SNITT I-I

BESKRIVELSE

1:100

Snitt I-I mot vest. er et tverrsnitt i målestokk l :l 00, som vist i
situasJonsplanen. Snittet beskriver veistrekningen Villaveien, adkomstvei til bolig og Villaveien nr. 27.
Mot vest fra snitt H-H , har veiforbindelsen til Flekkebyen
avkjøring langs høyre side. Frem til Villaveien nr. 27 danner
dette et åpent veiparti, uten høy og tett vegetasjon. Villaveien
har en stigning mot vest, opp langs dalsiden, og gir her plass til
et større plant omrMe, omkring Villaveien nr. 27. (Villaveien
nr. 27 er den eneste firemannsboligen, og det største bygget i
Vi llaveien)
Høydeforskjellen er stor mellom de private tomtene. Ved hjelp av
store terrengjusteringer, med flere støttemurer, har man skapt
plane flater.
Det er kort avstand mellom adkomstveiene langs strekningen.

ORIENTERINGSPLAN

VILLAVEIEN NR. 30

Bolig nr. 24 og nr. 26 ligger i samme høyde i terrenget og har et
felles plant gateløp. Støttemurer i betong, med trapper, danner
her et plant nivå med hageareallangs oversiden av gateløpet.
VEI
Veistrekningen er smal og det er ikke mulig a passere to biler i
bredden. Bilister må benytte avkjørsler og enkelte brede partier
langs strekningen ved passering.
Veidekket av asfa~ har sprekker og ytterkanten av veien er
ujevn.
Terrenget bratt og mot Villaveien
nr. 27 og 29 er det anlagt et autovern av tre. Dette er i svært dårlig forfatning og har mistet sin funksjon.
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STØTTEMUR NATURSTEIN
SE VEDLEGG- DETALJER

ADKOMSTVEI TIL VILLAVEIEN
NR. 24 OG 26

VEIBANE VILLAVEIEN

VILLAVEIEN MOT VEST

VEGETASJON
Vi llaveien og boligtomtene ligger i et naturområde med tett granog bjørkeskog. Tomtene er store og har utearealer med plen,
hekk, busker og lignende. Enkelte tomter har velpleide utearealer helt frem til veikanten. Dette åpner for innsyn til tomtene og
skaper en sammenheng i boligområdet.
Terrenget er bratt og flere utilgjengelige partier mellom tomtene
og veien, blir ikke vedlikeholdt. Vegetasjon er enkelte steder
svært tett og hindrer sikt langs veien.
TRAPPELØP
I snitt I-I, ligger det et trappeløp mellom Vi llaveien og veiforbindelsen til Bøhagenlia. Trappeløpet består av naturstein og har et
rekkverk av stal. I forkant av trappen, langs ytterkant av
Vi llaveien, er det montert et autovern av tre til hindrer for bruk av
trappen.
Trappeløpet er svært ti lgrodd og ikke i bruk.

ADKDMTVEI TIL VILLAVEIEN NR. 24 OG 26

ELDRE TRAPPE LØP
TILGRODD, IKKE I BRUK

PARKERINGSPLASS
GRUSDEKKE
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