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U N D E R D Å N I G S T E M E M O R I A L . 

Enligt nådig föreskrift får Styrelsen för Allmänna Våg- och Vattenbyggnader härmed afgifva 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

°w de allmänna arbeten, som varit föremål för Styrelsens verksamhet under år 1879. 
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Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 

31 Maj 1878 hade den samma år församlade Riks

dagen stalt följande belopp till Eders Kongl. Maj:ts 

nådiga förfogande för år 1879, nämligen för under

stödjande af: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller 

omläggning af backiga eller eljest mindre goda vägar 

ett anslagsbelopp af 200,000 kronor. 

2:o) Till väganläggning mellan Lycksele och Sten-

sele kyrkor i Vesterbottens län, hvartill 1876 års Riks

dag beviljat ett anslag af 95,000 kronor, och hvaraf 

under år 1877 utgått 15,000 kronor, 1878 25,000 

kronor och 1879 25,000 kronor (och är för 1880 ytter

ligare anvisadt 10,000 kronor). 

Enär Riksdagen vid detta anslags beviljande fästat 

det vilkor att Eders Kongl. Maj:t skulle ega jemka 

anslagsbeloppet i den mån dagsverken och öfriga 

arbetskostnader kunde under arbetstiden i någon be

tydligare mån nedgå, har Styrelsen genom Chefen i 

Norra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet infordrat en 

utredning och öfversigt öfver de å företaget dels ned

lagda, dels ännu återstående kostnader, och har Distrikt-

Adjutanten m. m. A. F. O. Cederberg efter derom 

erhållne order en sådan utredning till Styrelsen af-

lemnat, hvaraf framgår, att den beräknade kostnaden 

kunde, med afseende såväl på nu gällande priser som 

en möjlig stegring deruti under kommande år, ned

sättas till 136,100 kronor, hvadan det beviljade stats

anslaget, som utgör 67,76 proc. af 140,200 kronor, 

äfven kunde undergå en motsvarande reduktion, eller 

från 95,000 till 92,160 kronor; och har Styrelsen i 

anledning deraf i underdånighet hemstält att före-

nämnda arbete måtte hugnas med återstoden af det 

till ofvansagda belopp reducerade statsanslaget med 

17,160 kronor. 

Våglängden är 9,47 mil (10,13 nymil) och kost

naden, ursprungligen beräknad till 140,200 kronor» 

är såsom ofvan är sagdt nedsatt till 136,100 kronor. 

3:o) Till anläggning af väg mellan Bredåker och 

nedre Edefors inom Ofver-Luleå socken af Norrbottens 

län beviljade Riksdagen 1877 ett anslag af 42,000 

kronor, deraf till utgående under år 1878 anvisades 

12,000 kronor, under år 1879 ett belopp af 20,000 

kronor (och är för 1880 ytterligare anvisadt 10,000 

kronor). 

Den blifvande vägens längd är 4,25 mil (4,5t ny

mil) och kostnadsförslaget slutar på en summa af 

63,000 kronor. 

4:o) Till väganläggning från Sorsele kyrka till 

Strycksele by jemte sidoväg från Lycksele öfver Ulriks

dal, Carlsgård, Husbondliden till Ruskträsk i Vester

bottens län har 1877 års Riksdag beviljat ett anslag 

af 343,780 kronor, deraf till utgående under 1878 

anvisats 24,093 kronor 86 öre och för år 1879 60,000 

kronor (för år 1880 äro 25,000 kronor ytterligare 

anvisade). 

Hufvudvägens längd, med en beräknad kostnad 

af 429,680 kronor, är 17,67 mil (18,89 nymil); sido

vägen, erfordrande ett belopp af 86,000 kronor, har 

en längd af 3,27 mil (3,5 nymil). 

I afseende på förstnämnda för vägarbeten år 

1878 till Eders Kongl. Maj:ts nådiga disposition stälda 

summa 200,000 kronor har Eders Kongl. Maj:t täckts 

den 3 Januari 1879 i nåder besluta, att densamma 

skulle, med iakttagande af de utaf Riksdagen bestämda 

vilkor och föreskrifter, fördelas till utförande af nedan 

antecknade väganläggningar och vägförbättringar, 

nämligen i: 
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Dessutom har genom nådiga brefvet af den 23 

Augusti 1879 blifvit för afhjelpande af inträffade 

skador vid Fallklippan å allmänna landsvägen mellan 

Grenna och Sjöberga gästgifvaregård i Jönköpings län 

anvisadt ett hela kostnaden motsvarande anslag af 

1,275 kronor att utgå från besparingarna å Riksstatens 

sjette hufvudtitel, hvilket arbete Chefen i östra Väg-

och Vattenbyggnadsdistriktet erhållit order att verk

ställa. 

Summan af dessa anslag utgör således 63,?i<> pro

cent af det beräknade totala kostnadsbeloppet. 

Längden af nyanlagda vägar, som under aret 

erhållit anslag, är, oberäknadt de 3 första, hvartill 

Riksdagen anvisat, särskilda bidrag, fördelade på flera 

år, 6,42 mil (6,86 nymil) och den beräknade kost

naden 126,776 kronor 74 öre, hvadan längdfoten kan 

anses kosta 0,518 öre och hafva kostnaderna för 5,ÏI 

mil (5,fifl nymil) vägomläggningar beräknats till 190,337 

kronor 64 öre eller per längdfot väg 1 krona. 
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Beträffande samtlige i tabellen upptagna arbeten, 

äfvensoin de tre med extra anslag hugnade väganlägg-

ningarna, får Styrelsen i underdånighet anmäla, att 

de under året blifvit genom vederbörande arbets-

direktioners försorg dels fortfarande bedrifna, dels 

efter behörigen afslutade kontrakt påbörjade; och 

vågar Styrelsen i underdånighet hänvisa till den redo

görelse för pågående arbeten, som längre fram i denna 

berättelse förekommer. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

5:o) För understödjande af mindre hamn- och bro

byggnader samt upprensning af åar och farleder har 

Riksdagen till Eders Kongl. Maj:ts förfogande för år 

1879 stält ett belopp af 20,000 kronor. 

Denna summa har af Eders Kongl. Maj:t enligt 

nådigt bref af den 7 November 1879 disponerats till 

följande företag, nämligen: 

Till bro öfver Åtran vid Vessige i Hallands län, 

som förut erhållit anslag 25,000 kronor, har Eders 

Kongl. Maj:t den 12 Juli 1878 behagat ytterligare 

anvisa 5,500 kronor till förut opåräknade, men för 

brobyggnadens fullbordande nödvändiga, arbeten; och 

har Eders Kongl. Maj:t bestämt att, efter det 4,510 

kronor erhållits ur 1878 års fond, de återstående 990 

kronor skulle af 1879 års medel utgå. 

Till brobyggnad öfver örekilselfven, hvilken ingår 

i planen för det med statsbidrag enligt nådigt bref 

af den 24 November 1876 understödda vägförbättrings-

arbetet mellan Gesäters och Starlanda gästgifvaregårdar 

i Elfsborgs län, har Eders Kongl. Maj:t genom nådiga 

bref vet af den 7 November 1879 anvisat ett belopp 

af 2,000 kronor. 

Till brobyggnad öfver Vindelelfven vid Ekorrsele 

by i Vesterbottens län, beräknad till en kostnad af 

33,700 kronor, är genom samma nådiga bref anvisadt 

ett anslag af 16,850 kronor. 

För åstadkommande af en landsvägsbro öfver Ar

boga ån vid Kungsör i Vestmanlands län, hvarför kost

naden beräknats till 68,000 kronor, har Eders Kongl. 

Maj:t behagat anvisa ett anslag af 15,000 kronor och 

skulle medlen utgå med 160 kronor af 1879 års fond 

och de öfriga 14,840 kronor af 1880 års medel för 

understödjande af hithörande slags arbeten. 

6:o) För byggandet af smärre båthamnar, af sedda 

för fiskarenas behof vid de större fiskelägena i riket, 

anvisade 1878 års Riksdag, liksom föregående, en 

särskild anslagsfond till belopp af 30,000 kronor, och 

har Eders Kongl. Maj:t genom beslut under nedan 

anförda dagar täckts af dessa medel tilldela följande 

hamnbyggnader understöd utan återbetalningsskyl-

dighet till högst 2/3 af den beräknade kostnaden, 

nämligen : 

Kontrakter om förenämnde hamnbyggnaders på

börjande senast under år 1879 och utförande inom 

för hvart och ett arbete bestämd tid äro af Styrelsen 

antagna å Eders Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar. 

