ORIENTERINGSPLAN

SNITT B - B

BESKRIVELSE

1:100

Snitt B-B mot vest, er et tverrsnitt i målestokk 1:100, som
vist i orienteringsplanen. Snittet viser veistrekningen Villaveien med private tomter på hver side.
Mot vest har veien stigning og terrenget i dalsiden skaper
klare høydeforskjeller mellom tomtene. Sammenlignet med
område 2 er terrenget i område 1 flatere og boligområdet
kommer tydeligere frem.
Tomtene har store hagearealer og det er anlagt adkomst
for bil til hver tomt.
På steder med stor høydeforskjell er det anlagt støttemurer for å skape større plane arealer på tomtene.
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VEGETASJON
I område 1, ligger Villaveien i et miljø med tett bjørkeskog.
I reguleringsplanen er slike områder definert som spesialeller friluftsområder.
På utsiden av tomtene mot nord og mellom Villaveien og
Sam Eydes gate er det sommerstid svært tett. Mot Sam
Eydes gate hindrer dette utsikt og visuell komunikasjon .
Mindre partier mellom veien og tomtene fremstår som
naturområder med tett vegetasjon . Disse skaper avstand
og oppdeling av boligområdet.
Hagene er generelt velstelte.

VILLAVEIEN MOT VEST

STØTTEMUR
Det ligger to støttemurer i naturstein mellom veien og bolig
nr. 8. Støttemuren langs Villaveien, som vist i snitt B - B,
støtter massene fra oversiden og danner utgangspunkt for
vei- strekningen. Mot øst følger muren adkomsten til Villaveien nr. 6. Mellom muren og veidekket er det anlagt rennestein i naturstein. Rennesteinen fortsetter forbi
adkomsten til bolig nr. 6 mot øst.
Støttemuren langs Villaveien nr. 8, som vist i snitt B - B,
danner en adkomstvei fra vest og et plant område på
tomten.
Langs nedsiden av veien ligger det en støtlemur i naturstein som også danner en adkomst til Villaveien nr. 11.
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VEI
Villaveien har asfaltdekke og en gjennomsnittlig bredde på
3,5 meter gjennom dette partiet. Sprekker i dekket kan
tyde på dårlig fundamentering. Terrenget varierer og
enkelte steder er det bratt utenfor veiskulderen . Møtende
trafikk løses ved at bilister benytter innkjørsler og brede
partier langs veien.
Dekke på adkomstveiene varierer mellom asfalt og grus.
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