intrycket en 
mysig gata man vill flanera på, något som möjligtvis skulle kunna åtgärdas genom att planera 
träd längs vissa delar, se över beläggningen etc. Men det kräver ändå en ökad täthet av butiker
och annat utbud är i dagsläget där avstånden mellan varje ”attraktion” är för långt för att man 
ska uppleva det som attraktivt och välja att promenad-shoppa snarare än att ta bilen mellan 
olika punkter”.[7]
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2.8 Modellarbetet

En modell kommer att vara ett av resultaten i projektarbetet och utformas i skala 1:100. 
En arkitekturmodell är en typ av skalmodell, ibland kallad ”fysisk” modell, som tillverkas för 
att presentera ett byggnadsobjekt. Arkitekturmodeller används till exempel i arkitekttävlingar 
eller för att kommunicera designidéer till kunder, kommittéer, och till allmänheten. 
Arkitekturmodellen är ett verktyg som kan användas för att utställningar, presentationer, 
kapitalanskaffning, och för upphandlings- och försäljningssyfte. [8]

2.9 Programsammanfattning

Arkitektritningen genomförs via studier av närliggande arkitektur som överensstämmer med 
översiktsplan, detaljplan och situationsplan. Inventering och sociotopkarta är de verktyg som 
används  i projektarbetet för att få fram de fakta som krävs till arbetet. De teorier som nämns i
miljöcertifiering ligger till grund för ett framtida mål vid byggnation av butiken. Tyréns 
handelsutredning är en rapport som beställts av Sunne kommun och innehållet i den 
utredningen har utvärderats och används i projektarbetet. I projektarbetet har en platsanalys 
gjorts för att utvärdera bästa möjliga placering av byggnaden med hänsyn till järnväg, utsikt, 
trafik, skönhetsvärde och sjön Fryken.
 Arkitektmodellen av huskroppen görs för att förtydliga och visualisera projektarbetet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skalmodell
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2.10  Sunne kommuns situationsplan över torget
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2.11 Projektets situationsplan över torget
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3 Program med fakta och underlag 
- med hjälp av en Sociotopkarta

3.1 Analys

I och med att ICA förlorar sin parkering och vill flytta verksamheten till 45:an för att kunna 
utveckla sin verksamhet förlorar Sunne centrum stadslivet. Att flytta ut affärer från 
centrumkärnan gör att livet i staden försvinner. Efter analys av problematiken framkom det en
möjlig plan för att behålla ICA i centrum genom att bygga på torget som nu endast fungerar 
som parkeringsplats. Det innebär en utveckling av Ica-butiken i större lokaler med 100 
parkeringsplatser. Butiksägarna har drivit sin verksamhet sedan 1987 och tog över butiken 
efter deras far som startade ICA Sunne 1967. Verksamheten firar 50 år 2017 vilket är 
anmärkningsvärt och analysen av det är att ICA Sunne har en stark lokal förankring. 
Genom att intervjua ortsbor och lyssna på deras åsikter kring utformningen av arkitekturen, 
att arkitekten kommer från orten, att butiksägarna har stark lokal förankring visar det på ICA-
fastigheters storhet till att uppfånga det lokala. Det är värdefullt för orten. En ny central 
placering av verksamheten skulle inte bara innebära att butiken blev kvar i centrum utan även 
att närheten från parkeringarna ger fler kunder. En attraktivare och mer tillgänglig butik ger 
ökad omsättning. Detta projektarbete visar skissförslag för en tänkt planering av butikens 
storlek och parkeringsplatser.