Det i Styrelsens underdåniga berättelse för 1878 

omnämnde anslag, 1,500 kronor, till hamnbyggnad vid 

Fluntinge fiskeläge i Grötlingbo socken och Gotlands 

län har genom nådiga brefvet af den 28 Mars 1879, 

på grund af intressenternas underdåniga ansökan blifvit 

indraget och stäldt till Riksdagens förfogande. 

7:o) Till fullbordande af hamnen vid Trelleborg, 

hvartill erforderliga kostnaden beräknats till 424,000 

kronor, har af 1875 års Riksdag blifvit beviljadt ett 

anslag utan återbetalningsskyldighet af 100,000 kronor 



att utgå med en femtedel under hvartdera af åren 

1876—1880 och blef till utgående under 1879 an-

visadt ett belopp af 20,000 kronor. Kontrakt om 

detta arbetes utförande antogs den 5 Juli 1875, och 

genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 1 Ok

tober samma år har detsamma äfven blifvit under-

stödt med ett lånebelopp af 50,000 kronor från Han

dels- och Sjöfartsfonden. 

8:o) Till förbättrande af hamnen vid Oskarshamn, 

beräknad kosta 169,300 kronor 80 öre, förutom kost

naden för ett till den gillade planen likväl icke hö

rande godsmagasin, uppgående till 48,008 kronor, 

har 1877 års Riksdag beviljat ett låneunderstöd af 

80,000 kronor, h varom kontrakt antogs den 12 April 

1878. Förra hälften, 40,000 kronor, fick lyftas 1878, 

och återstoden 40,000 kröner år 1879. 

9:o) Till hamnanläggning vid Skanör i enlighet 

med den 31 Maj 1878 gillad plan, beräknad till 

75,000 kronor, beviljade Riksdagen år 1878 ett an

slag utan återbetalningsskyldighet af 50,000 kronor, 

deraf för år 1879 skulle utgå 25,000 kronor. 

Kontrakt om arbetets utförande blef antaget den 

20 Januari 1879. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

10:o) Till Eders Kongl. Maj:ts nådiga disposition 

stäldes att utgå under 1879 ett anslag utan återbe

talningsskyldighet af 80,000 kronor till understöd

jande af sådana myrutdikningar och vattenaftappningar, 

som företrädesvis afsåge att minska frostländigheten. 

För tillgodonjutande af bidrag från dessa medel be

stämdes samma vilkor, som förut varit stadgade. 

Eders Kongl. Maj:t har den 17 Januari 1879 i 

nåder bestämt, att ofvanstående summa 80,000 kronor 

skall fördelas till följande utdikningsarbeten, nämligen: 

7 
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bief genom ofvan åberopade nådiga bref af den 17 

Januari anslaget till afdikning af vattendränkta mar

ker vid Alså by samt kronohemmanet Alsåhult i öfver-

Kalix socken. På grund af intressenternas underdå

niga ansökan befriades de genom Kongl. brefvet af 

den 11 Juli 1879 från skyldigheten att fullgöra kon

traktet, hvarefter beloppet anslogs till utdikning af 
o 

Drafö östra mosse i As socken af Jönköpings län. 

Äfven intressenterna i detta företag afsade sig an

slaget, hvarefter Eders Kongl. Maj:t den 7 November 

1879 bestämde, att medlen skulle till statsverket in

dragas. 

Den beräknade kostnaden för torrlagd mark upp

går således till 7 kronor 86 Öre för qvadratref eller 

89 kronor 16 öre för hektar. Såsom statsbidrag har 

erhållits 2 kronor 61 öre per qvadratref eller 29 kro

nor 61 öre per hektar. De såsom anslag beviljade 

bidragen utgöra för alla arbetena tillsammans 33,?3 

procent af den beräknade kostnadssumman. 

l l :o) Till befrämjande, medelst lån, af utdiknin-

gar och aftappningar af sänka trakter och sjöar till 

beredande af odlingsföretag hade Riksdagen för 1879 

stält till Eders Kongl. Maj:ts nådiga förfogande ett 

belopp af 100,000 kronor, af hvilka, enligt förenämnda 

nådiga beslut af den 17 Januari och Eders Kongl. 

Majrts nådiga bref den 4 April 1879, lån beviljats 

följande vattenaftappningsföretag, nämligen i 

Medelkostnaden för hvarje qvadratref nyvunnen 

mark har alltså uppgått till 7 kronor 65 öre, eller 

för hvarje hektar 86 kronor 76 öre, och utgör den 

tilldelade lånesumman 43,92 procent af de beräknade 

kostnadernas totalbelopp. 

Förutom de i det föregående anförda anslags-

och låncsummor har till sänkning af sjöarna Hjel

maren och Qvismaren, hvilket arbete enligt 1877 års 

Riksdagsbeslut bekommit ett lånebidrag af 2,000,000 

kronor, under år 1878 utgått 600,000 kronor samt 

under 1879 300,000 kronor. Arbetsplanen gillades 
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den 2 Februari 1877 och kontrakt antogs den 29 De

cember samma år. Genom detta företag antages en 

areal af 168,000 qvadratref eller omkring 14,810 

hektar blifva till odling tjenlig. 

Det sammanlagda beloppet af de enligt ofvan 

åberopade nådiga bref för 1879 beviljade anslag upp

går till 481,275 kronor och summan af lånen till 

440,000 kronor. 

Såväl vilkoren för åtnjutande af statsbidrag till 

allmänna väg- och vattenbyggnadsarbeten som sättet 

för deras kontrollerande enligt faststälda planer äro 

oförändradt stadfästade sådane de innefattas i Riks

dagens underdåniga skrifvelser den 23 Maj 1873 och 

den 23 April 1874. Kontrollen öfver sänkningen af 

Hjelmaren och Qvismaren är genom nådigt beslut af 

den 24 Maj 1878 öfverlemnad till en af Eders Kongl. 

Maj:t särskildt förordnad ingenjör. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Af det lån, 10,000,000 kronor, som 1876 års 

Riksdag anvisat till understödjande af enskilda jern-

vägsanläggningar med 2,000,000 kronor under hvart-

dera af åren 1877—1881, har Eders Kongl. Maj:t ge

nom nådiga brefvet den 24 November 1876 tilldelat 

nedanstående jernvägar försträckningar till följande 

belopp, nämligen: 

Eders Kongl. Maj:t har dessutom genom nådigt 

bref af den 24 November 1876 tillagt Norsholm-

Ristens kommunikations-aktiebolag för byggande af 

en 3,o mil lång bana från Bersbo till Norsholm ett 

lån från Handels- och Sjöfartsfonden till belopp af 

300,000 kronor, motsvarande 1/i af den beräknade 

anläggningskostnaden 1,200,000 kronor. Af detta lån 

hafva under hvartdera af åren 1877, 1878 och 1879 

utgått 100,000 kronor. De statslånebelopp, som un

der 1879 således utbetalats till privata jernvägars 

byggnad, uppgå till en summa af 2,600,000 kronor. 

Till inköp af Bergslagernas Jernvägs-Aktiebolags 

obligationer har derjemte, på grund af 1878 års Riks

dags beslut och nådiga brefvet af den 27 Juni 1878 

utgått 3,078,240 kronor under år 1879. 

E. Diverse arbeten. 

Styrelsen får i underdånighet anmäla, att å de 

genom nådiga brefvet af den 7 Februari 1879 till 

reparationer af de tre stora broarne på vägen mellan 

Stockholm och Drottningholm anvisade medlen 8,177 

kronor uppstått en besparing af 614 kronor 17 öre, 

som blifvit till Statskontoret återburne. 

Under år 1879 har Eders Kongl. Maj:t täckts i 

nåder bevilja koncession å tvänne ifrågasatta nya 

jernvägsanläggningar, nämligen den 7 Mars från Ut

tersbergs station å Köping—Uttersbergs jernväg till 

Lienshyttan och den 31 December från Vestra 

Stambanan i närheten af Banslätt till Nynäs hamn. 

Planen till den förra jernvägen faststäldes på samma 

gång som koncession beviljades och till den sednare 

skall plan vara ingifven till den 1 Maj 1880. Dess-

2 

") Genom 1879 års Riksdags beslut afgjordes, att Krylbo— 
Borlänge eller Södra Dalarnes Jernvägsaktiebolag skulle för år 1879 
«tfå 1,000,000 kronor i st. f. de enligt kontrakt af 22 Febr. 1878 
"•«stämda 500,000 kronor. Derigenom skulle lånesumman för år 
l g81 nedsättas till 500,000 kronor. 

Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 
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utom har Eders Kongl. Maj:t den 12 December i nåder 

beviljat koncession å tvänne sidospår å Vislanda— 

Bolmens jernväg, nämligen det från Ljungby station 

till hamnplats vid Lagaån, och från samma station 
o 

till lastningsplan vid hemmanet Replösa Agård och 

vidare derifrån till hamnplats likaledes vid Lagaån. 

Plan- och profilritningar blefvo på samma gång af 

Eders Kongl. Maj:t gillade. 

De medel, som genom samtlige ofvan åberopade 

nådiga beslut blifvit tilldelade allmänna arbeten att 

utgå under 1879, uppgå således till följande samman

lagda belopp, nämligen: 

Anslag utan återbetalningsskyl

dighet kronor 488,837,83. 

Lånebidrag » 6,118,240,00, 

af hvilken sednare summa 100,000 kronor utgått från 

Handels- och Sjöfartsfonden. 

De under Styrelsens förvaltning stälda medel, som redovisats i Styrelsens till Eders Kongl. Maj:ts och 

Rikets Kammar-Rätt aflemnade hufvudbok för år 1879, hafva utgjorts af: 

a) Anslag till aflöning och arvoden dt Styrelsens embets- och tjenstemän i hufvudstaden och landsorten: 

b) Anslag till inspektions- och undersökningskostnader samt expenser för allmänna arbeten: 

Häraf har år 1879 skett följande utbetalningar: 

Diverse utgifter: 

För att i ett sammanhang lemna en öfversigt 

öfver de anslags- och lånebelopp, som blifvit under 

Styrelsens verksamhet från och med 1841 till och 

med 1879 tilldelade allmänna arbeten, meddelas i 

slutet af denna berättelse följande tabeller, nämligen: 

N:o I angående landsvägsanläggningar inom de sär

skilda länen; 

N:o II angående beräknade medelkostnader för 1 fot 

väg under åren 1874—1879; 

N:o III angående vattenaftappningsföretag m. m., läns

vis upptagne; 

N:o IV angående beräknad medelkostnad för qva-

dratref förbättrad eller nyvunnen jord åren 1874 

—1879; 

N:o V. Förteckning på alla de statsunderstöd, som 

under åren 1841—1879 blifvit anvisade, dels så

som anslag, dels såsom lån. 
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Till vägundersökningar genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes försorg: 

hvaraf dock större delen utgöres af disponerade, men ej under 1879 utbetalte belopp. 

/ ) Anslag till reparation af vägen vid Fallklippan, mellan Sjöberga gastgifvaregård och 
staden Grenna: 

e) Anslaget till upprensningar vid Qvicksund och Kungsör: 

d) Afgäld för ett vid Grada kanal anlagdt sågverk: 



A. Jernvägar. 

a) För trafik öpnade: 

1. Sundsvall—Torpshammars jernväg med bibana 

från Vatjom till Matfors. 
(Längd 5,7 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Inspektionen af banan har gifvit anledning till 

följande anmärkningar. 

Vid den höga bron vid Nedansjö jernverk voro 

provisoriska anordningar vidtagna för att hindra ut

skärning af grunden, hvilka befunnos odugliga; utan 

böra vingmurar anläggas och bankens doseringar på 

alla sidor påfyllas, så att ballasten måtte erhålla full 

höjd och bredd. 

Vid Kärfsta bro hafva vingmurarna rubbats ge

nom kälen och landfästena synas af samma anledning 

hafva varit i rörelse, hvarföre reparation här är 

nödig. Äfven bör banken invid bron till full höjd 

och bredd utfyllas och genom stenklädnad mot ut

skärning skyddas. 

Vid Nedansjö gamla faktori hade vårfloden bort

skurit ballasten, hvarföre stödjemurarne mot elfven 

blifvit förhöjde och spåret flyttadt närmare inåt land ; 

hvarjemte bankens stenklädnad blifvit lagad och ökad. 

Att för trafikens trygghet synnerlig omsorg bör 

egnas åt banvallens underhåll, framgår deraf, att vid 

Nedansjö station hela bangården och en stor del af 

spåret stått en fot under vatten ; och. har inspektören 

på detta förhållande fästat jernvägsbolagets upp

märksamhet. 

Spåret är väl underhållet; under året äro 1,353 

syllar och 659 st. skenor ombytta. 

Stationshuset vid Vatjom, som förlidet år ned

brann, är ombygdt efter förbättrad plan. 

Sundsvalls stationshus har undergått fullständig 

reparation. 

I lokomotivstallet är en mindre reparations

verkstad anordnad. 

2. Hudiksvalls jernväg. 
(Längd 1,5 mil, spårvidd 4.1 fot.) 

Hedstaviaduktens ombyggnad är under året verk-

stäld, sedan vestra landfästet under vintern blifvit 

från pålgrund uppmuradt och de från föregående 

år återstående påloken ombygde. 

Bron vid Hudiksvalls station bör förses med nya 

syllar och ny brobana. 

I öfrigt förekom vid inspektionen af banan ingen 

annan anmärkning, än att skenskrufvarne dels befunnos 

lösa, dels saknades. Enär denna felaktighet kräfde 

skyndsam rättelse, har Styrelsen genom skrifvelse 

till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet 

förständigat jernvägsbolagets styrelse i anmärkta 

hänseendet vidtaga nödig åtgärd. 

12 

g) Wäddö kanal. 

På Styrelsens räkning i Riksbanken innestodo således vid 1879 års slut följande 

behållningar, nämligen : 
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4,977 längdfot skenor äro af stålskenor ersatta 

och 2,442 st. syllar, som angripits af röta, mot friska 

utbytta. 

Stationerne och deras byggnader äro väl under

hållna, med undantag af Hudiksvalls lokomotivstall, 

som i detta afseende befinnes försummadt. 

3. Söderhamn—Bollnäs koynmunikationsled. 

(Lokomotivbanan Söderhamn—Bergviken: längd 1,4 mil, spårvidd 

4,1 fot.) 

(Hästbanan »Landabanans» längd 0,] mil, spårvidd 3,0 fot.) 

(Vattenledens längd 3 mil 11,500 fot, djup under 1. v. y. 
4—5 fot, bottenbredd 16 fot.) 

Genom nådigt bref af den 6 Juni 1879 har 

Söderhamns jernvägsaktiebolag blifvit befriadt från 

skyldigheten att uppehålla trafiken från Landabanans 

nedre ändpunkt till Bollnäs. 

Vägbron vid Kinsta är i godt stånd, med undan

tag af ett ok vid östra landfästet, som bör ombyggas. 

Banan är i öfrigt väl underhållen och nödigt utbyte 

af skenor och syllar under året verkstäldt, hvarvid 

33,613 1. fot stålskenor blifvit nedlagda. 

Vid Kilafors är en större brygga anlagd och 

medelst spår förenad med stambanan. 

För inseglingen från Bergviken äro tvänne led

fyrar anordnade. 

Vid Ynabäcken är en vattenstation uppförd. 

Den vid Bergvik uppförda arbetarebostaden är 

under året fullbordad. 

I sjön Bergviken eger bolaget 2:ne ångbåtar och 

17 st. pråmar, af hvilka tvänne blifvit under året 

förbygde. 

4. Gefie—Dala jernväg. 

(Längd 8,6 mil, spårvidd 4, s 3 fot.) 

Sedan en vid Korsnäs befintlig träbro blifvit med 

hvälfd kulvert af sten ersatt, återstår blott en bro 

af trä, vid Robertsholm, hvilken vid inspektionen 

befans i godt stånd. Alla andra broar äro af jern, 

med landfästen och pelare af sten. 

Banan och spåret äro utmärkt väl underhållna. 

Under året äro 1B,681 st. syllar utbytta, hvaremot 

af stålskenorna, som befunnits felfria, intet utbyte 

erfordrats. 

Vid Sandviken är ett uthus inredt. 

À Gefle station äro spåren efter ny plan om-

lagde och tillökade med en längd af 2,000 fot. 

Från hufvudspåret utgå tvänne bibanor, nämligen 

från Robertsholm till Hofors och från Margretehill 

till Forsbacka, för hvilka koncession ej sökts. 

