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BESKRIVELSE 

Støttemur nr. 22 
Støttemur langs innsiden av veistrekningen Villaveien, mot Vil
laveien nr. 22. 
Muren ligger i to ulike nivå og danner en høydeforskjell mellom 
veistrekningen og Villaveien nr. 22. på ca. 4 meter. Muren følger 
veien langs et parti pil ca. 25 meter. 
Materiale: Naturstein. Blokker i ulik størrelse. 
Utførelse: Blokkene er tømmurt i forbandt 

Støttemur nr. 23 
Murverk omkring garasje ti l Vi llaveien nr. 22A. 
To støttemurer danner ,nnkjørsel til garasje langs V,lIaveien. 
murene er ca. 0,8 meter og 1,6 meter høye 
Materiale: Naturstein. Blokker med ulik størrelse. enkelte blokker 
er t,lhogd. 
Utførelse: Steinene er stablet ut i fra form og størrelse. 

Støttemur nr. 24 
Støttemur mellom veistrekningen Villaveien og Villave,en nr. 24 
og 26. 
To støttemurer med lengde på 13 meter og 19 meter danner 
høydeforskjell mellom veien og tomtene på ca 4 meter. Murene 
er svært tilgrodd og enkelte steder er de tildekket av jord. 
Materiale: Naturstein. GenerelIt store blokker. 
Utførelse: Blokkene er tømmurt i forbandt 

Støttemur nr. 25 
Støttemur langs Villaveien og innkjøring til Villaveien nr. 24 og 
26. Muren strekker seg over et parti på ca . 22 meter langs veien, 
og har største høyde på ca. 1,5 meter. Langs veikanten ligger 
det en rennestein i naturstein. Et trappeløp til Villaveien nr. 28 er 
støpt inn i muren. 
Materiale: Naturstein . Blokker med rektangulær sideflate. Blok
kene har sideflater med ca. 0.5 meter høyde og 1,3 meter 
lengde. 
Utførelse: Blokkene er tømmurt i forbandt 

Støttemur nr. 26 
Støttemur langs adkomstvei til Vil lave,en nr. 24 og 26. Støtte
muren er ca . 50 meter lang og danner en plan og rettlinjet 
adkomstvei mellom terrenget i dalsiden og tomtene. Det er støpt 
inn et trappeløp og et rom for avfallskontainere i muren. 
Trappeløpet leder opp ti l et nutt plant nivå langs overs iden av 
adkomstveien. 
Materiale: Betong 
Utførelse: Betongmuren er plasstøpt i en bordforskaling med 
liggende bord. 

Støttemur nr. 27 
Støttemur langs adkomstvei til Vil lave,en nr. 24 og 26. 
Materiale: Naturstein, blokker i ulik størrelse. 
Utførelse: Blokkene er murt i forbandt og med mørtel i fugene. 

Støttemur nr. 28 
Støttemurer langs veiforbindelsen mellom Vil laveien. Bøha
genlia og Flekkebyen. Det ligger støttemurer langs begge 
sider av veien gjennom hele partiet Høyden på de ulike 
murene va rierer mellom 0.5 og 2.5 meter. 
Materiale: Naturstein . Enkelte partier i betong . Natursteins
murene består av blokker med varierende størrelse. Enkelte 
steder antyder formen på blokken bearbeiding og justering . 
Utførelse: Natursteinsmurene langs veien er tørrmurt og blok
kene er stablet i forbandt Enkelte steder er det klare tegn pa 
utglidning som resultat av jordtrykk og nedbør. 

Støttemur nr. 29 
Støttemur langs adkomstvei til Vi ll aveien nr. 28. Støttemuren 
består av moderne byggematenaler og er an lagt senere enn 
de øvrige murene i området Muren er ca. 20 meter lang og 
har høydeforskjell fra l ti12 ,5 meter 
Materiale: Systemblokker i betong. 
Utførelse: Blokkene er stablet i forbandt 

Støttemur nr. 30 
Støttemur langs adkomstvei til Vi ll aveien nr. 29. 
Støttemuren l>.Jger langs overs iden av veien og danner en 
plan parkeringsplass mellom Villaveien og bol ig nr. 29. 
Materiale: Betong 
Utførelse: Betongmuren er plasstøpt med helning inn mot ter
renget 
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