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VILLAVEIEN NR 16 

HAGE 
LAV VEGETASJON 

ADKOMSTVEI TIL VILLAVEIEN NR 
16 OG 18 
ASFALTDEKKE 

AUTOVERN 
GALVANISERT STÅLPROFIL 

AUTOVERN STABBESTEIN 
SE VEDLEGG -DETALJER 

VEIBANE VILLAVEIEN 
ASFALTDEKKE 

STØTTEMUR I NATURSTEIN 
SE VEDLEGG -DETALJER 

BRATT TERRENG 
VEGETASJON UTTYNNET 

BESKRIVELSE 

Snitt E-E mot vest, er et tverrsnitt i 1:100, som vist i orientering
splanen. Snittet beskriver terrenget i området 2 og Villaveien 
med adkomstvei til tomt nr. 16 og 18. 

Vi llaveien har jevn stigning fra område 1 frem til snitt E-E. I snIT
tlinje E-E utgjør dette en høydeforskjell mellom Villaveien og 
Sam Eydes gate på ca. 45 meter. I naturområdet ned mot Sam 
Eydes gate, er terrenget svært bratt og lite tilgjengelig. 
Vi llaveien nr. 12 til 26 ligger i ulike plan langs oversiden av 
veien. Det bratte terrenget gjør høydeforskjellene store og det er 
få tydelige linjer i bebyggelsen. 

Enkeltområder i bebyggelsen skiller seg ut med sammenhen
gende stnuktur. I snitt F-F ligger Villaveien nr. 16, som har felles 
adkomstvei med nr. 18. Tomtene l!lQer i samme plan og adkom
stveien fremstår som et gateløp. Høydeforskjellen fra Villaveien 
hindrer innsyn til gateløpet og det oppfattes som et privat 
område. 
Andre tomter med liknende gateløp er Villaveien nr. 24 og 26 og 
Fjellveien nr. 1 til 6. 

Felles adkomstvei 111 Villaveien nr. 12(dlrektørboligen til Hydro), 
14, 14A og 14B har spesielt omfattende terrengjusteringer og 
murverlc 
Langs ytterkant av veien ligger det et autovern av stabbestein. 

VEGETASJON 
Det er nylig gjort omfattende uttynning i vegetasjonen på ned
siden av veien. Dette skaper god utsikt ned til Flekkebyen og 
industriområdet på motsatt side av dalen. Det er prioritert å la 
bjørketrær stå igjen eUer uttynningen. 
Flere naturområder mellom Villaveien og tomtene har varierende 
og upleid vegetasjon. Enkelte steder reduserer deUe innsyn til 
boligtomtene og begrenser sikt langs veien. Eneste bearbeiding 
av disse områdene er maskinell klipping av lavere vegetasjon 
langs veikanten. 

JA-PARKEN 
Langs utsiden av Villaveien mellom snittlinje D-D og E-E ligger 
det en større plan flate i terrenget 
Denne flaten var i sin tid en lokal park og fikk på folkemunne til
navnet Ja-parken. (se Detaljer, Ja-parken) 

VEI 
Terrenget langs dalsiden er svært braU og det er gjort tydelige 
terrengjusteringer flere steder omkring veistrekningen. Langs 
yttersiden av Villaveien ligger det en støttemur i naturstein.(se 
Detaljer, støttemur) 
Veipartiet er smalt og det er ikke mulig å passere to biler i 
bredden. 
Veidekket i Villaveien består av asfalt og flere steder kan sprek
ker og ujevnheter langs ytterkanten antyde slitasje og dårlig fun
damentering. 

Adkomstveien til bolig nr. 16 og 18 har et autovern av galvanisert 
stål profil. 
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