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Prosjekt Danebubakken

23 praktfulle hytter midt i Danebubakken. Beliggenhet i særklasse. Sol fra morgen til kveld. 
Panorama utsikt som vil feste seg på netthinnen. Du kan spasere ned til historiske Danebu 
Kongsgård og nyte mat og drikke av høy kvalitet. Stake deg rett inn i løypa, enten du skal gå 
eller stå på ski. Dette er Aurdal i Valdres på sitt aller beste.

Prosjektet er utviklet av Danebu Utvikling AS, og naturen og omgivelsene har stått i fokus i 
hele prosessen. Da heisen i den gamle hopp og barneskibakken ble flyttet ned til 
alpinanlegget, startet jobben med å tegne og tilrettelegge en ny liten destinasjon på dette 
flotte området. Den bærende ide var å tilrettelegge hytter som elegant tilpasses terrengets 
topografi, slik at store terrenginngrep med oppfyllinger og skjæringer unngås. Vi har også 
jobbet mye med interiøret, det komfortable og behagelige sammen med det moderne og 
tidløse, vil gi ro og nytelse i både sjel og sinn. Hyttene skal fungere i alle fire årstider. Når 
dagens aktivitet er unnagjort, skal man kunne fyre på peisen, kose seg med god mat og drikke 
samtidig nyte den fantastiske utsikten enten inne, eller ute på den store terrassen.

Resultatet er blitt en hytteserie som har fått navnet ”Bjørgo” som består av 5 hyttemodeller: 
Bjørgo 110, 120, 130, 135,145. Hyttene har samme formspråk, men varierer i størrelse og 
planløsninger. Her er kvalitet i alle ledd en selvfølge.   SCHMiDT designkjøkken, 1-stav 
eikeparkett, min. 2 bad, badstue, og ikke minst store vindusflater som slipper naturen og lyset 
inn. Den store takhøyden gir mye romfølelse, og alt er tilrettelagt for møblering som tar vare 
på alle hyttas kvaliteter.  



BJØRGO 110: 

Bjørgo 110 er det nærmeste du kan komme easy living home til fjells. Du går rett inn i hytta fra 
egen carport. Et moderne ytre med store vindusflater, og et eksklusivt interiør gir deg alle 
muligheter til å finne ro, kos og glede i en hektisk hverdag. Denne delen av feltet (T2 b) vil bli 
tilrettelagt som et eksklusivt, lite sameie med bortimot vedlikeholdsfritt eierskap.

U-etasje:  Lek/TV-stue, 2 soverom, bad, badstue, teknisk / vaskerom, bod.
Hovedplan: Hall, stue, kjøkken, master-soverom og master-bad, utgang terrasse, carport med 
sportsbod.
Mesanin: Soverom og oppholdsrom. (som tilvalg)

Hyttene



Hyttene
BJØRGO 120: 

Bjørgo 120, vår minste 2 plans-hytte, men med alle de samme gode kvaliteter som resten av 
hytteserien. Passer på de fleste tomtene i feltet. Med sine gode romstørrelser kan denne 
hytten fint huse opptil 10-12 mennesker. 

Hovedplan: Hall, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, badstue, sportsbod og utgang til 
terrasse. 
Mesanin: 2 soverom, bad, 



Hyttene
BJØRGO 130: 

Bjørgo 130, er modellen for feinschmeckere. Her er  kan du briljere på det sentralt beliggende 
design kjøkkenet fra SCHMiDT.  

Hovedplan: Hall, stue, kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, badstue, sportsbod og utgang til 
terrasse. 
Mesanin: 2 soverom, bad, Lek / TV-stue



BJØRGO 135: 

Bjørgo 135, er modellen hvor masterbedrom også får masterbad. Hytta får dermed 3 bad, 
hvorav et av badene er integrert med både vaskemaskin og en flott badstue.

Hovedplan: Hall, stue, kjøkken, mastersoverom og masterbad, bad/vaskerom, badstue, 
sportsbod og utgang til terrasse. 
Mesanin: Hall, 2 soverom, bad, Lek / TV-stue

Hyttene



Hyttene

BJØRGO 145: 

Bjørgo 145, er modellen som har inngang på øvre plan (mesanin).  Modellen har 2 store 

sportsboder, samt innvendig bod i hovedplan. 

Hovedplan: Hall, stue, kjøkken, mastersoverom og masterbad, bad/vaskerom, badstue ,bod og 

utgang til terrasse. 

Mesanin: Hall, 2 soverom, bad, Lek / TV-stue samt 2 store utvendig sportsboder.



Panoramautsikt fra alle tomtene med sol fra morgen til kveld



Utsikt fra hytte 10



Alpint for store og små



Fantastisk langrenns terreng med mer enn 180 km oppkjørte løyper



Vakker natur



Illustrasjon  Bjørgo 145 sommer


