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Med en selvbærende
konstruktion har
OneRoom ikke brug for
bærende skillevægge.
Arkitekter fra
Tegnestuen Bjarne Frost
har boltret sig med de
frie rammer og skabt et
spændende, åbent hus,
hvor der er plads til
både fælles liv og
masser af muligheder
for at trække sig tilbage
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Når man træder ind i OneR-
oom, fornemmer man
straks, at det er en bolig,

der adskiller sig fra mange af de
huse, der i denne tid skyder op
rundt omkring i landet.

Blikket begynder at bevæge sig
rundt, og man bemærker, at ens
udsyn ikke bliver hindret af

vægge og lukkede rum. Derimod
er der spændende kig ind i huset
og op til boligens 1. sal. Indretnin-
gen giver udsyn, og flydende over-
gang mellem rummene skaber dy-
namik i huset, der har en gangbro
over alrummet.

Mange tanker er tænkt, inden
stregerne er tegnet til OneRoom,
som Tegnestuen Bjarne Frost,
Århus, står bag.

Tre år har konceptet OneRoom
været undervejs, og de første huse
står nu færdigbyggede, og flere er
undervejs. Dette udstillingshus
på Ellehammers Allé i Skovby ved
Galten har været flittigt besøgt,
men snart er det slut med at vise
huset frem, da boligen er solgt, og
ejerne flytter ind.

- Grundidéen med huset er, at
det virker som et stort rum. Boli-
gen har naturligvis værelser, og
der er mange steder, man kan fin-
de sine egne nicher. Huset har
mange muligheder for indretning.
Det er en bolig, som ikke kun har
et sted, hvor hjørnesofaen kan
stå, siger arkitekt Bjarne Frost.

Inspireret af lagerhal
Han forklarer, at én af de ting, der
kendetegner OneRoom, er, at hu-
set er båret af limtræsbuer, der

Bolig 
med udsyn 

OneRoom er en åben bolig, hvor der er en flydende sammenhæng ikke blot mellem husets rum, men også mellem de to etager.

Huset har en kerne, som har forskellige funktioner. Langs den ene væg
er trappen og indbygget pejs, ved en anden væg er køkkenet bygget
ind, og inde i selve kernen findes badeværelse og viktualierum.



fortsætter op i tagkonstruktio-
nen, og dermed er der ikke behov
for bærende skillevægge.

- Huset står af sig selv, fastslår
arkitekten, der på den måde gav
sig selv og holdet af arkitekter
omkring OneRoom friere udfol-
delsesmuligheder, end hvis der
under udviklingen af huset også
skulle tages hensyn til bærende
vægge.

Arkitekterne havde et stort
rum, der skulle fyldes ud med de
ting, der nu engang er brug for i
en bolig: Køkken, badeværelse,
værelser, stue og så videre.

- Inspiration til OneRoom er
hentet fra en lagerhal. Jeg stod
engang i en lagerhal og tænkte,
hvor er det et fantastisk rum, for-
tæller Bjarne Frost.

I sit arbejde med OneRoom har
han stræbt efter at integrere la-
gerhallens oplevelse af størrelse
og rummelighed i huset.

- Udefra er huset meget
klassisk. Det er en form for
urtypehus - en slags længehus.
Men indenfor bryder vi op med
mange af de måder, man plejer
at indrette sig på. Med denne
indretning får beboerne andre
måder at være til i boligen på,
mener Bjarne Frost.

Boligens indretning giver mu-
lighed for mange kontaktflader
mellem husets beboere - man er
aldrig langt fra hinanden, selv
om man har trukket sig tilbage i
et værelse i det 230 kvadratme-
ter store hus. Da boligens stue-
plan og 1. sal ikke er isolerede af-
delinger med en gennemført etag-
eadskillelse, oplever man åben-
hed og højde i huset, der på det
højeste måler knap syv meter fra
gulv til loft. Også glaspartierne
nyder godt af højden og får nogle
steder lov til at skyde op i 3,80
meter.

Et lille hus i huset
Boligens stueplan er bygget op
med en kerne, der består af bade-
værelse, viktualierum, køkken,
pejs og trappe. Kernen er nær-
mest et lille hus i huset, som by-
der på de forskellige funktioner.

Badeværelse og viktualierum
er inde i kernen, mens køkkenet

er bygget ind i den ene side. Også
pejsen er indbygget, og det er i
den side, der vender ud mod boli-
gens alrum, og det er også her,
trappen til 1. sal er etableret.

Pejsens brede, skulpturelle
skorsten knejser sig op gennem
boligen og samler undervejs »af-
kast« fra både badeværelse og
køkken.

Stueplan indeholder også
værelser, bryggers og en entre,
som er en integreret del af huset.

På 1. salen er der to værelser
med spændende vinkler, et bade-
værelse og åbne rum, der kan
bruges og indrettes efter fri fan-
tasi.

- Det er et hus, man kan an-
vende og indrette efter, hvordan
familiens behov forandrer sig,
mener Bjarne Frost.

OneRoom findes i flere størrel-
ser fra 140 op til 240 kvadratme-
ter. Har man grunden, skal man
regne med at betale cirka 1,9 mil-
lioner for det mindste OneRoom,
og har man brug for mere plads,
stiger prisen op til 2,9 millioner
for det største.

- Der er mulighed for forskelli-
ge tilvalg, men det er vigtigt for
os, at vores standard er i så god
en kvalitet, at det ikke er nød-
vendigt med en alenlang liste af
tilkøb, påpeger Bjarne Frost, der
netop har ansat arkitekt Anne
Thielemann som koordinator for
OneRoom.

Idéen er, at interesserede boli-
gkøbere kan få rådgivning af en
person med et godt kendskab til
konceptet, og det har hun, da hun
har været med til at udvikle
OneRoom.

Måske er der brug for vejled-
ning om tag- og facadebeklæd-
ning. Huset  i Skovby har tegl på
facaden, men der er også mulig-
hed for at vælge for eksempel
træ, der vil give huset et ganske
andet udtryk.

Indtryk kan man få mange
af, hvis man besøger udstillings-
huset i Skovby.

I morgen, søndag 4. marts, er
der åbent hus mellem klokken 15
og 17, og den dag kan besøgende
møde arkitekterne Bjarne Frost
og Anne Thielemann. Adressen
er Ellehammers Allé 18.
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Glaspartierne på 3,8 meter sender masser af lys ind i boligen.

1. sal er et åbent plan med muligheder for at skabe
funktionelle samlingssteder og hyggelige hjørner. På
etagen findes også værelser og badeværelse.

Arkitekt Bjarne Frost betegner
huset set udefra som klassisk
- »en form for urtypehus - en
slags længehus«. Som det ses
er beklædningen tegl, men
man kunne også vælge træ.

Rummelighed kendetegner boligen, der byder på mange
smukke kig fra forskellige vinkler.

For tre år siden begyndte Bjarne Frost, indehaver af
Tegnestuen Bjarne Frost, at arbejde med OneRoom.
Inspiration til boligen er hentet fra lagerhallens rum-
melighed. Et enkelt og stilrent badeværelse. 


