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INBJUDAN
Härmed inbjuder Leader Dalsland-Årjäng i sam-
arbete med kommunerna Mellerud, Dals-Ed, 
Bengtsfors, Vänersborg och Årjäng, med stöd 
från Dalslands Sparbank och Westra Wermlands 
Sparbank, till en allmän arkitekttävling om 
utformning av ett typhus för ett modernt 
boende i vattennära lägen.

Tävlingen arrangeras i samråd med Sveriges 
Arkitekter.

 

BAKGRUND
Vi vet att många människor uppskattar att bo 
nära vatten, och därför utgör de många sjöarna 
och vattendragen en stark resurs för att attrahera 
byggnation och inflyttning. Ett hinder för en 
sådan önskvärd utveckling är de omfattande 
förslagen till utökat strandskydd, se faktaruta 
strandskydd.

Tillgången till attraktiva sjönära lägen är en 
konkurrensfördel där aktörer i våra kommuner 
kan skapa, erbjuda och forma kvalitativa 
boenden. En tydlig indikator på värdet av 
strandnära lägen är fastighetspriserna. Man kan 
där (men bara där) bygga nytt och vara ganska 
säker om att marknadspriset kommer att matcha 
produktionskostnaden. Finns där en båtplats 
så är det ett extra plus. Vi tror på konceptet 
samlad bebyggelse med tillgång till stranden, 
en boendeform som kan utformas både 
energimässigt och ekologiskt hållbart. 

Genom att arrangera en arkitekttävling kan vi 
öka intresset för nybyggnation i sjönära lägen. 
Vi startar en process som väcker nyfikenhet. 
Samtidigt blir tävlingen ett kraftfullt inlägg i 
den högaktuella debatten om strandskyddet. 
Vi lyfter fram och marknadsför ett högkvalitativt 
boende som väl kan konkurrera med andra 
boendeformer, i storstad eller kustnära. Med 
hjälp av arkitekttävlingen skapas ett nytt, 
modernt bostadshus som är anpassat till 
det sjörika landskapet i Dalsland och västra 
Värmland –  vi lanserar Dalslandsstugan 2.0.

FAKTARUTA LEADER

Leader Dalsland-Årjäng är en förening som 
driver lokal utveckling inom ett geografiskt 
område som består av landskapet Dalsland 
samt delar av Värmland. Föreningen adminis-
trerar leaderprogrammet med finansiering från 
EU, svenska staten och kommunerna. Under de 
senaste 7 åren har man delfinansierat 75 utveck-
lingsprojekt i området.

Föreningen driver också egna projekt för att 
stärka utvecklingen t.ex. bildandet av fiberfören-
ingar, ungas entreprenörskap, internationell 
kulturturism, digitalisering av biografer samt flera 
tankesmedjor för innovativa lösningar på lands-
bygdens utmaningar. 

Arkitekttävlingen är sprungen ur en sådan  tanke-
smedja och ingår i Leaderprojektet Samspel.
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DALSLANDSSTUGAN
Dalslandsstugan är en byggnadstyp allmän i 
Dalsland och västra Värmland. Den förekommer 
såväl i skog som på slätten. De flesta dalslands-
stugorna uppfördes under perioden 1810-1850,  
man kan säga att den är ett typhus från 
1800-talet.
 
Dalslandsstugan är en traditionell byggnad, väl 
förankrad i landskapet. Materialet hämtades från 
platsen och arkitektoniska detaljer varierades 
genom olika influenser. Huset är en timrad 
enkelstuga i två våningar med utskjutande 
knutskallar. Fasadbeklädnaden består av stående 
lockpanel med brädor i varierande dimensioner. 
Dessa var till en början omålade men under 
1800-talets senare hälft blev det populärt med 
en faluröd slamfärg. Stugorna har spröjsade 
fönster och tak i tegel eller skiffer. Karaktäristiskt 
är ytterdörrens placering, antingen längst till 
höger eller längst till vänster på huvudfasaden.

Dalslandsstugan har övergetts då den inte 
kunnat följa med sin tid.  Utmaningen som 
tävlingen erbjuder är att skapa ett modernt 
boende i takt med samtiden men med samma 
hänsynsfulla inställning till det omgivande land-
skapet. De exempeltomter som tävlingen 
presenterar ger förutsättningar att skapa ett typ-
hus som harmonierar med naturen och närhet-
en till vatten. Exempeltomterna är valda för att 
lyfta fram skönheten och attraktionen i sjönära 
lägen.

