ORIENTERINGSPLAN

SNITT D" D

BESKRIVELSE

1:100

Snitt O-O mot vest, er et tverrsnitt i målestokk 1: 100 som vist i
orienteringsplanen. Snittet viser adkomstvei til Villaveien nr. 15
og brokonstruksjon langs veistrekningen Villaveien.
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Terrenget i dalsiden danner en naturlig renne, og en bro langs
Vi llaveien krysser over et parti. Under broa ligger adkomstveien
til tomt nr. 15 og et bekkeløp som renner ned i en kum.
Fra vest, langs Villaveien, har adkomstveien avkjøring på høyre
side, før den krysser under broa.
Veistrekningen Villaveien passerer over broa mot vest. inn i
område 2 med et brattere terreng og større avstand til bebyggelsen.
Fra broa opp til Villaveien nr. 12(direktø rboligen til Hydro) og
nr. 14 er høydeforskjellen ca. 24 meter. Dette danner et større
naturområde mellom begyggelsen og gir en annen stnuktur enn i
område 1.

BRO
Brokonstruksjonen består av et bærende dekke i betong med
endekar i naturstei n. Endekarene er tørrmurt med store steinblokker. I underkant er brodekket støttet av to bærende vegger i
betong.
Rekkverket består av galvaniserte stålrør og broen har et
veidekke av asfalt.

VEGETASJON
Vi llaveien og tomtene ligger i et naturområde med tett
bjørkeskog. Langs nedsiden av veien har tomter velstelte hager
og nylig uttynning i vegetasjon gir utsikt mot dalen.
Mot oversiden av veien er vegetasjonen variert og tett utenfor
tomtene. I det bratte terrenget mellom Villaveien og direktørboligen er det utført en nylig uttynning og enkelte bjørketrær står
igjen.
De private hagene i omnldet er generelt velstelte. Flere hager
grenser mot veikanten og vedlikehold av vegetasjonen bidrar til
god oversikt langs veien og gjør boligområdet mer sammenhengende.
ST0TTEMUR
Som det fremgår av snittet er det langsgående støttemur mot
oversiden av Villaveien. Mot vest beveger veien seg inn i et brattere terreng og støttemurene er større for å jevne ut høydeforskjellene.
Mellom Villaveien og direktørboligen er et parti plastret med
naturstein i varierende størrelse.
Langs adkomstveien til tomt nr. 15 er det støpt en støttemur i
betong. Muren former en halvsirkel og danner et utgangspunkt
for adkomstveien.
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BEKK
I landskapet har terrenget en naturlig da~orm langs snittet.
I bunnen av dalformen ligger det et bekkeløp som møter adkomstveien og ledes ned i en sjakt av betong og stål.
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