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BESKRIVELSE 

Støltemur nr, 31 
Støltemurer langs bekkeløp og rundt bro. 
Langs bekkeløpet Kåsåbekken, som renner gjennom boligområ
det, ligger det flere støltemurer i naturstein, Støltemurene 
danner et sikkert bekkeløp og leder vannet under en broen langs 
Vil laveien. Brokonstruksjonen bestar av betong og møter støtte
murene i naturstein langs Villaveien. 
Materiale Natursteinsmurene består av steiner og blokker i ul ik 
størrelse, 

Støltemur nr, 32 
Støltemur mellom veistrekningen Villaveien og Vi llaveien nr, 36, 
Langs innsiden av Vil laveien I!]ger to støltemurer som danner 
et plant nivå i terrenget mellom veistrekningen og tomt nr. 36. 
Murene er ti ldekket av vegetasjon, 
Materiale Naturstein , Blokker med ulik størrelse, 
U~ørelse: Steinene er stablet ut i fra form og størrelse. 

Støltemur nr, 33 
Støltemur langs Villaveien og Fjellveien mot Fjellveien nr, 1, 3 
og 5. Støttemuren er ca. 150 meter lang og ca. 0,8 meter høy. 
Muren møter støltem ur nr. 35 og trafostasjon mot vest. 
Det er murt inn to trapper i naturstein som danner adkomst til 
Fjellveien nr, 1 og 3, 
Materiale Naturstein . Blokker med ulik størrelse. 
Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. Langs enkelte pa rti 
har muren mørtel i fugene, 

Støltemur nr, 34 
Støltemur langs adkomstvei til Villaveien nr. 40 og Fjellveien 
nr, 7 og 11. 
Støltemuren ligger langs innsiden av adkomstveien , over et parti 
på ca. 40 meter. Muren er ca. 0.8 meter høy. 
Materiale Naturstein. Tilhoggde og justerte blokker med rektan
gulær sideflate, 
U~ørelse : Blokkene er tørrm urt i forbandt. 

Støltemur nr, 35 
Støltemur langs adkomstvei til Villaveien nr, 35A og 35B, Muren 
tar opp høydeforskjellen mel lom et plant nivå rundt Villaveien nr 
35 og adkomstvei for Villaveien nr. 35A og 35B. Muren er ca. 25 
meter lang og ca. 2 meter høy. 
Materiale Naturstein , Store blokker, 
U~ørelse : Blokkene er tørrm urt i forbandt. 

Støltemur nr, 36 
Støltemur langs innsiden av Vil laveien og Kraft ledningsveien, 
Muren danner et plant område hvor Villaveien forbindes med 
Krossoveien. 
Materiale Naturstein , Store blokker, 
U~ørelse : Blokkene er murt i forbandt og har mørtel i fugene, 

Støttemur nr, 37 
Støttemur langs innsiden av veistrekningen Fjellveien, mot Fjellveien 
nr, 2A, 
Materiale: Naturstein, Store tilhoggde blokker, 
Utførelse: Blokkene er murt i forbandt og har mørtel i fugene. 

Støttemur nr, 38 
Støttemur langs adkomstvei til Fjellveien nr, 2A. 
Materiale: Naturstein, steinene har naturlig form med ul ik størrelse, 
Utførelse: Steinene et tørrmurt. Enkelte steder har muren kraftig helning 
inn mot terrenget. 

Støttemur nr, 39 
Støttemur langs innsiden av Fjellveien mot Fjellveien nr. 4 og 6. 
Materiale: Naturstein, Store blokker, 
Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt. 

Støttemur nr, 40 
Støttemur langs Fjellveien nr. 1, 3 og 5, 
Muren danner et sammenhengende plan for de tre tomtene, 
Materiale: Naturstein. Store blokker. 
Utførelse: Blokkene er tørrmurt i forbandt.. 
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