Den tilldelade tomten för detta projektarbete är torget i Sunne. En plats som för femtio år 
sedan var full av rörelse. Det fanns två bensinstationer, affärer, kaféer och kiosker. Nu är det 
helt tomt förutom en liten kiosk och parkeringsplatser. Utsikten från rondellen till vänster är 
sjön Fryken, båtplatser, en vägbro och järnvägsbron. Rakt fram ses grönska och Sunne kyrka. 
Torget kan delas upp i två delar: norr och söder. Torget delas idag mitt itu av en väg. På södra
delen av torget, där projektarbetet utförs finns endast parkeringsplatser, en kiosk och i 
bakgrunden gamla industribyggnader i tegel. Området besöks inte av många människor utom 
på helger då ungdomar träffas där vid korvkiosken. Det går en cykelbana runt torgområdet. 
Att använda torget till affärsverksamhet gör att stadskärnan växer och blir en naturlig 
avgränsning till järnvägen som är den yttre ramen för centrum. Mark som inte använts de 
senaste femtio åren nyttjas nu till att göra centrum mer levande. Det skulle innebära ett större 
flöde av människor och skapa nya mötesplatser. Stadsbilden skulle förändras positivt. 

Sunne nutid
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Äldre bild av Sunne Torg 

Äldre bild av Sunne Torg 
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Slutsats av analys: Den röda figuren visar den södra delen av torget där  marken för detta 
projektarbete är tänkt. Tanken är att området närmast rondellen ska utformas till 
parkeringsplatser med viss grönska för att behålla utsikten mor kyrkan. Placeringen av nya 
butiken sammanbinder stadskärnan och får ett naturligt avslut via järnvägen. Den norra delen 
av torget kunde förslagsvis en ny kiosk med uteplatser och ny plantering av växter 
uppföras,och parkeringsplatser. Cykelbanan finns i närheten och blir då en naturlig mötesplats
för de som promenerar, cyklar eller färdas med bil.
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3.2  Metod/Dialog

Arbetet genomfördes genom intervjuer av personal på kommunens byggnadskontor och ägare 
av ICA Sunne för att få en tydlig helhetsbild från båda parter.  Kommunen tilldelade projekt 
en central tomt vid torget i Sunne samt en situationsplan i skala 1:500. Information inkom 
från byggnadskontoret om detaljplan och översiktsplan. Även ett önskemål om lägenheter på 
plan två och tre inkom. ICA:s båda chefer lämnade förslag på en butiksyta på 2000 m2 och 
minst 100 parkeringsplatser. 
Butiksägarna visade arkitektritningen för ICA-fastigheter som blev förvånad över 
engagemanget (vidare dialog längre fram i utredningen). Alla ICA butiker i Sverige byggs av 
ICA-fastigheter, alla butiksägare hyr sedan lokalen av dem. Det finns olika koncept  för 
affärsverksamheten beroende på hur stor butiken är. I Sunne är det ICA Supermarket. 
Fakta från intervjuer och analys utifrån den omgivande bebyggelses karaktär och kulörer 
gjordes för att den nya butiken ska harmonisera med platsen och skapa ett intressant torgrum.
Även önskemålet från allmänheten om ett Café fick utrymme. Önskemål inkom om många 
parkeringsplatser och att måtten på parkeringsrutan inte var för trång. Därför fick rutorna 
måtten 3 x 5 meter i stället för 2,5 x 5 meter.  
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3.2.1Intervju med personer från Sunne

Bildobjekt [12]

För att få fram information om exteriör och parkering ställdes följande frågor:

Enkätfrågor:
1 Hur nära vill du parkera när du handlar matvaror?
* Spelar ingen roll
* Max 50 meter
* Max 30 meter
* Så nära som möjligt

2. Om du fick tycka till om butikens utseende, exteriören anser du då att:
* Det har ingen betydelse
* Mindre betydelse
* Det är viktigt

3. Om det är av ert intresse så:
* Ska butiken passa in i den övriga miljön och inte bryta av för mycket.
* Butiken ska bryta av tydligt från de övriga byggnaderna.
* Har ingen åsikt.

4.ICA:s parkering försvinner nu när det skall byggas lägenheter på Nilssons tomten, vill ni att en ny butik ska:
*Butiken skall byggas vid 45-an.
*Det spelar ingen roll vart butiken är.
*ICA ska vara kvar i centrum.