Tävlingen erbjuder möjligheter att visa vad ett 
typhus kan vara. Ett hus som kan placeras i olika 
naturtyper med varierande förutsättningar, ett 
typhus med ett genuint uttryck som också skapar 
identitet åt Dalsland och västra Värmland. Vår 
förhoppning är att med hjälp av arkitektur väcka 
ett nytt intresse för landsbygden som boende-
miljö och omvänt öka intresset för arkitektur och 
nybyggnation på landsbygden.

“Hela Sverige ska leva. Vi vill ha 
en levande landsbygd. Så låter 
det i de politiska högtidstalen. 
På de flesta håll i landet har 
det inte blivit lättare att bygga 
i strandnära lägen, och särskilt 
inte där avsikten var att under- 
lätta. Det har snarare gått i 
motsatt riktning sedan lagen 
ändrades 2009.” 

Debattinlägg av Sveriges kommuner och 
landsting SKL och Bollnäs kommun 
DN  2013.03.28

FAKTARUTA STRANDSKYDD

Strandskyddet infördes 1950, som en 
konsekvens av “fritidsutredningen” från 1938. 
Syftet var att främja det rörliga friluftslivet genom 
att stärka allemansrätten vid vatten. Det generella 
strandskyddet sträcker sig från strandkanten 
100 m inåt land och 100 m ut i vattnet. 

En ny strandskyddslag antogs 2009 för att 
främja utvecklingen i landsbygdsområden med 
god tillgång till stränder, begränsa ytterligare 
byggnation i områden som inte omfattas av 
lättnader, öka det lokala och regionala inflytandet 
över strandskyddet och effektivisera prövningar 
om strandskydd. Kommunerna ges möjlighet att 
peka ut områden i sina över-siktsplaner (LIS) med 
utökade möjligheter till dispenser. De utpekade 
områdena får inte vara särskilt känsliga avseende 
växt- och djurliv. Möjlighet till dispens finns 
fortsatt även utom utpekade områden.

För att långsiktigt trygga strandskyddets syften 
har länsstyrelserna uppdraget att besluta om 
utökat strandskydd upp till 300 m. Förslag till 
utökat strandskydd har sänts till kommunerna på 
remiss och beslut planeras i slutet av året (2014). 

Det riktas stark kritik från kommuner, företagare, 
markägare m.fl. mot de långtgående förslag som 
länsstyrelserna har presenterat. Man upplever 
att lagens intention att underlätta strandnära 
byggnation på landsbygd dribblas bort genom 
långtgående förslag om utökat strandskydd. 
Dalslandskommunerna har i sitt gemensamma 
remissvar tryckt på (a) att det generella strand-
skyddet i de flesta fall är tillräckligt och (b) att 
nybyggnation i anslutning till befintlig strandnära 
bebyggelse är en möjlighet.
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SYFTE
Tävlingens syfte är att genom hållbar, modern 
och innovativ arkitektur intressera fler männ-
iskor för att bygga och bosätta sig i Dalsland 
och västra Värmland (Årjäng). Syftet är också att 
utmana strandskyddet och presentera det sjörika 
området med närhet till Oslo, Karlstad och 
Göteborg som en attraktiv boendemiljö. 

Vår vision är att Dalslandsstugan 2.0 blir identi-
tesskapande på samma sätt som den tradition-
ella dalslandsstugan var för 200 år sedan. 

STEG 2
Vår ambition är att efter tävlingens slut förvalta 
vinnande förslag i samarbete med lokala aktörer 
och berörda arkitekter.

TÄVLINGSUPPGIFT
Tävlingsuppgiften består i att ge förslag till 
gestaltning av ett typhus som lätt kan anpassas 
till olika tomter i sjönära lägen. Enfamiljshuset 
ska kunna placeras enskilt eller i grupp. Huset/
husen ska placeras i ett rumsligt sammanhang 
där hänsyn tas till vattnet och det omgivande 
landskapet.

FÖRANKRAD I LANDSKAPET
Likt den traditionella dalslandsstugan ska 
typhuset vara förankrat i landskapet vad gäller 
materialval och inverkan på landskapsbilden.

NYTÄNKANDE
Arkitekturen ska ta avstamp i moderna 
människors livsvillkor och situation. 

FLEXIBEL
Typhuset ska kunna placeras såväl enskilt som i 
grupp för en koncentrerad bebyggelse.