Stängslet är delvis omsatt med nya stolpar och 

slanor. 

5. Upsala—Gefle jernväg med bibanor frän örbyhus 

till Dannemora och från Orrskog till Söderfors. 

(Längd 12,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banvallen och spåret gåfvo vid inspektionen ej 

anledning till annan anmärkning, än, att banken norr 

om Tierps bro bör påfyllas, för att erhålla normal 

bredd och höjd, äfvensom, att i en skärning do

seringen behöfde stenbeklädas. Under året äro ut

bytta 4,182 1. fot skenor och 7,960 st. syllar. 

I bron öfver Islandsån bör en del af röta angripet 

virke före 1880 års sommar mot nytt utbytas. 

I Jerfsta viadukt böra samtliga underslagen före 

årets utgång utbytas mot friska. Vid Elfkarleö viadukt 

förekom samma anmärkning, dock torde ombytet af 

virket kunna anstå i tvänne år. 

Bron öfver Dalelfven befans i godt skick, likaså 

bron öfver Tierpsån. 

Vågbrytaren vid Härnäs, som är skadad, kommer 

att undergå reparation. 

Vid Tierps station var under utläggning ett nytt 

sidospår, hvarjemte en vagnvåg skall uppsättas. 

Vid Skyttorp är ett sidospår anlagdt för an

ordnande af en anhaltstation. 

Å stationshusen befanns reparation behöflig. 

Ofvan anmälda jernvägar äro inspekterade af 

Distrikt-Adjutanten Kapten G. Nyström. 

6. Dannemora—Hargs jernväg med bibana frän linaby 

till Ramhälls grnfvor. 

(Längd 4,4 mil, spårvidd 3 fot.) 

Jernvägen har vid inspektionen befunnits till alla 

delar i godt skick. 
Inspekterad af Kaptenen J. W. Kullberg. 



14 

7. Upsala—Länna jernväg. 
(LäDgd 2 mil, spårvidd 3 fot.) 

Arbetena för banans fullbordande hafva under 

året i det närmaste afslutats. 

Jernvägen är för allmän trafik upplåten, men 

ännu icke slutligt afsynad. 

Förbindelsespår mellan Upsala—Länna jernväg, 

statens spår och Upsala hamn är med särskildt låne

bidrag från Handels- och Sjöfartsfonden under åre 

anlagdt. 

8. Näs—Morshyttans jernväg. 
(Längd 1,1 mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid inspektionen har mot banans underhåll ingen 

anmärkning förekommit. 

Ett 3,000 fot långt sidospår till ett grustag i 

närheten af Hede har anordnats för trafik till den 

i närheten befintliga Hede masugn och en lastkaj för 

ändamålet anlagd vid spårets ändpunkt. 

9. Krylbo—Norbergs jernväg. 
(Längd 1,8 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Vid inspektionen har banan befunnits i godt skick 

och underhållet ej lemnat rum för anmärkning. 

En lastplats och lastkaj med sidospår har anlagts 

vid Kallmora, 0,3 mil från Kärrgrufvan, äfvensom en 

last- och hållplats med sidospår och personplatform 

vid Bjurfors, 1,2 mil från Kärrgrufvan. 

10. Norbergs jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Vid inspektionen har banan befunnits i utmärkt 

godt skick, och mot underhållet anmärkning ej före

kommit. 

Trafiken besörjes af Stockholm—Vesterås—Bergs

lagens Trafikaktiebolag. 

11. Sala—Tillber ga jernväg. 
(Längd 2,6 mil, spårvidd 4, s 3 fot.) 

Banan har vid inspektionen befunnits väl under

hållen. Under året äro följande nya arbeten utförda: 

Vid Sala station äro ett lokomotivstall och en 

vändskifva med tillhörande spår och vexel anlagda. 

Statens godsmagasin är på bolagets bekostnad tillbygdt. 

Ä linien äro en dubbel och två enkla banvakt

stugor med uthus och källare uppförda, samt 7 nya 

vägöfvergångar anlagda. 

Trafiken besörjes fortfarande af Stockholm—Ve

sterås—Bergslagens Trafikaktiebolag. 

Jernvägarne N:o 7—11 äro inspekterade af Di

striktchefen Majoren G. Nerman. 

12. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg med bi
bana från Tillberga till Engelsberg. 

(Längd 18,4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banvallen och spåret befunnos vid inspektionen 

väl underhållna. Under året hafva 3,500 syllar och 

450 st. skenor ombytts. Af stålskenor hafva ytter

ligare 838 st. inlagts, hvarigenom tillsammans 15,915 

längdfot spår utgöras af dylika. 

Nedbrytning af sköligt berg i doseringarne af 

sprängningarne i närheten af Ryssgrafven har pågått 

och utföres på ett ändamålsenligt sätt. 

Ekolsundsbanken har visat en sättning, uppgående 

till 0,6 à 0,7 fot. 
o 

Vid bron öfver Askebrobäcken anmärktes, att 

syllarne å bron hafva väl svaga dimensioner, hvarföre 

föreskrift lemnades, att antingen utbyta dem mot 

gröfre och starkare, eller ock öka antalet, så att af-

ståndet mellan syllarne ej öfverstiger 1,8 fot. 

Vid bron öfver Ekolsundsviken iakttogs en sätt

ning å östra landfästet af några linier, med anledning 

hvaraf föreskrift lemnades om utjemnande af den 

deraf uppkomna ojemnhet å spåret. 
o 

A Skultunabrons östra landfäste iakttogs jemväl 

en rubbning i de undre stenskiften, som dock ej 

medfört någon märkbar vertikal sättning af brons 

öfverbyggnad. För betryggande af landfästets bestånd 

och förekommande af fortsatta rubbningar föreskrefs, 

att en spåntning kring landfästet skulle ofördröjligen 

verkställas. 

Stationerna vid Sundbyberg, Kolbäck och Köping 

äro under året fullständigt kompletterade. Vid To-

resta, mellan Bro och Bålsta stationer är en platfonn 

med väntrum anlagd. Vid Ekolsunds nya station, 

vester om Ekolsundsviken, äro sidospår utlagda och 

stationshus under byggnad. Vid Nordanö är likaledes 

en ny station anordnad, sidospår utlagda, stationshus 
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och afträde uppförda och färdiga. Uthus voro vid 

inspektionstillfallet under uppsättning vid Bålsta, En

köping och Engelsberg och var ett sådant vid Sundby

berg färdigt. Källare äro under året anlagda vid 

flera banvaktstugor. Taken å jernvägens byggnader 

befunnos i allmänhet i godt skick, men inredningen 

bör flerstädes inom ett eller annat år undergå re

paration. — För behöflig tätning af vattencisternerne 

vid Jakobsberg och Enköping voro åtgärder vidtagna. 

Ett vagnskjul för banans personvagnar kommer 

att i Vesterås uppföras. 

Sedan jernvägens godsmagasin i Stockholm genom 

vådeld uppbrunnit, har öfverenskommelse träffats 

med Styrelsen för Statens jernvägstrafik, hvarigenorn 

bolagets godstrafik derstädes skötes af statsbanans 

tjenstemän. Ehuru jernvägsbolaget således icke vid 

Stockholms station eger det föreskrifna antalet bygg

nader, torde likväl ofvan nämnda, för godstrafiken 

vidtagna åtgärder få anses för ändamålet tillfyllest

görande. 

Från hufvudbanan utgå i öfrigt följande bibanor, 

för hvilka koncession ej sökts, nämligen från Ramnäs 

station till Ramnäs bruk, från Seglingsbergs station 

till Seglingsbergs bruk och från Svanå station till 

Svanå bruk. 

Inspektionen har verkstälts af öfverstlöjtnanten 

A. M. Lindgren. 

13. Köping—Hults jernväg. 
(Längd 6,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan har befunnits utmärkt väl underhållen. 

Under året äro 10,650 1. fot nya stålskenor inlagda. 

Vid Ullersäters station är ett sidospår utlagdt. 

14. Köping—Uttersbergs jernväg med bibana till 

Lillsvan. 
(Längd 3,4 mil, spårvidd 3,6 8 fot.) 

Banan har befunnits i godt skick. 

15. Frövi—Ludvika jernväg. 
(Längd 9,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

I afseende å jernvägens underhåll har vid in

spektionen ingen anmärkning förekommit. Utom van

liga underhållsarbeten hafva följande arbeten under 

året verkstälts: 

Till förbättring af vattenafloppet mellan Ludvika 

och Gonäs stationer är en trumma under jernvägs-

banken anlagd. 

