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Eiendommen har sitt laveste nivå mot 
Bråtanveien i vest og stiger jevnt mot 
nabogrensen i øst. Den ligger høyt, 
med panoramautsikt til Drøbaksundet. 

Tomten ble tildels ryddet for store 
trær, men nok vegetasjon ble be-
holdt til å bevare grøntstrukturen og 
vegetasjonssiluetten. 

Omkringliggende bebyggelse 
er frittliggende eneboliger med 
varierende uttrykk.

VILLA PETTERSON
Drøbak

BASE Arkitekter AS

Tekst: Geir Dingstad

Foto: nispe@datho.no og Trond Opstad, Informasjonspartner
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Snitt

Fasade vest: stue og studio mot haven
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Plan 2. etasje

Plan 1. etasje

Plan underetasje

Trapp opp til kjøkken og spiseplass belyst fra 2. etasje

Glassfasade i stue sett fra inngangen
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Inngangspartiet
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Adresse: Bråtanveien 3 B, 1440 Drøbak

Byggherre: Vidar Petterson

Arkitekt: BASE Arkitekter AS ved siv.ark. Per Pande-Rolfsen

RIB: Oliver as ved siv.ing. Egil A. Oliver

Entreprenør: Thermobygg Lynne & Nilsen A/S ved Hallvard Lynne

Byggeår: Ferdigstilt i 2004

Konstr./materialer: Fiberarmert betong, plasstøpt sandwich-konstruksjon som gir 
eksponerte betongflater både ute og inne

Utforming
Bygningsvolumet har en plassering 
og utforming som gjør at eiendom-
mens kvaliteter fremheves. Bygningen 
er strukket ut i retning nord-syd og 
deler tomten i to utearealer. Mot vest, 
på eiendommens laveste nivå, ligger 
adkomst fra Bråtanveien med dobbel 
garasje plassert under terreng. Over 
garasje er opparbeidet et platå med 
plen. 

Bygningen følger terrengcotene slik 
at eksisterende topografi i størst mulig 
grad blir beholdt.

Villaen består av to bygningsvolu-
mer. Ett volum strekker seg parallelt 
med cotelinjene i terrenget. Et annet 
og høyere volum ligger på tvers av 
dette, vinkelrett på cotelinjene. 

Bruk av fiberarmert betong i form av 
sandwich-konstruksjon gir muligheten 
til å fremheve bygningnsvolumene 
som klare former både ute og inne. 

Adkomst er i underetasjen, og en 
rampe fører deg opp til stuen. Videre 
fører en trapp opp til kjøkken og spise-
plass. Soverom og bad er lagt mot øst 
i bakkant. I 2. etasje er det atelier med 
utgang til takterrasse. 

Fasade mot nord

Hovedbad