HÅLLBAR
Att bygga i landsbygd ställer höga krav på 
energieffektivitet och miljökompensation. 
Att bygga vid vatten innebär även en risk för 
översvämning. 

HÄNSYNSFULL
Att bygga i strandnära lägen ställer höga krav på 
byggnadens inverkan på växt- och djurliv samt 
allemansrätt.

UTMANANDE
Förslaget kan komma att påverka möjligheterna 
att bygga vattennära med tanke på 
strandskyddsdebatten.
  

FAKTARUTA DALSLAND-ÅRJÄNG

Området Dalsland-Årjäng ligger väl samlat i tre-
kanten mellan Göteborg, Oslo och Karlstad. Till 
ytan 5 095 km2 med 58 582 invånare (12 inv per 
km2). Området består av sju kommuner: 
Mellerud, Åmål, Årjäng, Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda och delar av Vänersborg.

Landskapet är omväxlande med jordbruks-
bygder på Dalboslätten i söder och innanhavet 
Vänern med en lång kustremsa och rik skärgård i 
öster. Västra och norra delarna karakteriseras av 
ett varierat, småbrutet landskap med skog och 
sjöar. Här finns faktiskt också Sveriges sydligaste 
fjäll, Kroppefjäll (240 m ö.h.). Typiskt för Dalsland 
är sprickdalsformationerna med långa åsar och 
dalar med kärr eller sjöar. Vatten är ett genom-
gående tema - området är det mest vattentäta i 
Sverige.

Sjösystemet Dalslands kanal sträcker sig 250 
km genom landskapet Dalsland och Årjängs 
kommun. Kanalen stod klar 1868 och har im-
ponerande 31 slussar. Akvedukten i Håverud är 
den största sevärdheten med sina tre broar - för 
vardera bil, tåg och båt. Kanalen är en pulsåder 
för den växande turismen.

Traditionella näringar som jord- och skogsbruk 
är starka, däremot har pappersindustrin minskat 
i betydelse på senare år. Underleverantörer till 
fordonsindustrin finns i området vid sidan av ett 
rikt småföretagande. För framtiden är turismen 
växande, liksom kultur- och IT-sektorn. Närhet till 
Norge och Osloregionen ger goda möjligheter 
för utveckling och tillväxt. Området är ett ut-
präglat landsbygdsområde med mindre orter 
och en stad - Åmål.
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EXEMPELTOMTER
De medverkande kommunerna har bidragit 
med vattennära, obebyggda exempeltomter till 
tävlingens förfogande. Tävlande utgår från de 
angivna tomterna och förslaget ska redovisas i 
alla fem miljöer. Det är av stor vikt att huset ska 
kunna, trots de olika tomternas förutsättningar 
och sammanhang, uppföras på olika platser i 
Dalsland-Årjäng.  

Högupplöst bildmaterial och kartor finns att 
ladda ner på www.leaderdalslandarjang.se

 

ÅRJÄNG 
SILBODALS-NÄS 1:71

Denna tomt är placerad på en höjd med utsikt över sjön Västra Silen som ingår i Dalslands kanalsystem. Med skogen 
i ryggen, vidsträckta vyer och grannar på ett visuellt avlägset avstånd ges goda förutsättningar för en naturnära 
upplevelse. Nedanför tomten finns bebyggelse bestående av villor, gårdar och fritidsboenden och det korta avstånd 
‘till centralorten Årjäng gör att platsen lämpar sig väl för permanenta bostäder.

BENGTSFORS 
KVARNVIKEN 1:53

Tomten ligger i byn Kvarnviken på västra sidan av sjön Lelång. Bebyggelsen är belägen runt 100 meter från strandlinjen, 
i sluttningen runt den skyddade viken. Nedanför bebyggelsen breder åkrarna ut sig ända ner till sjön. Landskapet 
är upplevelserikt och den kuperade terrängen ger storslagna utblickar över blånande skogklädda berg, uppodlade 
dalgångar och långsträckta sjöar. Här har man naturen in på knuten men ändå en visuell kontakt och bygemenskap 
med grannar.
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DALS-ED 
ÄNG 1:10

Området är högt beläget med en fin utsikt över sjön Lilla Le i Eds tätort och gränsar i öst till befintlig bebyggelse 
i området Äng. Detta är en centralt belägen och trygg boendemiljö med närhet till handel, skola, friluftsliv och 
kommunikationer. Järnvägstrafik i båda riktningar mellan Oslo och Göteborg med stopp vid Eds tågstation ger 
dessutom goda pendlingsmöjligheter.

