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BESKRIVELSE 

Snitt H-H mot vest, er et tverrsnitt i målestokk l :500, som vist i 
orienteringsplanen. Snittet beskriver terrenget i området og deler 
av bebyggelsen fra Sam Eydes gate til Villaveien. 

I dalbunnen, langs Måna, ligger Sam Eydes gate med 
Flekkebyen og Fjøsgårdene. 
Bol igområdet i Flekkebyen består av like bolighus i tre og står i 
sterk kontrast til boligområdet i Villaveien. 
Tomtene er små og ligger tett langs Sam Eydes gate. Terrenget 
er fiatt og tillater en tydeligere struktur, sammenliknet med 
Villaveien. 

Solforholdene nede langs dalbunnen er dårlige. Fra midten av 
oktober til mars ligger Flekkebyen i skygge. Lenger opp i den 
sørvendte dalsiden, langs Villaveien og Fjellveien, er sol
forholdene bedre. 

Terrenget i dalsiden er bratt og og det er fiere meter høydefor
skjell mellom veistrekningen Villaveien og tomtene langsmed. 
Villaveien nr. 24 og 26 ligger i samme nivå langs oversiden av 
strekningen og har felles adkomstvei fra Villaveien. Mot nord 
danner adkomstveien et rettlinjet veiparti og fremstår som et 
gateløp. Dette gateløpet kan sammenliknes med Villaveien 
nr. 160g18. 

B0HAGENLIA 
Bøhagenlia består av tolv bol ighus i et område mellom Villaveien 
og Flekkebyen. Tomtene ligger spredt med ni boliger langs dal
bunnen og fire langs tverrforbindelsen mellom Flekkebyen og 
Villaveien. Tomtene langs dalbunnen har adkomstveier fra Sam 
Eydes gate og er knyttet til Flekkebyen. 
Bøhagenlia nr. 15, 16, 18 og 20 ligger høyere I dalsiden og har 
adkomst gjennom tvenrtorbindelsen til Villaveien. 
Tomt nr. 16, 18 og 20 ligger i samme nivå med et felles gateløp 
langs innsiden. 

VEGETASJON 
I dalsiden mellom Flekkebyen, Bøhagenlia og Villaveien er vege
tasjon svært tett og varierende. Sommertid er det liten sikt og 
vegetasjon skaper avstand mellom boligområdene. 
Veiforbindelsen gjennom Bøhagenlia er stedvis svært gjen
grodd og store deler av året er det skygge i veiforbindelsen. 
Generelt er det for dette området tett og ustelt vegetasjon mel
lom veien og tomtene. 
Flere tomter har velstelte hager. 

VEI 
Gjennom dette partiet av Villaveien er veistrekningen oversiktlig og 
har ingen stigning før snittlinje I- I. Veidekket består av asfalt og fiere 
steder er det sprekker. 
Vegetasjon møter asfalten langs veikanten og stedvis er det utført 
gravearbeider for å få frem rennestein. Ytterkanten av veien er ikke 
klart definert og flere steder er tilstanden på autovemet svært dår
lig. 

Veiforbindelsen mellom Flekkebyen og Villaveien fungerer som ad
komstvei til bebyggelsen i Bøhagenlia nr. 15,16,18 og 20. 
Forbindelsen skaper en komunikasjon mellom boligområdene og 
for fotgjengere er dette en snarvei fra Villaveien til dalbunn. 
For bilister er strekningen smal og avgrenset av støttemur og gjerde 
langs kantene. Veidekket består av grus og mange steder har ned
bør dannet ujevnheter og utg lidninger i dekket 
Strekningen er u~ordrende og er lite benyttet av andre enn be
boerne i Bøhagenlia 
Vinterstid er dette en svært utlordrende strekning. 
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