5. Torget i Sunne är uppdelad i två delar, norr och söder en väg delar dem åt. Den södra delens tomtgräns går 
ända fram till det gula huset.
Tycker du att det är OK att bygga en ny butik på torget nära det gula huset med parkeringar närmast 
mittenkärnan av torget så att utsikten över kyrkan behålls?
* Ja
* Nej
* Spelar ingen roll

6. Om inte torget passar som tomt till ett nytt ICA. Kommer du på någon annan lösning?
Vad?
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56 personer blev tillfrågade i undersökningen. Åldrar från 15 år upp till 80 år, män och 
kvinnor lika andelar.

 59% vill ha bilen parkerad så nära som möjligt. För 18% spelar det ingen roll och 23%
kan tänka sig att gå 30 till 50 meter.

 70% tyckte att det var viktigt att butiken ska passa in i befintlig miljö och inte bryta av
för mycket. För 30% har exteriören ingen betydelse.

 Av de som tyckte om exteriören svarade 68% tycker att butiken skall passa in i 
omgivningen. 8,5% tycker att den skall bryta av och 23,5% har ingen åsikt.

 73% sa ja till att torget som en bra plats för en ICA butik, definitivt av de yngre 
åldrarna som inte har någon relation till det gamla Sunne. 12% sa nej och för 16% 
spelar det ingen roll.

 81% vill att ICA ska vara kvar i centrum. 9% vill att ICA ska byggas vid 45:an och för
11% spelar det ingen roll. 
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3.3 Programformulering

ICA:s chefer fick kontrollera och komma med ändringar eller andra önskemål på ett första 
utkast. Ritningen innehöll av parkeringsplatser, lastkaj, transportväg, plan två och tre. 
Takhöjden rymmer installation för ventilation.
Intervju med ortsbor om fasadens betydelse samt inställningen till att ha en butik på den 
utsatta tomten utfördes i samband med revideringen av arkitektritningen. Placeringen av 
byggnaden tog hänsyn till de kringliggande byggnaderna samt att den öppna ytan bibehålls 
genom att placera parkeringen nära kärnan. Kontroll av hur kommunens egen handelsanalys 
överensstämmer med förslaget och slutsatserna var positiva. Handledare och examinator 
bidrog till att en ny ritning gjordes med annan utformning på plan två och plan tre tillkom. 
Anledningen till att plan tre ritades var för att öka antalet lägenheter. Efter mycket klurande 
och skissande fick butiken en annan form fast placerad på samma ställe på tomten. Detta 
gjorde att butiken blev större med fler parkeringsplatser. Detta är endast möjligt om 
kommunen tillåter parkeringsfickor längs gatan. Nu finns farthinder på den aktuella gatan, 
dessa kan tas bort och gatan kan göras lite smalare, det gör att hastigheten sänks. 30 km vore 
en lämplig hastighetsbegränsning. 
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3.3.1 Inspirationskällor

Från denna byggnad är det takets kulör och 
takmaterial. Den putsade ytans struktur och färg 
på fasaden. Fönstrens utformning och kulör.

Husets tegelfasad och teknik.

 

Detalj, tekniken på takfoten.

Huskroppens utformning.

Nytagna foton från området kring torget, foto Anna Samuelson
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3.4 Strategi 