MELLERUD 
UPPERUD 9:10

På en udde längs Dalslands kanal vid fallet mellan Övre Upperudshöljen och Spången ligger denna tomt. Den 
historiska bruksmiljön som vuxit fram med den industriella utvecklingen präglas av välbevarad bebyggelse i form 
av bland annat smedbostäder och magasin. Spångens livliga vatten i kombination med kala klippor ger Upperud 
en skärgårds-karaktär och sommartid är området välbesökt. Närheten till handel och kommunikation skapar även 
förutsättningar att bo här året runt.

VÄNERSBORG
HOPPERUD 1:12

Vid Sikhallsviken, ca 2 mil norr om Vänersborg, ligger denna strandnära tomt med utsikt över Vänern. De stora vyerna 
med öppet vatten, öar och vassdungar är karaktäristiskt för Vänerlandet. Här bor man med närhet till grannar, populär 
badstrand och småbåtshamn. Det är ett plant och lättillgängligt område som gränsar till åkermark, camping och 
fritidsbebyggelse.
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2014.07.19 - Vänern 
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PROGRAM
INNEHÅLL 
Bostaden ska tillgodose en modern familjs 
livsbehov med tanke på boende, eventuellt 
arbete hemifrån eller arbetspendling, fritid och 
socialt liv. 

PRODUKTIONSKOSTNAD
Fastighetsmarknaden i området präglas av rela-
tivt låga huspriser varför produktionskostnaden 
för typhuset inte bör överstiga 2 miljoner kronor 
(markarbeten undantagna). 

HELHET 
Förslaget ska redovisa en arkitektonisk gestalt-
ning av bostaden i sin helhet, förankrad i det 
omgivande landskapet.  

BOENDEKVALITETER 
Centralt i projektet är kvaliteten att bo vid vatten 
under alla årstider. Även andra boendekvaliteter 
kan identifieras såsom generösa tomter, 
möjlighet till odling, trygghet, luft, ljus, och funk-
tion. 
 
HÅLLBARHET
Förslaget ska visa miljömedvetenhet. Målet är 
en modern bostad som kan figurera som ett 
gott exempel på hur en väl genomarbetad 
arkitektur och energieffektivitet kan förenas. 

MATERIAL 
Vid utformning av huset bör materialens miljö-
belastning och åldrande beaktas, samt inverkan 
på bostadens inomhusklimat. Materialval bör 
också knyta an till det omgivande landskapet.

IDENTITESSKAPANDE TYPHUS
Vår vision är att Dalslandsstugan 2.0 ska stimul-
era byggandet av nya bostäder och inspirera 
enskilda att ta steget att bygga nytt. Vi ser fram-
för oss hur en modern intressant arkitektur sätter 
sin prägel på landskapet och kan bli identitets-
skapande över tid på samma sätt som den 
traditionella dalslandsstugan har varit. 

  

TÄVLINGSFÖRSLAGET
Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong 
eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och 
får omfatta högst fem planscher. Därutöver skall 
en omgång av dessa planscher, förminskade till 
A3-format, lämnas. All text på planscherna skall 
vara läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i 
pdf-format på USB-minne. Alla planscher ska 
ligga i samma fil och får sammanlagt ha en 
storlek på max 20 MB. Handlingar utöver dessa 
kommer att tas undan från bedömning och 
utställning. 

TÄVLINGSFÖRSLAG SKA REDOVISA

Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga 
inlämnade ritningar och övriga handlingar skall 
i nedre högra hörnet vara försedda med ett 
motto (istället för namn).

BEDÖMNINGS-
KRITERIER 
Förslagen kommer att bedömas utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas 
på förslagens gestaltning och estetiska form-
givning.

Förankring i det omgivande landskapet• 
Inverkan på landskapsbild• 
Inverkan på växt- och djurliv• 
Inverkan på allmänhetens tillgång till strand• 
Rumsliga sammanhang kring vattnet,         • 
koncentrerad bebyggelse
Materialval• 
Energieffektivitet och miljövänlig drift• 
Boendekvalitet• 

Bedömningen beräknas vara avslutad 31maj 
2015.

