SNITT C· C

BESKRIVELSE

1:100

Snill C·C mot vest, er et tverrsnitt i måleslokk 1: 100 som
visl i orienleringsplanen. Snittel beskriver Villaveien, bolig
nr. 10(Ove Bangs "funkis bolig") og stiforbindelse til Sam
Eydes gate.
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Terrenget er oversiktlig og velpleid vegetasjon bidrar lil
visuell kommunikasjon mellom bebyggelsen og Villaveien.
Veien har jevn stigning og ligger flere meler høyere enn
tomtene langs nedsiden. Dette gir oversikt langs veien og
utsikt mot bebyggelsen og fabrikkanleggene nede i dalen.
Store tomter med adkomstveier og plane hagearealer viser
en betydelig terrengjustering i området.
VEGETASJON
Naturområdel mellom Sam Eydes gate og Villaveien har
tett og variert vegetasjon. Sommertid gjør dette at del ikke
er sikt eller kontakt mellom disse gatepartiene. Vegetas·
jonen mot nord er svært tett fra yllerkant av privattomtene.
Langs veien og mellom bebyggelsen er vegetasjonen lav
og hagene er velstelte. Dette bidrar til oversikt langs veien
og kontakt mellom privathusene.
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STIFORBINDELSE TIL SAM EYDES GATE
Mellom Villaveien nr. 11 og nr. 13 ligger det en sti/gangvei
ned til Sam Eydes gate. På sørsiden av Villaveien nr. 11
svinger stien mot vest og kommer ned i Flekkebyen, bak
Sam Eydes gate.
Tilslanden på stien er dårlig og enkelte sleder har dekket
sklidd ut. Fortelling i vegetasjonen vitner om liten bruks·
grad. På flere steder finnes rekkverk i slål og enkeile
plasser finnes rester etter trappetrinn i trevirke. Veien har
adkomst til Villaveien nr. 9, 11, 13 og 15.
BRANNHYDRANT
(Se vedlegg: Detaljer, brann)
Mot Villaveien nr. 10, langs veikanten, står det en eldre
brannhydrant merket Rjukan Salpeterverk. I en halvsirkel
bak hydranten er det murt opp en støttemur i naturstein,
som er delvis tildekket av vegetasjon.
VEI
I hele området har den offenllige veien et dekke av asfalt.
Adkomst til privattomtene har grusdekke eller asfaltdekke
frem til Villaveien. Asfaltdekket i Villaveien har flere
sprekker som kan tyde på dårlig fundamentering. På
innsiden av veien er det asfaltert en rennestein som en
langsgående fordypning i veien. Grensene langs veiskul·
deren er svake og vegetasjon vokser inn på dekket.
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