Efter en sammanställning av intervjuer och insamling av material för projektarbetet blev 
tanken om utformningen på följande sätt:
Entrén är blickfånget och en tydlig central mittpunkt av fasaden, vilket är bra ur 
marknadsförnings synpunkt. I och med att byggnaden endast är en ICA butik kan skyltningen 
på exteriören struktureras på ett smakfullt och väl planerat sätt.  Fönstren runtomkring butiken
är strategiskt placerade ovanför översta hyllplanen, som ett ljusinsläpp och påverkar inte 
butikens inredningsmöjligheter. Tanken är att de fönsterglasen är gröntonade för att ge skydd 
mot solinstrålning. Hela byggnadens fasad är indelad i olika mindre block med tydlig 
avgränsning. På så sätt ser det ut som tre huskroppar i stället för en stor låda. Det kommer att 
förtydligas genom färgsättningen. På östra sidan finns ett stort fönster för att möta trafiken i 
korsningen. Fönstret drar till sig blickarna och är ett fint avslut på gatan istället för en tom 
vägg, vilket var ett av önskemålen som byggnadskontoret påpekade.
Planlösningen för plan två och tre  har utseendet som en ”hästsko” med en helt öppen sida 
mot söder för att få in solljus på innergården. Butiksytans storlek påverkade utformningen av 
lägenheterna. Lösningen blev en innergård med möjligheter till odling samt uteplatser. På 
grund av att järnvägen ligger såpass nära placerades kontor och installationsutrymmen mot 
det väderstrecket. Plan två har sina entrédörrar mot innergården, likaså hissen. Plan tre har 
loftgångar. För att få in hyresgäster med olika behov planeras ettor, tvåor och treor. Vid 
projektering finns möjligheten att utföra processen och den färdiga butiken med 
miljöcertifiering; miljöbyggnad, svanen märkt och EU Green Building.
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3.4.1 Säljknep 

[SVT nyheter , publicerad den 4 december 2007].

”Det är ingen slump att de flesta butiker har ett snarlikt upplägg. Placering av varor och 
utformning av butiker är noggrant genomtänkta efter ingående studier av människors 
köpbeteenden. Men studierna kan även göra dig till en mer medveten konsument som inte inte
faller för lockropen. Här är butikernas knep:

Ingången. Vid ingången ska din köplust väckas. Där placerar handlarna ofta en färggrann 
vara som är attraktiv för ögat, till exempel blommor och frukt. Tanken är att du ska sakta ner 
och ställas in på att handla.
Vänstervarv. Väl inne i butiken mer eller mindre tvingas du att gå i vänstervarv genom 
butiksgångarna. Ett vänstervarv ökar försäljningen med tio procent visar forskning.
- Man tror att det det beror på två saker. Det ena är att man i länder med högertrafik 
automatiskt svänger åt höger när det är något i vägen. Och i butiken svänger man då in mot 
hyllorna på höger sida. Dessutom är de flesta högerhänta och det gör det lättare att ta något 
som är till höger istället för att behöva luta sig över kundvagnen för att ta tag i en vara, säger 
Jens Nordfält ekonomie doktor i butiksmarknadsföring på Handelshögskolan till SVT-
programmet Plus.
Hyllornas gavlar. Se upp med varor som är placerade på hyllornas gavlar. Gavlarna funkar 
som annonser. Om en vara placeras på gaveln så ökar försäljningen med minst 400 procent. 
Här placerar handlarna lockvaror, oftast en vara per gavel för att intrycket för dig som kund 
ska bli så starkt som möjligt. Handlaren kan även plocka bort några varor på en nyutställd 
pall.
- Det ska se ut som om någon har varit där eftersom ingen vill ta första produkten, förklarar 
Nordfält.
Måstevaror. Så kallade måstevaror, det vill säga varor som i princip alla köper, till exempel 
mjölk, placeras längst in i butiken. Då ökar chansen att du plockar med dig något på vägen till
mjölken som du ändå ska köpa.
Gratisbananer. Att en del butiker delar ut gratis bananer till barn är inte bara av omtanke om 
barnen. Om barnen får lågt blodsocker och blir griniga får föräldrarna mer bråttom och 
handlar mindre.
Godishyllorna. Att godis finns i stora mängder närmast kassorna är också en mycket 
genomtänkt strategi.
- När vi handlat allt som vi faktiskt behöver är vi som mest mottagliga för att göra impulsköp. 
Och när man kommer till kassorna så finns det godis och tidningar och sådant som man inte i 
första hand gick in för att handla, men som gärna slinker med ändå, säger Jens Nordfält till 
Plus”. [11]
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3.5 Design och utformning, butik