Den söder om Kopparbergs station under före

gående år påbörjade vägbron öfver banan, hvilkens 

anläggning ålegat jernvägsbolaget för aflägsnande af 

de" hinder, den förut befintliga vägöfvergången i ba

nans plan vållat landsvägstrafiken, är under året full

bordad. Vägbron är uppförd å landfästen af granit, 

med öfverbyggnad af jernvägsskenor. 

Tre under Ställdalens bro befintliga kolonner af 

gjutjern, som varit fyllda med cement, hafva frusit 

sönder, och blifvit ersatta med nya. 

A linien Kopparberg—Ludvika äro nya telegraf

stolpar uppsatta och en statens telegraftråd dera 

upplagd. 
Jernvägens förvaltning är numera från Lindes

berg flyttad till Kopparberg och der inrymd i de för 

ändamålet uppförda, nu färdiga byggnader. 

Från Bångbro station utgår en enskild bibana 

till Bångbroverken, för hvilken koncession ej sökts. 

Jernvägarne N:ris 13, 14 och 15 äro besigtigade 

af Majoren G. Nerman. 

16. Stora—Guldsmedshyttans jernväg. 
(Längd 0,3 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Banan har befunnits hjelpligt underhållen. Ut

byte af förrutnade syllar har pågått; dock erfordra

des ytterligare utbyte för att sätta banan i godt skick. 

En försliten skena på Stora station bör ombytas. — 

En trumma hade genom störtregn underskurits och 

hotade med att instörta. — På dessa bristfälligheter 

har inspektören fästat vederbörandes uppmärksamhet 

och lemnat föreskrifter för deras afhjelpande. 

Trafiken besörjes af Frövi—Ludvika jernväg. 

17. Bånghammar—Klotens jernväg. 
(Längd 2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Denna jernväg har vid inspektionen befunnits i 

ganska godt skick. Dess öfverbyggnad, som varit 

alltför lätt för de stora lutningar och skarpa kurvor 
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samt den tunga trafik, som å densamma förekomma, 

har redan börjat förstärkas genom de lätta skenornas 

utbytande mot tyngre å en sträcka af 6,984 1. fot 

och genom användande af lika grof spik, som på 

statens jernvägar. 

Trafiken besörjes af Frövi—Ludvika jernväg. 

Förestående tvänne jernvägar äro inspekterade 

af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen G. Morsing. 

18. Säfsnäs jernväg med bibana från Strömsdal till 

Strömsdals masugn. 
(Längd 4,5 milj spårvidd 2,7 fot.) 

A denna jernväg, som ännu icke är slutligt af-

synad, hafva under året följande arbeten blifvit verk-

stälda: fullbordande af mekanisk verkstad, gjuteri 

och lokomotivstall för 4 maskiner vid Strömsdal, af 

stationshus med uthus vid Strömsdal, Annefors och 

Gravendal, af banvaktstugorna samt af ett magasin 

vid Bergslags Hörks station; uppsättning af fasta 

signaler vid alla stationer, samt anbringande af nödiga 

stängselbommar vid lastplatserna ; stängsel utmed hela 

linien jemte grindar vid alla vägöfvergångar. Ter-

rasseringsarbetena hafva blifvit kompletterade med 

stenbeklädnad och påfyllning af bankar å ställen, der 

sådant varit behöfligt samt anläggning af en ny 

afloppstrumma. 

Inspektionen «verkstäld af Majoren Nerman. 

19. Vessman—Barkens jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4 fot.) 

De bristfälligheter i afseende å denna jernvägs 

underhåll, hvilka i 1878 års underdåniga berättelse 

omförmäldes, hafva, vid tiden för sistlidet års inspek

tion, som förrättats af Kaptenen Morsing, ännu icke 

blifvit afhjelpta, hvarföre inspektionsförrättaren funnit 

ökad anledning till de anmärkningar mot under

hållet, hvilka vid föregående års besigtning framstälts, 

och hvilka icke allenast delgifvits jern vägsstyr elsen, 

utan jemväl anmälts i skrifvelse från Styrelsen till 

Eders Kongl. Majrts Befallningshafvande i Koppar

bergs län. 

Spåret är i synnerligen dåligt skick: skenorna, 

vexlarne och korsningarne äro till största delen så 

förslitna, att banan icke utan fara för den allmänna 

säkerheten kan trafikeras. Broarne, som alla äro af 

trä, hafva en stark konstruktion, men börja angripas 

af röta, hvarföre deras bärighet mom kort varder 

osäker. Byggnaderna, som från början blifvit illa 

grundlagde, äro uti hälft förfallet skick. — Den rul

lande materielen är i allmänhet illa underhållen och 

utgöres af f. n. endast brukbara 2 lokomotiv, 5 person-

och 62 godsvagnar. Dessutom finnas 1 lokomotiv 

och 10 vagnar, som äro fullkomligt odugliga. — De 

äldre godsvagnarne hafva den bristfällighet i sin kon

struktion, att de sakna s. k. buffers, hvilken om

ständighet påskyndar vagnarnes förstöring och länder 

såväl den öfriga materielen, som banan till skada. 

I följd af banans betänkliga tillstånd, har Sty

relsen aflåtit ny skrifvelse till Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande i Kopparbergs län af den 2 sist-

lidne Okt., om vidtagande af nödiga åtgärder till den 

allmänna säkerhetens betryggande; och har Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i anledning deraf 

ålagt jern vägsstyrelsen att inom 2 månader hafva 

afhjelpt de anmärkta felaktigheterna, samt i skrifvelse 

af den 31 sistlidne December meddelat, att banan 

blifvit i fullt trafikabelt skick återförsatt. — Styrel

sen har beordrat vederbörande Distriktchef att, så 

snart ske kan, besigtiga de verkställda reparations

åtgärderna. 

20. Nora—Ervalla jernväg. 
(Längd 1,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

För banans underhåll erforderliga arbeten äro 

verkstälda och befans jernvägen i godt skick, med 

undantag af stationen i Nora, som ej blifvit ändamåls

enligt ordnad. — Jernvägen eger ingen rullande ma

teriel, utan besörjes trafiken fortfarande af Nora---

Karlskoga jernvägsbolag. 

21. Nora—Karlskoga jernväg med fortsättning till 

Otterbäcken vid Venern jemte bibanor från Gyttorp till 

Stribergs grufvor och till Pershyttan. 
(Längd 10,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

De vanliga underhållsarbetena hafva under året 

verkstälts och befans jernvägen i godt skick. A 

hamnarmen vid Otterbäcken har en sättning egt rum, 

som dock ej är af någon betydenhet. 
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Från hufvudbanan utgå i öfrigt tvänne bibanor, 

för hvilka koncession ej sökts, nämligen: från Bofors 

station till Bofors bruk och från Kortfors till Karlsdal. 

22. Vikern—Möckelns jernväg. 
(Längd 5,1 mil, spårvidd 2,7 fot.) 

Under året äro underhållsarbeten utförda. — Af 

hela den sträcka, 183,500 längdfot, h vilken är afsedd 

att med stängsel förses, voro vid inspektionstillfället 

112,300 1. fot ostängda; jernvägsbolagets styrelse bar 

erhållit förständigande om hvad som under inne

varande år bör häraf inhägnas. 

23. Östra Vevmlands jernväg med bibana från Ny-

hyttan till Finshyttan. 
(Längd 6,3 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Banan är väl underhållen. 

Följande nybyggnadsarbeten hafva under året 

utförts: 

Väganläggning vid Gåsgrufvans lastplats, 474 1. fot. 

Ett stickspår vid Hennickehammarn, 136 fot, och 

ett dito vid Filipstads station, 116 fot, samt en väg-

öfvergång mellan Filipstads och Nyhyttans stationer. 

Från hufvudbanan utgår en bibana till Elfbro-

hyttan, för hvilken koncession ej sökts; hvarjemte 

vid ändstationen vid Persberget ansluter sig en af 

Persbergs grufbolag anlagd jernväg till grufvefältet. 

24. FUipstads norra Bergslags jernväg. 
(Längd 1,6 mil, spårvidd 3 fot.) 

Underhållet af denna jernväg har icke gifvit an
ledning till anmärkning. 

