SNITT J - J

BESKRIVELSE

1:500

Snitt J-J mot vest, er et tverrsnitt i malestokk 1:500, som vist i
orienteringsplanen. Snittet beskriver terrenget i dalsiden og bebyggelsen langs Fossovegen, Villaveien og Fjellveien.
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Område 3 er avgrenset som vist i områdeplan 3, og representerer boligområdet lengst vest i Villaveien. Boligområdet har større
utstrekning sammenliknet med område 1 og 2, og Fjellveien utgjør en forlengelse av boligområdet mot nord.
Mot sør møter bebyggelsen i Villaveien boligene tilknyttet
Fossoveien.
Terrenget i område 3 er bratt og tomtene ligger i ulike nivå langs
dalsiden. Høydeforskjellene i området er store og tomtene ligger
i terrengjusteringer med flere støttemurer. Tomtene har adkomstveier som er fremtredende i området.
Det er flere støttemurer langs bekkeløpene Kråssåi og
Kaasabekken for å beskytte boligområdet mot vannføringen
langs dalsiden.

Villaveien
Mot vest fra område 2, er Villaveien smal frem til krysset ved
Kraftledningsveien . Veibredden er begrenset av støttemur langs
innsiden og det er ikke plass til to biler i bredden. Ved passering benyttes enkeltpartier med bredere vei og avkjørsler til tomtene.
Veidekket av asfalt har ujevnheter og sprekker som kan antyde et behov
for ved likehold.
Langs støttemur mellom Villaveien og tomtene i Fjellveien, ligger en rennestein i veidekket.
Møte melkJm veikant, private tomter og naturområder er ikke klart avgrenset. Vegetasjon har vokst over på veidekket og langs andre partier
har terrenget gitt utvidet kjørebane.
Felles adkomstvei til Villaveien nr. 35, 35A, 35B og 37 har et tilg rodd
veidekke av grus og gress samt vage grenser mellom vei og private
tomter.

Mot vest, fra område 2, har Villaveien svak stigning frem til et
plant parti på ca. 150 meter. Dette partiet er oversiktlig , og vedlikeholdt vegetasjon langs tomtene bidrar til kommunikasjon i boligområdet.
Lengst vest har Villaveien nedstigning til den forbindes med
Kraftledningsveien og Fossoveien

Fjellveien
Veipartiet er smalt og det er ikke plass ti l to biler i bredden. Flere steder
er veibredden avgrenset av støttemurer og bratt terreng mot tomtene.
På to steder finnes autovern av tre langs ytterkanten.
Veidekket består av asfalt, og møter mellom veikant, private tomter og
naturområder er utydelige flere steder.

FJELLVEIEN
Veistrekningen Fjellveien, ligger parallelt langs oversiden av
Vi llaveien. I terrenget er høydeforskjellen ca. 19 meter og
Fjellveien har adkomst fra Villaveien mellom tomt nr. 12 og 14.
Adkomsten er bratt før strekningen far et lenger plant parti med
svak stigning mot vest. Lengst vest får strekningen igjen en
kraftig stigning og stopper mot bekkeløpet Kråssai.
Mellom Fjellveien og Kraftledningsveien ligger en grusveiforbindeise langs vestsiden av elveløpet Kråssai. Forbindelsen møter
stien til Gvepseborg(Ryes vei) og benyttes av tu rgjengere og
syklister. Veien er stengt for biltrafikk.

Adkomstvei til Fjellveien nr. 2A er smal og bratt. Veidekket av grus har
ujevnheter som indikerer dårlig fundamentering og utvasking fra nedbør.
Langs yttersiden har veien et autovern av jernbaneskinner.

Fjellveien nr. 1 til 6 fremstår med en tydeligere stryktur sammenliknet med tomtene i Villaveien. Klare linjer mellom tomtene og
felles plane utearealer gjør at denne delen av Fjellveien fremstår
i større grad som et gateløp. Tomtene antyder en omfattende
terrengjustering i området og har store støttemurer langs ytterkanten.
VEGETASJON
Bebyggelsen i område 3 ligger i et naturområde med tett granog bjørkeskog.Tomtene er store og utearealene er varierende
med plen , hekk, busker og lignende. Mellom Villaveien og
Fossoveien er vegetasjonen tett, og partiet utenfor tomtene
fremstår som et naturområde. Det er Irren sikt mellom disse veiene sommertid.
Hagene mellom Villaveien og Fjellveien er velstelt og bidrar til
sammenheng og kommunikasjon langs dette partiet.
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ADKOMSTVEI TIL FJELLVEIEN NR. 2A

Veiforbindelsen mellom Fjellveien, Ryes vei og Kraftledningsveien har
grusdekke. StedVIS har veien ujevnheter og sår som antyder utvasking
fra nedbør.
Veien er ikke klart avgrenset langs kantene og vegetasjon har vokst fritt,
noe som har resultert i redusert veibredde. Veien er ikke åpen for biltrafikk.
Bro over Kråssai danner veiforbindelsen og har dekke og rekkverk av
tre.
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