
X-House presenterar Röde Orm 
Det optimala fritidshuset 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vårt nya hus Röde Orm revolutionerar fritidsboendet genom sin 
arkitektur och funktonalitet i kombination med traditionellt tänkande och 
materialval. Huset innehåller en uppsjö av genomtänkta smarta lösningar 
för sommarboende. 
 
Ett litet hus med stora utrymmen 
På sommaren använder man sin tomt och utomhusytor i lika stor eller större omfattning än inomhus. Med våra väggar av 
massivträ kan man bygga vindskyddande murar eller integrerade altandäck kring huset. Samspelet mellan ute och inne ger 
kvaliteér som gör att huset upplevs som avsevärt större än det i verkligheten är. Utomhus och inomhus flyter ihop på ett 
synnerligen genomtänkt sätt i detta hus. 
 
Anpassning till tomtens förutsättningar 
Röde Orm är uppbyggt i ett modultänkande där en basmodul enkelt kan kombineras med olika uterum. Röde Orm kan 
även få en båthusfunktion under basmodulen och i framtiden har du kanske båtplats och fritidshus i ett. Konceptet 
bygger på att pergola, förråd och bastumodul kan skapa trygga uterum genom olika placeringar beroende på tomtens 
förutsättningar.  
 
Genom att ”modulerna” kan dockas till varandra i olika konfigurationer finns möjligheter att passa in huset på varje 
tomts unika förutsättningar. Grunden i huset är den effektiva bostadsmodulen som på 39 m2 invändig boyta rymmer inte 
mindre än 8 kojplatser, varav 6 st är placerade i två våningar i husets kärna. 
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Basmodulen innehåller 
öppet allrum  / kök, 
vilken fortsätter ut via ett 
glasparti och öppnar sig 
till ett generöst 
altandäck. Kök och 
matplats fortsätter 
genom glaspartiet. 
Avskilt ”Masterbedroom” 
med egen balkong både 
utåt och inåt mot 
”gården” i huset. 
Basmodulen fungerar 
som fristående hus eller 
i kombination med 
tillvalen Pergola och förråd, och eller bastu kan enkelt 

dockas till basmodulen i olika konfigurationer 
beroende på vad som passar in på aktuell tomt. 
Pergola kan förses med exempelvis ett tak av 
segelduk om man så önskar. Möjligheterna är 
obegränsade i detta hus 

 

 

Sommarhus med båtlivet som inspiration 
 
“Röde Orm blir en länk mellan historia och framtid. 
Lyssnar man noga berättar huset om herrgårdarna och 
kojorna, om enkelhet och hållbarhet, om längtan tillbaka 
till ursprunget vid eldstaden, men även till 70-talets 
gillestugor, spånlampor och barndomens rundpingis. 
…...men framförallt uttrycker huset en längtan framåt, till 
det enkla i begreppet fritid, till basturitualen och till 
gemenskapen” 

 
Arkitekt Bengt Mattias Carlsson, Meter Arkitektur 

 

 

 
 
Planritning 

 