25. Uddeholms jernväg med bibanor från Nordmark 
till Nordmarksberg och Tabergs kanal, samt frän Sjö

gränd till Skymnäs. 
(Längd 6,8 mil, spårvidd 3 fot.) 

Under året äro följande arbeten utförda: ett 

sidospår och en kolbrygga vid Deglundsbäcken ; en 

vagnvåg vid Geijersholm; en uthusbyggnad vid Hag-

»ors; e t t magasin vid Sjögränd; hvarjemte vid Skymnäs 

station, hvarest alla byggnaderna förlidet år blifvit af 

vådeld ödelagda, nya sådana åter uppförts. 

Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

Från hufvudbanan utgå i öfrigt tvänne bibanor 

för hvilka koncession ej sökts, nämligen: från Geijers

holm till Starrkärr och vid Hagfors. 

Jernvägen är ännu icke slutligt afsynad. 

26. Pålsboda—Finspongs jernväg. 
(Längd 5,4 mil, spårvidd 3 fot.) 

Under året hafva underhållsarbeten utförts, hvar-

vid 3,586 st. nya syllar och 1,920 1. fot nya skenor 

nedlagts. 

De under N:ris 20—26 upptagna jernvägar äro 

inspekterade af Majoren Nerinan. 

27. Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg med bi
bana från Rekarne till Kolbäck. 

(Längd 14,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

Halsberg—Motala—Mjölby jernväg. 
(Längd 9 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Enär denna jernväg under året af staten inköpts 

och med statsbanorna införlifvats, har å densamma 

under året inspektion icke verkstälts. 

28. Vadstena—Fogelsta jernväg. 
(Längd 1 mil, spårvidd 3 fot.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

29. Norsholm—Bersbo jernväg. 
(Längd 3 mil, spårvidd 3 fot.) 

Denna jernväg afsynades i Juli, hvarvid det ut

låtande meddelades, att densamma, utom hvad vid-

komme ett par mindre anmärkningar om beskaffen

heten af den rullande materielen, befunnes i det goda 

skick, att. besigtningsmännen tillstyrkte fullt god

kännande af densamma, med vilkor, att tåghastigheten 

icke finge öfverskrida 3 mil i timmen. 

30. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 
(Längd 13,9 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

I följd af Distriktchefens, Öfverstlöjtnanten A. 

Grafströms under året inträffade frånfälle, har rapport 

om inspektion af denna jernväg icke till Styrelsen 

inkommit. 

3 
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31. Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 
(Längd 2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Icke inspekterad af samma anledning som före
gående. 

32. Kalmar—Emmaboda jernväg. 
(Längd 5,3 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan befans vid inspektionen val underhållen. 

— Under året äro i utbyte mot gamla inlagda 217 

st. 14«:s och 450 st. 17«:s nya skenor samt 3,325 

st. syllar och 6 st. vexlar. 

33. Nybro—Säfsjöströms jernväg. 
(Längd 4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan befans vid inspektionen väl underhållen. 

— Under året äro inlagda 20 st. nya skenor till ut

byte af gamla. Af syllar har intet ombyte erfordrats. 

34. Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 
(Längd 4,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

Inspekterad utan anmärkning. 1,000 längdfot 

skenor och 15,000 st. syllar äro utbytta mot nya. 

35. Lidköping—Håkantorps jernväg. 
(Längd 2,6 mil, spårvidd 3 fot.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

36. Mariestad—Moholms jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid inspektionen befans jernvägen i afsynings-

gildt skick. — Under året hafva 2,400 st. nya syllar 

och 38 st. nya skenor inlagts. 

37. Hjo—Stenstorps jernväg med bibana frän Svensbro 

öfver Ekedalen till Tidaholm. 
(Längd 5,1 mil, spårvidd 3 fot.) 

Inspekterad utan anmärkning. På hufvudbanan 

äro under året nedlagda 10,000 st. syllar; hvarjemte 

vid Svensbro station förbättringar äro vidtagna. 

Från Vretens station till Vretens egendom och 

från Ekedalen till Oltorps kalkbruk utgå tvänne bi

banor, för hvilka koncession ej sökts. 

De under N:ris 27—29, 32—37 upptagna jern-

vägar äro inspekterade af n.m. aflidne Distriktchefen, 

öfverstlöjtnanten A. Grafström. 

38. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 
(Längd 3,5 mil, spårvidd 3 fot.) 

Banan befans vid inspektionen väl underhållen. 

Under året äro omkring 5,000 st. syllar ombytta; äfven-

som utbyte af de gamla nitnaglarne vid skenskarfvarne 

mot skrufvar fortgår Till utbyte af förslitna skenor 

äro en del stålskenor anskaffade. 

39. Borås—Herrljunga jernväg. 
(Längd 3,9 mil, spårvidd 4,1 fot.) 

Banan befans vid inspektionen väl underhållen. 

— Vid Öresjö, hvarest en bergvägg i banans dosering 

hotar med ras, anbefaldes en stor vaksamhet. Under 

året äro 5,924 st. syllar och 2,841 st. skenor ombytta. 

Vid några stationer äro de gamla plankplatformerna 

utbytta mot nya af grus med stenkaj. 

40. Uddevalla— Venersborg—Herrljunga jernväg. 
(Längd 8,7 mil, spårvidd 4,1 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i godt skick. Utom vanliga underhållsarbeten, hafva 

under året följande nya arbeten verkstälts: 

En ny afloppstrumma af 9 qv.fots area har an

lagts under banvallen. 

En vägbro nära Herrljunga har borttagits och er-

sats genom en vägöfvergång i banans plan. 

Fem st. träbroar för vägöfvergångar äro utbytta 

mot lika många stentrummor. 

Strandskoningen vid Vassbotten har blifvit ytter

ligare förstärkt genom utfyllning af sprängsten. 

Vid bron öfver Rydaholmsån och vid Mossebo-

viadukten äro de delar af träöfverbyggnaden, som af 

röta skadats, utbytta mot friskt virke och vid Veners-

borgs svängbro 2 ducd'alber ombygda. 

Under året äro 11,500 st. syllar ombytta och 41,496 

1. fot gamla jernskenor ersatta mot samma längd nya 

stålskenor af starkare konstruktion äfvensom utslitna 

vexeldelar utbytta mot nya. 

Stängslet längs banan, som bestått af jerntråd å 

stolpar af furu och gran, har delvis ersatts af nytt, 

bestående af slanor å stolpar af ek. 

Vid stationerna äro å byggnaderna nödiga och 

fullständiga reparationer utförda. — Vid Uddevalla 

station är ny godskaj af sten anlagd, i stället for 
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den gamla af trä. Vid Håkantorp är en källare för 

hushållsbehof anlagd. Vid Öxnered och Ulfstorp äro 

å hvardera bangården 2 nya spårvexlar inlagda och 

å den senare 757 1. fot sidospår. 

De under N:ris 38—40 upptagna jemvägar äro 

inspekterade af Distriktchefen, Majoren E. Atterbom. 

41. Vexiö—Alfvesta jernväg. 
(Längd 1,7 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i synnerligen godt skick. Endast i afseende å sten

landfästena under Räppe bro gjordes den anmärk

ningen, att de borde med béton förstärkas. Utom 

vanliga underhållsarbeten hafva under året följande 

nya arbeten utförts: 

Vexiö stationshus har blifvit utvidgadt, repare-

radt och till inredningen förändradt. Ny vattencistern 

har uppsatts å Vexiö vattentorn. Vid samma ban

gård pågick uppsättningen af en större gångbro tvärs 

öfver hela bangården, ledande till en blifvande, ny 

stadsdel på dess södra sida. 

A linien och bangårdarne äro 1,101 st. syllar, 4,700 

1. fot skenor och 2 spårvexlar ombytta. 

Staten ombesörjer fortfarande trafiken å banan. 

42. Karlskrona—Vexiö jernväg. 
(Längd 10,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i utmärkt godt skick och i afseende å underhållet 

förekom ingen anmärkning. 

Under året har den sedan föregående år pågående 

«tfyllningen inom Karlskrona bangård afslutats. — A 

linien och bangårdarne äro utbytta: 4,780 st. syllar, 

10,204 1. fot gamla jernskenor mot nya stålskenor 

och 1 spårvexel. 

43. Karlshamn—Vislanda jernväg. 
(Längd 7,3 mil, spårvidd 3,5 9 fot.) 

Banan med tillbehör befans vid inspektionen i 

godt skick och byggnaderna nödtorftigt underhållna. 

