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BESKRIVELSE 

Støtlemur nr. 13 
Støttemur langs veistrekningen Villaveien mot Villaveien nr. 12. 
Støttemuren er ca. 1 meter høy og 16 meter lang. 
Materiale: Naturstein. Blokker med ulik størrelse. 
U~ørelse: Blokker stablet i forbandt. 

Støtlemur nr. 14 
Plastret terreng mellom støttemur nr. 13 og Villaveien nr. 12. 
Terrenget er bratt og et området på ca. 100 m2 ser ut til å være 
plastret(masser blir stabilisert ved at steiner! blokker blir lagt ned 
som en liggende støttemur). 
Materiale: Naturstein. Mindre steiner i ulik størrelse. 
U~ørelse: Steinene er lagt kant i kant og dekker overflaten av 
terrenget. 

Sløtlemur nr. 15 
Støttemur langs oversiden av Villaveien. Støttemuren ligger i et 
svært bratt parti av område 2 og skaper en plan skjæring i lands
kapet for veistrekningen. Muren er ca. 32 meter lang og har 2 
meter som største høyde. 
Materiale: Naturstein. Blokker i ulik størrelse. Flere blokker har 
spor etter borrehull og antyder at blokkene er tatt ut av fjell og 
bearbeidet. 
U~ørelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. Flere partier fremstår 
med nøyaktig utførelse. 

Sløtlemur nr. 16 
Støttemur for adkomstvei til Villaveien nr. 12 og nr. 14. Muren 
ligger på utsiden av adkomstveien og er ca. 11 meter lang og 3 
meter høy. Muren har gjennomføring for en bekk. 
Materiale: Naturstein. Store blokker. 
U~ørelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. 

Sløtlemur nr. 17 
Støttemur langs ytterkant av Villaveien. Muren er ca. 12 meter 
lang og 2 meter høy. 
Materiale: Naturstein. Blokker. 
U~ørelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. 

Sløtlemur nr. 18 
Støttemur langs innsiden av veistrekningen Villaveien. mot Vil
laveien nr. 20. Muren er ca. 26 meter lang og har 1.5 meter som 
største høyde. 
Materiale: Naturstei n. Store blokker. Blokkene ser ut til å være 
bearbeidet. 
U~ørelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. Muren fremstår med 
nøyaktig utførelse. 

Sløtlemur nr. 19 
Støttemur rundt brannhydrant. Støttemuren danner en halvsirkel 
rundt hydranten og støtter mot terrenget på oversiden. 
Materiale: Naturstein. Steiner i varierende størrelse. 
U~ørelse: Steinene er stablet ut i fra form og størrelse .. 

Støltemur nr. 20 
Støttemur langs ytterkant av Vil laveien. Muren er ca. 12 meter 
lang og har 2 meter som største høyde. 
Materiale: Naturstein. Blokker i ulik størrelse. 
Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. 

Sløltemur nr. 21 
Støttemur lang innsiden av veistrekningen Villaveien. mot 
adkomstvei til Villaveien nr. 20 og 20A. Muren følger veistre
kningen langs et parti på ca. 30 meter Høyden varierer fra 0,5 
meter til l ,6 meter over veidekket. 
Materiale: Naturs tein. Naturlige blokker i ulik størrelse. 
Urførelse: Blokkene er murt i forbandt og har mørtel i fugene. 
Det er usikkert om muren oprinnelig hadde mørtel i fugene 
eller om disse er påført utenpå. i senere tid. 
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