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BESKRIVELSE 

Snitt G-G mot vest, er et tverrsnitt i målestokk 1 :100, som vist i 
orienteringsplanen. Snittet beskriver terrenget i området og veis
trekningen med Villaveien nr. 22. 

Mot vest fra snitt E-E ligger Villaveien i et plant nivå frem til snitt 
H-H. Tomtene ligger på ulike høyder lenger opp mot dalsiden og 
har adkomstveier ned ti l Villaveien. 
Villaveien nr. 22 ligger på en opparbeidet høyde i terrenget og 
det er et plant uteområde rundt boligen. Tomten har en støttemur 
i naturstein mot Villaveien, som danner ytterkanten av det plane 
uteområdet. Veistrekningen svinger langs ytterkanten av støtte
muren og antyder en veiplassering med hensyn til boligtomten. 
Denne ti lpassingen kan antydes i flere områder langs Villaveien . 

Langs innsiden av veien mellom Villaveien nr. 22 og 20 , gir ter
renget plass til et plant område. På dette partiet ligger det et ga
rasjebygg og innkjøring til privatbolig nr. 22. 

VEI 
Terrenget langs dalsiden er svært bratt og det ligger er et au
tovern av stabbestein langs ytterkanten av Villaveien. 
Veidekket av asfalt har flere betydelige sprekker som kan antyde 
dårlig fundamentering. Dette vises særlig langs ytterkant hvor 
veiskulder og stabbestein ligger dypere enn resten av veipro
filen. Linjene som definerer ytterkantene av veien er stedvis 
dekket over av vegetasjon og løsmasser. Rennesteinen langs 
innsiden av veien er grodd igjen flere steder. 

VEGETASJON 
Villaveien og boligtomtene ligger i et naturområde med tett gran
og bjørkeskog langs begge sider. 
Tett vegetasjon mellom Villaveien og Flekkebyen hindrer sikt ned 
mot dalen og bebyggelsen i Bøhagenlia. Vegetasjon vokser inn 
mot veikanten og gjør veistrekningen uoversiktelig. 
Villaveien nr. 20 til 22A har tomter med opparbeidet uteareale. 
Flere steder er hagene velpleid og bidrar til en sammenheng i 
boligområdet. 
Enkelte naturområder mellom veistrekningen og tomtene har tett 
og upleid vegetasjon. Dette deler opp i konteksten og gjør områ
det landlig. 
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