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Område 1, nedre del av Villaveien med Sølvvolden, er 
avgrenset som vist i situasjonsplanen. 

Innkjøringen ti l Villaveien i øst, ligger ca. 100 meter fra 
Sam Eydes gate, via Sølvvoldveien. Avstanden fra 
sentrumskjernen på Rju kan er ca. 300 meter og bebyg
gelsen starter vest for admin istrasjonsboligen. Fra sentrum 
mot Vi llaveien danner Sølvvolden en høyde i landskapet 
med admin istrasjonsboligen på toppen. 

Sølvvolden omfatter veiforbindelsen mellom Sam Eydes 
gate og Vil laveien samt området ti lknyttet Administrasjons
boligen. Administrasjonsboligen(Admini) ble oppført som 
representasjonsbolig for Norsk Hydro på Rjukan og var en 
av de første tomtene som ble etablert i området. 
I tilknyttn ing til Admini ble det an lagt et offentlig parkom
råde på østsiden, med tilnavnet Admin iparken. I dag er 
dette en offentlig park og sammen med Ra llarparken og 
Bnivold, pa sørsiden av Sam Eydes gate, danner de en 
grønn lunge i bybildet. 
I Bråvold utgjør de store grønntområdene og to tennisba
ner Bråvoldparken. I Villaveien lå det også en tenn isbane 
på den plane fiaten som i dag er Villa veien nr. 1. 

Ve istrekningen Villaveien fortsetter vestover og stiger 
gradvis opp langs dalsiden. Ve ien er smal og det er på de 
fieste steder ikke mu lig å passere med bil. Ve ien er ikke 
enveiskjørt og forbipassering løses ved å benytte innkjør
sel ti l privatbolig eller naturlige arealer på utsiden av veien. 
Området er karakteristisk med orienterting langs dalsiden. 
Landskapet blir brattere mot vest, og inn i det midtre 
området, begrenser bebyggelsen seg til en side av veien. 
For il skape plane tomter i det bratte terrenget, er det gjort 
omfattende terrengjusteringer og anlagt en rekke støtte
mu rer langs veien og på tomtene. Eiendommene er store 
og samt lige har bilvei helt frem til huset. 

Det nedre området skiller seg fra det midtre i struktur på 
boligtomtene. Terrenget i den nedre delen er flatere, og 
med kort avstand fra bebyggelse til vei oppstår det et 
tyde ligere gaterom. 

Tomtene har store opparbeidede hagearealer og området 
ser generelt velpleid ut. Dette bidrar til et mer sammenhen
gende og lettleselig boligområde. 
Naturområdene på utsiden av bebyggelsen er til sammen
likn ing gjengrodd. Partiet består av variert og tett vegetas
jon og hindrer utsyn mot sør og deler opp området. 
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