SNITT A- A

BESKRIVELSE

1:200

Snittet A-A mot vest er et tverrsnitt i målestokk 1:200, som
vist i orienteringsplan. I snittet ligger Bråvoldparken, Sam
Eydes gate, administrasjonsboligen og Sølvvoldveien med
innkjøring til Villaveien.
Bråvoldparken, Sam Eydes gate og Sølvvoldveien ligger i
ulike høyder i landskapet. Det er gjort store inngrep i terrenget og anlagt fiere støttemurer for å skape plane fiater.
Mot øst er landskapet åpent, med flere parkområder på
begge sider av veien, før det møter sentrumskjernen.
Sølvvoldveien ligger parallelt med Sam Eydes gate og er
adkomstvei til Villaveien.
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STØTTEMUR I NATURSTEIN

BRAvOLLPARKEN

VEI
Sam Eydes gate er en del av fylkesvei 37 og utgjør hovedfartsåren gjennom Rjukan. Langs Bråvoldparken har strekningen et bredt gangfelt og rekkverk av betong og stål
langs ytterkanten.
Sølvvoldveien ligger parallelt med Sam Eydes gate og har
adkomst på to steder, som vist i områdebeskrivelsen.
Villaveien har adkomst fra Sølvvoldveien som vist i
snitt A-A. Langs Sølvvoldveien ligger det på utsiden et rekkverk av stabbestein og en alle med store bjørketrær.
Veien er smal og ikke optimal for bilpassering.

VEGETASJON
Bråvoldparken har store gressflater, hekker, busker og
store trær. Området fremstår som et velstelt parkanlegg.
Mellom Bråvoldparken og Sam Eydes gate er det svært tilgrodd, og sommerstid er det liten eller ingen sikt ned til
Bråvoldparken.
Partiet mellom Sam Eydes gate og Sølvvoldveien er
dekket av gress og annen lav og varierende vegetasjon.
Generelt for området er det opparbeidet terreng med alle
langs veiene og velstelte parkområder rundt.

Dette boligområdet henger sammen med Hydros første sentrumsbebyggelse på Rjukan.(Varelager, apotek, slakteri, posthus og
sykehus)
Adkomst til Bråvoldveien er fra Sam Eydes gate, som vist i
områdeplan 1. Det er ingen gjennomkjøring i Bråvold og veien
stopper ved parkeringsplassen i Bråvoldparken. Andre adkomster
til Bråvold er en trapp fra Sam Eydes gate på østsiden av
Bråvoldveien 3 og en tursti langs Måna.
SAM EYDES GATE MOT VEST

SØlVVOLDVEIEN MOT VEST, INNKJØRING VILLAVEIEN

ADMINISTRASJONSBOLIGEN l ADMINI
Admini, som vist i tverrsnitt A-A, ligger på toppen av Sølvvolden
og har adkomst fra Sølvvoldveien. Arealene rundt boligen er
opparbeidet og velstelt. Avgrensningen mellom tomten og Sølvvoldveien er et stakittgjerde med søyler i støpt betong. Admini er
en del av et tun med flere bygninger, vist i områdeplan 1.
Mot øst, i tilknytning til administrasjonsboligen, ligger Adminiparken. Dette er en offentlig park.
Adminiet og Adminiparken er fredet etter kulturminneloven.

SAM EYDES GATE MOT ØST

STØTTEMUR
I tilknytning til Sam Eydes gate er det flere støttemurer i
betong og naturstein for å skape plane fiater i terrenget.
Murene består av naturstein og varierer i utførelse.
Langs et parti mellom Sam Eydes gate og Sølvvoldveien
er det støpt en støttemur i betong.
BRAvOLDPARKEN
Bråvoldparken ligger på en plan flate mellom elveløpet
Måna og Sam Eydes gate. Parken domineres av store
gressflater, en parkeringsplass med grusdekke og to tennisbaner. Bebyggelsen i Bråvold ligger i Bråvoldveien og
danner et eget boligområde med store privatboliger i tre.

ADMINISTRASJONSBOLIGEN

PROSJEKT - REGISTRERING VILLAVEIEN
SNITT A- A 1:200
TINN KOMMUNE PLANAVDELINGEN
REGISTRERINGSDATO JUNI 2011 - SIDE 3. 1

BRAvOLDPARKEN