A. Fem situationsplaner, en för varje tomt,    
     där minst en situationsplan visar grupp- 
     ering av typhuset. Skala 1:400. 
B.  Valfri sektion, skala 1:100
C.  Planer, skala 1:100
D.  Fasader, skala 1:100
E.  Fem exteriörperspektiv med anvisade 
      foton som underlag
G.  Kortfattad beskrivning 
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TÄVLINGSTEKNISKA 
BESTÄMMELSER
ARRANGÖR
Tävlingen arrangeras av Leader Dalsland-
Årjäng. Kontaktperson Kerstin Söderlund 
tel. 0702 99 89 86, leaderdalsland@gmail.com

TÄVLINGSFORM
Allmän arkitekttävling. 

DELTAGARRÄTT
Tävlingen är öppen för alla.

TÄVLINGSSPRÅK
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

JURY
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en 
jury bestående av:
Kerstin Söderlund 
projektledare, Leader Dalsland-Årjäng
Gabriella Hemme
arkitekt SAR/MSA, Melleruds Kommun
Kjell Wester 
civilingenjör, projektör
Gert Wingårdh
arkitekt SAR/MSA, Wingårdh Arkitekter,
utsedd av Sveriges Arkitekter
Mattias Gustafsson
landskapsarkitekt LAR/MSA, URBIO
utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kan komma att konsultera externa rådgiv-
are angående bland annat hållbarhet, material-
val och miljöbelastning.

TÄVLINGSFRÅGOR
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till 
tävlingsfunktionären Sofia Jernberg via e-post: 
dalslandsstugan2@gmail.com. Frågorna ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2015-02-14

BILDMATERIAL
Tomtkartor samt bildmaterial på samtliga 
tomter finns att ladda ner via Leaders hemsida: 
www.leaderdalslandarjang.se

TÄVLINGSARVODE
Första pris 200.000 kr
Andra pris 125.000 kr
Tredje pris   50.000 kr
 

RETURNERING AV FÖRSLAG
Förslagen kommer inte att returneras.

PUBLICERING
Tävlingsförslagen kommer att publiceras på 
arrangörernas och Sveriges Arkitekters hemsidor. 
Under bedömningstiden kommer förslagen 
ställas ut offentligt, genom arrangörens försorg. 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad 
tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn.

ÄGANDERÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätt-
en till belönade och arvoderade tävlingsförslag 
samt rätten att marknadsföra de vinnande 
förslagen. 

UPPHOVSRÄTT & NYTTJANDERÄTT
De tävlande innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag.

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Intentionen är att tävlingen ska generera 
byggnation av minst ett hus från det vinnande 
bidraget. Det finns även en ambition att fortsätta 
sam-arbetet med vinnande arkitekt/arkitekter 
i syfte att marknadsföra och vidareutveckla 
konceptet.
 
Vid all vidare hantering av förslag eller bearbetat 
förslag ska förslagsställande arkitekt namnges.
 
INLÄMNING
Tävlingstiden slutar måndag 2 mars 2015. 
Senast denna dag skall tävlingsförslaget vara 
inlämnat till allmän befordran, adresserat till 
tävlingsfunktionären eller lämnat direkt till 
tävlingsfunktionären på avtalad tid. 
Märk försändelsen “Dalslandsstugan 2.0”.

Leader Dalsland-Årjäng
Storgatan 10
464 10 Mellerud

Förslag som lämnats till allmän befordran senast 
denna dag, men som ankommer tävlings-
funktionären mer än tre dagar senare, tas inte 
upp till bedömning. Förslaget ska åtföljas av 
ett förseglat ogenom-skinligt kuvert, märkt 
med ”namnsedel” och föreslaget motto. I 
kuvertet ska finnas uppgifter om namn på 
förslagsställaren samt eventuella medarbetare 
och kontaktuppgifter.
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TÄVLINGPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma “Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjör-
ernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. 
Reglerna gäller om inte programmet anger 
annat. 

Program och bilagor är godkända av juryns 
ledamöter, vilka svarar för tävlingens genom-
förande.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av 
Sveriges Arkitekter.

2014.04.19 - Eldmörjan 

TÄVLINGENS TIDSPLAN
2014.11.25  publicering av tävlingsprogram.
2014.12.05  tävlingsstart, lansering av tävlingen 
samt debatt och föreläsning av jurymedlem Gert 
Wingårdh på Samspelsdagen vid Stenebyskolan 
i Dals Långed.
2015.03.02  inlämning av tävlingsförslag.
2015. 05.31 juryns beslut.
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