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ORIENTERINGSPLAN 

SNITT F - F 

1 :100 

VILLAVEIEN NR. 20 

AUTOVERN STABBESTEIN 
SE VEDLEGG -DETALJER 

ST0TTEMUR I NATURSTEIN 
SE VEDLEGG -DETALJER 

BREDT VEIPARTI 
BENYTTES AV BILISTER VED PASSERING 

VEIBANE VILLAVEIEN 

PARTI MED AUTOVERN AV GALVANISERT 
STALPROFIL 

ST0TTEMUR I NATURSTEIN 
SE VEDLEGG -DETALJER 

BRATT TERRENG 
LAV VEGETASJON 

BESKRIVELSE 

Snitt F-F mot vest. er et tverrsnitt i 1 :100, som vist i orientering
splanen. Snittet beskriver terrenget i område 2 , Villaveien med 
støttemurer og tomt nr. 20. 

Naturområdet omkring snittlinje F-F skiller seg fra de øvrige om
rådene i Vi llaveien. 
Langs dalsiden fremstår det som en dypere renneform og dan
ner et parti med brattere terreng og tettere vegetasjon. 
lområdeplan 2 beskrives dette med et større opprom mellom 
Vi llaveien nr. 18 og 20. 
I skille mellom område 2 og 3, langs Kåsåbekken, ligger det et 
terreng med lignende karakter. Partiet danner et grønt belte i 
dalsiden og Villaveien krysser bekken over en bro. 

VEI 
Langs hver side av veien er det støttemurer i naturstein som set
ter klare begrensninger på veibredden. Det er ikke plass til to 
bi ler i bredden og bilister passerer på enkeltparti langs streknin
gen. I snitt F-F danner terrenget og veien en yttersving som gir 
mulighet for passering. 

Det bratte terrenget på utsiden av veien utgjør en risiko for trafi
kanter. Langs hele området er det anlagt et autovem av stab
bestein . Dette er i generelt dårlig fortatning og er stedvis byttet ut 
med nyere autovern av galvanisert stålprofil. 

Asfaltdekke har flere sprekker og ujevnheter som kan indikere at 
natursteinsmurene og vei partiet har dårlig fundamentering. Dette 
er særlig dårlig langs ytterkanten av veien. 

VEGETASJON 
Fra snitt D-D til snitt F-F er det nylig u~ørt en uttynning i vege
tasjon mellom Villaveien og Flekkebyen . Mot vest fra snitt F-F er 
det svært tett vegetasjon og det er liten visuell komunikasjon ned 
til Flekkebyen. Langs oversiden av veien er det tynnet ut enkelte 
steder og tomtene har opparbeidet hagearealer. 

Fortetting i vegetasjon langs veien dekker til fine støttemurer i 
naturstein. 

VILLAVEIEN MOT ØST 

VILLAVEIEN MOT VEST 
PASSERINGSLOMME 
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FORTETTING LANGS STØTTEMUR 