I afseende å öfverbyggnaden till broarne, som, med 

undantag af en enda bro, äro af trä, anmärktes: att 

kårregiarne å Mie och Rosenborgs bro, å hvilka en 

sänkning på malten förmärktes, borde uppskrufvas; 

och att bärreglarne till Aihults bro torde behöfvu 
förstärkas; — om hvilka åtgärder vederbörande er
hållit förständigande. 

Under året äro 5,330 st. syllar och 2,510 1. fot-
skenor ombytta. 

44. Vislanda—Bolmens jernväg. 
(Längd 4,8 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Banan befans vid inspektionen med allt tillbehör 

i utmärkt godt skick. 

Ett stickspår har under året utlagts från Ljungby 

station till hamnplats vid Lagaån, 2,500 fot, och ett 

dylikt från samma station till lastningsplats vid hem-
o 

manet Replösa Agård och vidare derifrån till hamn

plats vid Lagaån, 6,600 fot. 

Trafiken ombesörjes fortfarande med Karlshamn 

—Vislanda jernvägs rullande materiel. 

45. Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 
(Längd 2,9 mil, spårvidd 3,59 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i oklanderligt skick underhållen. 
o 

A yttre bron vid Kristianstad anmärktes en 

genomgående spricka i bägge landfästenas murar. 1 

öfrigt förekom ingen anmärkning. Endast vanliga 

underhållsarbeten — deribland en vid inspektions

tillfället pågående, grundlig reparation af banans 

stängsel — hafva under året egt rum. 5,001 st. syllar 

och 252 1. fot skenor hafva utbytts mot nya. 

46. Kristianstad—Hessleholms jernväg. 
(Längd 2,8 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banvallen befans vid inspektionen i fullgodt skick. 

Broarnes underbyggnad var i godt stånd, men 

vid undersökning af träöfverbyggnaden till bron öfver 

vattendraget vid Karpalund och de tre broarne öfver 

Helgeå befans densamma delvis angripen af kärnröta, 

i följd hvaraf jernvägsstyrelsen från inspektören er

hållit förständigande att ofördröjligen vidtaga åtgärd 

för de skadade delarnes utbyte mot friskt virke, 

äfvensom att under tiden uppmärksamt låta iakttaga 

ytterligare inträffande försämring af det anmärkta 

materialet och i sådant fall anbringa provisionela 

förstärkningar. 
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Jernvägens byggnader och öfriga inrättningar 

befunnos omsorgsfullt underhållna. 

Under året äro 4,429 st. syllar och 1,428 1. fot 

skenor utbytta. 

Vid Röinge hållplats är ett nytt uthus uppsatt. 

47. Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana 

Bjuf—Billesholm. 
(Längd 7,4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i fullgodt skick. De bankar, som under föregående 

år visat fara för sättningar eller utglidningar, synas 

numera hafva vunnit större fasthet, så att någon fara 

i nämnda hänseenden icke mera förefinnes. 

Under året äro 257 st. syllar och 158 st. skenor 

ombytta. 

48. Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 
(Längd 5,6 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Bandelen Landskrona—Eslöf. 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i utmärkt godt skick. Utom vanliga underhållsarbeten 

hafva under året följande arbeten verkstälts: 

En godskaj af sten är uppförd och en ny vexel 

med sidospår inlagda vid Landskrona bangård. 

En banvaktstuga, som förstörts genom vådeld, 

har ånyo blifvit fullständigt uppbygd. 

Ett pumphus vid Billeberga station har blifvit 

ombygdt af tegel. 

Telegrafledningen, som förstördes af snöstorm, 

har undergått en fullständig reparation. 

Under året äro 3,535 st. syllar och 236 st. skenor 

ombytta. 

Bandelen Helsingborg—Billeberga. 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i utmärkt godt skick. Utom vanliga underhållsarbeten 

och betydliga reparationer å byggnaderna hafva under 

året ett nytt stationshus och en godskaj af sten vid 

Raus station blifvit uppförda. 

1,931 st. syllar och 76 st. skenor äro ombytta. 

Inspektionsförrättaren har funnit lämpligt hos 

jernvägsstyrelsen framställa följande åtgärder såsom 

önskvärda: anbringande af ett bufferstöd vid ändan 

af stickspåret å Stabbarps hållplats; kaiitskoning af 

sten eller trä vid personplatformen å Raus station; 

och anläggning af en reservvändskifva å Eslöfs bangård. 

49. Landskrona—Engelholms jernväg. 
(Längd 4,5 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i godt skick och väl underhållen. Under året har 

lastkajen vid Vadensjö bangård erhållit en förläng

ning, en personplatform anlagts vid banvaktstugan 

N:o 5 och 111 st. syllar blifvit ombytta. 

Enär den vid jernvägens afsyning anbefalda för

ändringen af inkörseln på Landskrona station, till 

förekommande af att 2:ne tåg korsa hvarandra vid 

ingångsvexeln, ännu icke blifvit verkstäld, har veder

börande jernvägsstyrelse af inspektören erhållit för-

ständigande att ställa sig de gifna föreskrifterna till 

efterrättelse. 

50. Ystad—Eslöfs jernväg. 
(Längd 7,1 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

I afseende å underhållet af banan med allt tillbehör 

har vid inspektionen ingen anmärkning förekommit. 

— Utom vanliga underhållsarbeten har under året 

ett nytt lokomotivstall för en maskin vid Bjer-

sjölagård uppförts; 

godsmagasinefvid Vollsjö erhållit en tillbyggnad; 

ett nytt godsmagasin vid Christineberg börjat 

uppföras, men ännu icke fullbordats; 

landfästena till Herrestads och Köpinge broar 

delvis med tegel ommurats; 

samt 5,493 st. syllar och 9,083 st. skenor blifvit 

ombytta och 10 st. nya spårvexlar af stål inlagda. 

Fasta signaler, som å stationerna hittills saknats, 

äro bestälda och skola under året uppsättas. 

51. Malmö—Ystads jernväg. 
(Längd 5,9 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banvallens underhåll har vid inspektionen icke 

gifvit anledning till annan anmärkning, än att banken 

öfver Lindveds mosse, 0,1 mil vester om Börriugei 

visat så betänkliga sättningar, att påfyllning iort-

farande erfordrats. I Oktober månad inträffade der-

städes å en längd af 120 fot en så betydlig sjunkning, 
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att afbrott i trafiken vållades under omkring 3 veckor. 

Då den grusfyllning, som med anledning häraf verk

ställdes för banvallens återförsättande i trafikabelt 

skick, antagligen undanträngt de lösa jordlagren, synes 

all fara för framtiden å detta ställe numera förebygd. 

Banans byggnader och öfriga tillbehör befunnos 

väl underhållna. Under året hafva 5,124 st. syllar och 

6,015 1. fot skenor blifvit ombytta, och en ny vatten-

station å Malmö bangård anordnad. 

52. Lund—Trelleborgs jernväg. 
(Längd 4 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Banan med allt tillbehör befans vid inspektionen 

i bästa skick underhållen. Under året äro 2:ne af-

loppstrummor af tegelrör under banvallen och en 12 

fots godskaj af sten å Alstads bangård anlagda; 910 

st. syllar och 10 st. skenor ombytta. 

De under N:ris 41—52 upptagna jernvägar äro 

inspekterade af Distriktchefen, Majoren A. Remmer. 

53. Gotlands jernväg. 
(Längd 5,3 mil, spårvidd 3 fot.) 

Sedan föregående års inspektion hafva erforder

liga underhålls- och kompletteringsarbeten pågått, 

dock voro vid innevarande års inspektion, som för

rättats af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen A. Blix, de 

sistnämnda ännu icke så fullbordade, att slutlig af-

syning kunnat ega rum. 

I afseende å banvallens vidmagthållande anmärk

tes, att jordegare vid sidan af banan på ett ställe 

upptagit så djupa åkerdiken, att afloppstruuiman under 

jernvägsbanken, hvars botten derigenom komme att 

ligga högre, än de nya dikena, hotades med under

skärning och förstöring. Inspektören förständigade i 

följd häraf vederbörande att vidtaga nödiga säkerhets

åtgärder. 

54. Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 
(Längd 8,2 mil, spårvidd 3 fot.) 

o 

Bandelen Vestervik—Åtvidaberg. 

