
Dalslandsstugan 2.0 Frågor & svar 

 

Ska man anmäla sitt intresse för tävlingen? 

Det behövs ingen föranmälan utan räcker med ett godkänt förslag inlämnat senast 2:e 
mars. 

 

Ska en budget över kostnader redovisas? 

Ni behöver inte lämna med en budget men vi kommer att bedöma rimligheten i 
byggnaden i relation till kostnader. 

 

Får ni mycket snö i Dalsland och Årjäng? 

Vi kan få ordentligt med snö här. Det varierar mellan åren men räkna med att husen ska 
hålla för snö. 

 

Finns möjlighet att få dokumentation från Samspelsdagen? 

Tyvärr fick Gert Wingårdh förhinder, annars hade vi filmat hans föreläsning. Övriga 
föredrag hade inte direkt koppling till tävlingen. Det som sades om tävlingen baserades 
på den information som finns i tävlingsprogrammet samt materialet om 
exempeltomterna.  

 

www.samspelsdagen.se verkar inte fungera. Går det att komma åt materialet på 
annat sätt? 

Tyvärr har vi problem med www.samspelsdagen.se men allt material finns tillgängligt på 
vår hemsida www.leaderdalslandarjang.se och Sveriges Arkitekters hemsida, 
www.arkitekt.se. 

 

Ger ni någon indikation på bostadshusets yta eller storlek av familjen? 

Vi styr varken storlek på familj eller hur stort huset ska vara, däremot att det ska kunna 
byggas för en rimlig peng (2 miljoner SEK exkl. moms) undantaget markarbeten och 
grund. Vi vill inte begränsa variationen av förslag utan se en bredd av möjligheter. 

 

Kan man delta i tävlingen även om man inte jobbar i Sverige? 

http://www.samspelsdagen.se/
http://www.samspelsdagen.se/
http://www.leaderdalslandarjang.se/


Alla är välkomna att delta i tävlingen, men tänk på att tävlingsförslaget ska vara utfört på 
svenska. 

 

Finns fotopunkter inlagda någonstans?  

Till varje tomt finns fotopunkten redovisad i ett ortofoto. Dessa ligger bland resten av 
materialet om exempeltomterna i dropbox-mappen. 

 

Ingår moms och arbetskostnad i produktionskostnaden? 

Arbetskostnaden ingår i de 2 miljoner kronorna men inte momsen. Alltså, 
produktionskostnaden är 2 miljoner kronor exklusive moms. 

 

I mappen med material för Årjängs kommun saknas dwg-filen. Kan det ha blivit 
fel?  

CAD-underlaget har kommunerna själva bidragit med och tyvärr finns ingen dwg-fil över 
tomten i Årjängs kommun. 

 

Vad kostar det att delta i tävlingen? 

Vi tar inte ut någon avgift för att delta i tävlingen Dalslandsstugan 2.0. 

 

Finns det detaljplaner över exempeltomterna? 

Av de fem exempeltomterna är det endast den i Dals-Eds kommun som är 
detaljplanelagd, som grönområde. Meningen är att förslagen ska visa på hur byggnation 
på dessa platser skulle kunna gestaltas, om det var möjligt. Därför kommer förslagen 
strida mot både detaljplanen och strandskydd. 

  

 

Vi ritar med CAD-programmet Vector Works. Vore det möjligt att få dwg-filerna i 
en annan version? 

Nu ligger dwg-filer i version 2000 i samma mappar som resten av tomtmaterialet.  

 

  



Har ni tips på var man hittar information om Dalsland? 
 
På www.dalsland.com finns information om Dalsland. Sedan finns SCB, kan vara svårt 
att hitta samlad statistik för Dalsland men om man letar lite kan man hitta mycket.  

 

Kan en person delta i tävlingen med olika grupper och olika förslag parallellt? 

Ja, man kan tävla med flera grupper och flera förslag. 

 

Måste förslagen monteras på kartong? 

Ja, det stämmer att planscherna ska vara monterade på kartong. 

 

Måste man vara på plats när man lämnar in förslaget? 

Du behöver inte vara på plats, men så klart är du välkommen till prisutdelningen. Håll 
utkik om information om den på www.leaderdalslandarjang.se! 

 

Måste man hålla sig inom angivna tomter? 
Ja, man måste hålla sig inom angivna tomter. Exempeltomterna har kommunerna själva 
valt ut och räknar med att förslagen håller sig inom gränserna. Det är också viktigt att 
förutsättningarna är lika för alla tävlande.  
 
 
Måste man gruppera hus på alla tomter? 
Som tävlingsprogrammet säger ska minst en situationsplan visa gruppering av typhuset. 
Så nej, man måste inte gruppera hus på alla tomter. 
 

 
Kompletta fasadritningar till fem olika exempeltomter tar en hel del plats. Tillåter 
reglerna att man redovisar typmodellerna på en enda skärm komplett så att säga 
en gång för alla? 

Uppgiften är att ge förslag på ett typhus som ska kunna byggas på flera platser, i 
tävlingen symboliserar exempeltomterna hur dessa platser kan se ut. Fasadritningarna 
visas inte i de fem olika miljöerna, utan dessa redovisas separat. Det är i 
exteriörperspektivet och i situationsplanerna som vi vill se hur huset ser ut på 
exempeltomterna. Hur man väljer att disponera de fem A1-planscherna är upp till varje 
enskild tävlande. 

http://dalsland.com/
http://www.leaderdalslandarjang.se/


 
 
 
Situationsplan för respektive exempeltomt i skala 1:400 kommer att ta mycket 
plats, i synnerhet för tomten i Dals-Eds kommun. Kan man beskära tomtkartan för 
att redovisa endast något enstaka hus? Eller tillåter reglerna att man redovisar 
helheten på just denna jättetomt med omgivning på en situationsplan i mindre 
skala? 

Exempeltomten i Dals-Eds kommun är snarare ett område än avstyckade tomter. Vi ser 
inga problem i att beskära den så länge man kan visa på vilket utsnitt förslaget 
redovisar. Vill man däremot visa på en lösning över hela området har vi beslutat om att 
det är okej med att redovisa denna exempeltomts situationsplan i 1:800. 
 
 

 