Norra sidan. Visionen med glaspartier som material av entrén är att ge intrycket av rymd och 
är viktig som ljusinsläpp. Nattetid  kan utrymmet belysas med ett svagt blått ljus för att skapa 
nyfikenhet av de som passerar. Välplanerad skyltning drar till sig uppmärksamheten. 
När kunderna går igenom entrédörren möts de av en entré med utrymme för in och ut 
passerande, ett café på 26 m2 med uteservering på 25 m2 samt försäljning av blommor. 
Belysningen i entrén är lite starkare än inne i själva butiken som symboliserar öppenheten. I 
denna del av butiken finns postavdelningen, toalett anpassad för personer med 
funktionsnedsättning. Spelbutik är även det en tänkbar utveckling. Ingången till själva butiken
ligger i linje med huvudentrén för att ge känslan av volym och perspektivet ger upplevelsen 
av en gata in i butiken. Enkel att förstå. 
Pant-station med ingång från utsidan.
På västra sidan, mitt i butiken finns ett högt fönster, inspirerat från den gamla butiken. En 
igenkännande faktor. Det fönstret vetter ut mot gatan och är centralt placerat mitt i 
byggnaden. Fönstret har stor betydelse för att inte det skall kännas som om man befinner sig i 
en bunker. Framför fönstret skall det finnas eluttag i golvet, tanken bakom det är att vid jultid 
kunna ha en julgran som skapar en trevlig känsla i butiken samt att det syns utifrån. Även det 
glaset skall vara gröntonat och utformat för att skydda mot solinstrålning. En utrymningsväg 
finns utsatt längst den väggen.
Planlösningen inne i butiken är en vetenskap för sig och det kan butiksägarna bäst utforma.
Ut med östra sidan är lagerutrymmen längs hela sidan. Trappuppgång med hiss till plan två. 
Inne i butiken är mjölkylen och charkavdelningen mot de östra och södra sidorna. ICA i 
Sunne är känd för sitt lokalt producerade kött och styckar mycket själva. Detta ska 
marknadsföras bra och tydligt med ett annat belysningssystem, ett klart ljus, det ger känslan 
av fräschör, välvårdad och renlighet. Butiken har förövrigt ett varmt ljus.
Utmed södra sidan finns lagerutrymme och lastkaj. Utfart för lastbil följer huskroppen.  
Reklamskyltar på exteriören är utsatta enligt ett system, kontinuerligt, välplanerat och följer 
en linje. 

3.6 Plan två och tre, lägenheter

Att fördela lägenheter på plan två och tre på en yta av 2300 m2 planeras lättast om de följer 
ytterformen av byggnaden. Det innebär att lägenheterna ligger i en form som en ”hästsko” 
med öppning mot söder samt en innergård i mitten. De lägenheter som finns på östra sidan är 
kontor, fläktrum och installationsrum samt hiss med  trapphus. Om det finns intresse från 
restaurangbranschen kan det på plan två bedrivas sådan verksamhet med uteservering. Dessa 
utrymmen är satta på östra sidan för att följa de regler för järnvägen, om 30 meter från spårets 
mitt.  
Alla lägenheter har högt ljudklassade fönster då byggnaden ligger centralt. En 
brandutrymnings trapp finns på västra sidan och utrymningsvägen används även på plan ett. 
En tanke är ett sprinklersystem som är anpassat för samtliga våningsplan. Plan tre ritas med 
en spiraltrapp ner till innergården för att säkerställa vis utrymning av brand. Lägenheternas 
storlek är ettor till treor för att få olika hyresgäster med varierande familjestorlekar eller för 
ensamstående. 
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4 Resultat 

4.1 Handel, lägenheter och parkering

Resultatet är att genom placeringen av butiken ICA Sunne på torget minskas fysiska glapp, 
optimerar handeln och butiken ger en fin inramning av stadskärnan. Området är planerat så att
högsta möjliga tillgänglighet uppnås, vilket resulterar i upplevd närhet och en ny levande 
miljö. Att dagligvaruhandeln skulle få ett bättre utrymme med bra parkeringsplatser för ett 
väletablerat företag. 
Lågprishandel passa inte in i utbudet av dagligvaruhandel. Det har tidigare funnits en sådan 
butik, den gick i konkurs. Underlaget  för fyra butiker i en ort som Sunne är för litet. Med en 
egen butikslokal kan ICA Sunne marknadsföra sig bättre, stilrent och prydligt, vilket tydliggör
deras koncept. I nuläget får de tävla med andra butiker som finns i samma byggnad. 
Resultatet av lägenheter på våning två  och tre är ett steg i rätt riktig då det råder bostadsbrist. 
Glappet mellan tågstationen och centrum minskar kraftigt om det nya ICA Sunne skrider till 
verket. Istället för att ha farthinder på Järnvägsgatan är förslaget att  bredda trottoaren och 
göra parkeringsfickor längs västra sidan av butiken. Den generösa utformningen av 
parkeringen motsvarar butiksägarnas önskemål och har till och med plats för handel utanför 
portarna, ex fiskebil och blomförsäljning. För att bryta mönstret och för att utmärka sig från 
konkurrenter är det högervarv i butiken.

4.2 Resultat av enkätundersökning

Undersökningen visa på att arkitektritningen har stor betydelse, att platsen som är utvald har 
fått godkänt från allmänheten och att 81% vill ha Ica-butiken kvar i centrum. Detta 
projektarbete överensstämmer i stora drag med allmänhetens åsikter vilket kan ligga till grund
för ett fortsatt arbete.  

Övriga kommentarer från allmänheten:
- Jag tror att Sunne centrum skulle må bra av att få en butik på torget. Det skulle förlänga 
centrum, och göra butikslokalerna längre österut mer attraktiva. 
- Exteriören är viktig eftersom den skall passa in med övrig bebyggelse och se tilltalande ut, 
men den behöver inte ge ett lyxigt intryck, men rent och snyggt är viktigt.
- Riv My Way (gamla Berling) och bygg nytt där. Riv Skattekontoret och bygg nytt där.
- Nej till torget, men skulle vilja att det såg lite ut som förr med café å dylikt . 
- Vill inte ha en ful plåtlåda men det tydligt visa att det är en ICA butik.
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4.3 Fasad, kulörer och tak.

Fasaden som är grå tillverkas i spritputs med grus och ballast som ger en levande skrovlig yta 
som ändrar färgupplevelse med solens riktning. Fasadytan varmvit i slammad puts.  De 
murade husknutarna och de horisontella pelarna (som föreställer knutar) i tekniken brädriven 
slät puts och målade i vit klar ton. Sockelns färg i en varmgrå ton, två skalor mörkare än 
väggfärgen.
Tegelväggarna muras i tekniken kryssförband, rött tegel. Dessa ytor ger variation och 
sammansättningen av dem få betraktaren att uppleva att det är tre byggnader istället för en 
huskropp. 
Tak med bandtäckning, färg röd.
Fönstren på de vita och gråa fasaderna i rött och på tegelväggarna är fönstren ljust grå. 

 ”Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det ett landskap ska förändras till att bättre 
passa vissa behov. När det gäller det estetiska, karaktärsmässiga och rumsliga regleras det 
idag i huvudsak  genom plan och bygglagen  och i miljöbalken. Vad gäller byggnader säger 
Plan och bygglagen (PBL) att utformning och placering göras med hänsyn till Stads- och 
landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen, en god helhetsverkan. I till lagen 
följande propositioner poängteras hänsyn till kulturvärdena på platsen i utformning, 
materialval mm. Även områdets topografi och landskapstypen får stor betydelse. Genom olika
stilepoker har byggnadernas placering i förhållande till landskapet varierat”.[9]

Fasad, kulörer och takmaterial har valts med hänsyn till PBL.
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4.4 Arkitektritning interiör, plan 1, butik
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4.5 Arkitektritning interiör, plan 2
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4.6 Arkitektritning interiör, plan 3
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4.7 Arkitektritning fasad

4.7.1 Norr
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4.7.2 Söder
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4.7.3 Öst
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4.8 Situationsplan, parkeringsplatser och placering av butik

Istället för att ha farthinder på Järnvägsgatan bör trottoaren breddas för att få utrymme till  
parkeringsfickor längs västra sidan av butiken.  



Anna Samuelson

5 Studiens användbarhet

5.1 Resultatdiskussion 

Via intervjuer med butiksägare, personal på byggnadskontoret samt allmänheten har studien 
fått grundläggande förkunskaper, åsikter som kan styra designen av den nya butiken. Idén är 
egen och någon beställare finns inte, därför har arkitekten fått fritt spelrum. Grundläggande 
forskningsarbete är utförd i denna projektstudie som är baserad på de krav som lagar och 
regler kräver. Summeringen av allt forskningsmaterial är sammanställd till det slutliga 
resultatet. Målet var att genom skisstudier nå fram till en smakfull lösning på exteriören samt 
en välplanerad parkering. Vill man ändra slutresultatet till en modernare exteriör är det fullt 
möjligt om man bortser från de forskningsresultat av närliggande hus. Planlösningen för 
lägenheterna på plan två och tre kan ändras efter behov. 
Parkeringsplatserna är väl tilltagna och resultatet av deras placeringen på tomten gör att den 
öppna ytan bibehålls och att utsikt mot kyrkan är tydlig.

5.2 Metodens användbarhet/ Felkällor

Metoden i projektet följer en rödtråd och är stegvis uppbyggd efter inkommande fakta. 
Metoden kan ge ett resultat som ger nöjda beställare, men inte samma resultat.
Om högskolestudier arkitektur studerats, hade tillvägagångssättet bedrivits på  annat sätt och 
designen av arkitektritningen fått en annan form.
I slutändan är det alltid arkitekten som styr.

5.3 Studiens användbarhet

Projektarbetet avgränsades till att endast omfatta arkitektritning. Studien ger ett bra underlag 
för till ett program och detaljplanearbete inför att projektera nya butikslokaler för ICA Sunne 
med hänsyn till Sunnes värden. I och med att en noga undersökning gjorts om allmänhetens 
åsikter och deras vilja att ha butiken centralt underlättar det kommande beslut. Marken är 
nyttjad på ett optimalt sätt och placering av butiken samt utformningen av parkeringsplatser 
kan användas. Studiens praktiska användbarhet fastställs av projektarbetets möjligheter till en 
ny butik med lägenheter i centrala Sunne.
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6 Förslag till fortsatt arbete

I studiesyfte skulle vara intressant om en byggingenjör gjorde en lastanalys och en 
konstruktör fortsatte för att framställa ett färdigt resultat samt att en CAD-ritning gjordes.
En annat förslag är att en förstudie görs, en analys som kartlägger förutsättningarna för ett 
eventuellt nybyggnadsprojekt. Resultatet av förstudien skulle ligga till grund för projektering 
av butiken via ICA-fastigheter eller annan fastighets firma. 
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7 Slutsatser

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är:

 Fördelen med projektarbetet är att målbilden är tydlig.
 Arkitektritningen är framställd genom olika analyser vilket har givit ett resultat som av

allmänheten och butiksägare är positivt.
 Placeringen av butiken på torget ger ett levande centrum och en ny mötesplats.
 Tomten är nyttjad på ett maximalt sätt och bevarar öppna ytor mot kyrka och Fryken.
 Lägenheterna har innergård med odlings möjligheter och ett fint söderläge.
 Flera företag har möjligheter till att etablera sig i den östra kontorsdelen i byggnaden.
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