Jernvägen har under året hunnit så fullbordas, 

att besigtning i författningsenlig ordning kunnat för 

trafikens öppnande företagas i Juli månad. Besigt-

ningsmànnen hafva vitsordat arbetenas omsorgsfulla 

utförande i enlighet med faststäld plan och gifna 

föreskrifter. På två ställen hade sättningar å ban

vallen egt rum så nyligen, att. densammas förstärkning 

genom nödig påfyllning och utfyllning af tryckbankar 

vid besigtningstillfället ännu icke hade hunnit full

bordas, hvarföre jernvägens kontrollerande ingeniör, 

Distriktchefen, öfverstlöjtnanten A. Grafström, efter 

förrättad, ny besigtning å nämnda ställen i Augusti 

månad till besigtningsprotokollet afgifvit det tillägg, 

att jemväl ifrågavarande efterarbeten nu hunnit sä 

afslutas, att intet hinder för trafikens öppnande vi

dare förefunnes. 

Bandelen Åtvidaberg—Bersbo. 

1 afseende å underhållet af denna handel, som 

öppnades för trafik den 15 November 1878, har ingen 

anmärkning förekommit. 

Hela banan öppnades den 4 Augusti. 

55. Bergslagernas jernvägar. 
(Längd 45,5 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Bandelen Göteborg—Kil. 

Intill den 1 Oktober, då denna bandel af Ma

joren F. Palm inspekterades, hade under Aret utförts: 

12,496,3 kub.st. jordflyttning; 

166,3 » bergsprängning; 

72 st. afloppstrummor; 

12,480,9 kub.st. ballast; 

18,354 längdfot vägomläggning; 

834,804 » stängsel. 

Banvallen har till hela sin återstående längd 

blifvit terasserad och skenlagd. 

2 vägbroar, i Åmål och vid Dernäs, äro full

bordade. 

Alla jernvägens återstående broar äro under året 

färdiga, med undantag af broarne öfver Byelfven, 

Slöån och Ransundet, hvarå likväl endast en del 

målning och obetydliga kompletteringar återstodo. 

Med undantag af stationsbyggnaden i Göteborg, 

till hvilken grunden lagts och kontrakt om upp

förandet afslutats, befunnos samtliga byggnader å 

jernvägens f. n. till utförande bestämda stationer 

uppförda och så nära fullbordade, att endast mindre 

kompletteringar af inredningen ännu pågingo. Terras-
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sering, sidospår och öfriga anordningar voro öfverallt 

i det närmaste färdiga. 

Alla återstående banvaktstugor, 22 st. till antalet, 

äro jemte uthus under året uppförda. 

Vid arbetet har arbetsstyrkan i medeltal under 

året uppgått till 2,060 man. 

För vinnande af tillstånd till trafiks öppnande 

förrättades författningsenlig besigtning i Juni å ban

delen öxnered—Mellerud och i November å bandelen 

Mellerud—Kil. I afgifvet utlåtande förklarade be-

sigtningsmännen arbetena utförda på ett omsorgs

fullt sätt och i full öfverensstämmelse med veder

börligen godkända ritningar och ansågo banan kunna 

för allmän trafik upplåtas, under vilkor likväl, att vissa 

närmare bestämda försigtighetsmått borde iakttagas 

vid tågens passerande förbi ett ställe invid Tarnis-

elfven, hvarest i följd af nyligen inträffad, oförmodad 

sjunkning af banken, spåret blifvit provisoriskt oni-

lagdt vid sidan af banan, till dess den nedsjunkna 

delen af banvallen varder genom bottenfyllning åter-

stäld. 

Bandelen Kil—Falun jemte bibanan Daglösen— 

Filipstad. 

Den 1 Augusti, då denna bandel af Majoren 

F. Palm inspekterades, hade under året utförts: 

144,2 kub.st. jordflyttning; 

9,o » bergsprängning; 

6,798 längdfot stängsel. 

Genom dessa arbeten har terrassering verkstälts 

af Mölnbacka, Sikfors och Domnarfvets stationsplaner. 

— A dessa stationer äro fullständiga stationsbygg

nader jemväl uppförde, hvarjemte platformer, kajer, 

sidospår m. fl. anordningar för bedrifvande af person-

och godstrafik fullbordats. 

Anmärkt felaktighet vid de s. k. fasta skenstöden 

i en bergsprängning vid Skulten har afhjelpts genom 

anbringande af långsyllar. 

I September verkstäldes i författningsenlig ordning 

slutlig afsyning af denna bandel, hvarvid afsynings-

männen afgåfvo det utlåtande, att densamma med 

allt tillbehör var färdig och utförd i enlighet med 

faststäld plan och meddelade föreskrifter på ett synner

ligen omsorgsfullt sätt och med fullgoda materialier. 

På grund af till Styrelsen inkomna protokoll 

öfver ej mindre denna afsyning, än ock öfver den 

ofvan nämnda besigtningen af bandelen Mellerud— 

Kil, har Styrelsen dels i afgifvet afsyningsbetyg af 

den 26 September förklarat bandelarne Falun—Lud

vika, Ludvika—Kil och Daglösen—Filipstad vara i 

fullständigt skick, dels meddelat tillstånd att för 

allmän trafik öppna den sist fullbordade bandelen 

Mellerud—Kil; — i följd hvaraf banan i sin helhet 

öppnades den 1 December. 

Grusspåret Kärra—Torrmansbol, för hvars an

läggning Bergslagernas jernvägsaktiebolag erhållit kon

cession, har under året, sedan de grustransporter, 

som utgjorde ändamålet för detsamma, blifvit verk-

st älda, uppbrutits och borttagits. 

56. Dalslands jemväg med bibana från Eds station 

till hamnplats vid Stora Lee. 
(Längd 6,4 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

o 

A denna jemväg, hvars alla arbeten redan under 

föregående år i det närmaste fullbordats, förrättades 

i Juni den besigtning, som författningsenligt skall 

föregå banans öppnande för trafik; och hafva be-

sigtningsmännen, bland hvilka förordnats jernvägens 

kontrollerande ingeniör, Distrikt-Adjutanten, Kapte

nen Ph. Oterdahl, i afgifvet utlåtande intygat, att 

alla arbeten blifvit på ett utmärkt omsorgsfullt sätt 

och i full öfverensstämmelse med vederbörligen fast-

stälda ritningar och bestämmelser utförda, och att 

jernvägen i följd deraf kunde för trafik upplåtas 

under iakttagande af särskildt uppgifna vilkor i af-

seende å vissa i början nödiga säkerhetsåtgärder. 

På grund af Styrelsens meddelade tillstånd öpp

nades banan för trafik den 3 Juli. 

57. Hultsfred—Vesterviks jemväg med bibanor frän 

Blägda till Yxnern, från Ankarsrum till Ankarsrums 

bruk, från Ankarsrum till Ankarsrums lastplats och 

från Verkebäck till Verkebäcks lastplats. 
(Längd 6,7 mil, spårvidd 3 fot.) 

Vid af Distriktchefen, öfverstlöjtnanten A. Gran

ström i Juli företagen inspektion af denna jemväg 

befunnos arbetena hafva sålunda fortskridit: 
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Af hufvudlinien voro 5,8 mil terrasserade, sken-

lagda och ballastade, ehuru ej till full höjd. 

A den återstående delen, 0,4 mil, mellan Hvena 

och Hultsfred, pågick terrassering, skenläggning och 

ballastning. 

Sidospåren vid Yxnern, Ankarsrum och Verke-

båck voro terrasserade och till största delen sken-

lagda och ballastade. 

Stationshusen och öfriga byggnader voro dels 

under tak och dels under arbete. 

Sidospåren vid stationerna voro till större delen 

inlagde, utom vid Hultsfred, hvarest ännu betydlig 

utfyllning återstod. 

16 st. banvaktstugor voro under tak uppförda 

och 4 under byggnad. 

Stängslet befans till omkring 3/4 af längden uppsatt. 

I Oktober hade de återstående arbetena så fort

skridit, att besigtning för trafik kunde i författnings

enlig ordning förrättas; och hafva besigtningsmännen 

i afgifvet utlåtande förklarat jernvägen med allt till

behör befinnas uti godt skick, med de mindre väsent

liga undantag rörande den under arbetet begagnade 

rullande materielen, hvarom särskilda föreskrifter 

Iemnats, och tillstyrkt banans öppnande för trafik. 

Under den 7 November meddelade Styrelsen tillstånd 

till trafikens öppnande. 

b) Under byggnad varande: 

58. Södra Dalarnes jernväg med bibana från Säterhed 

till Bispberg. 

(Längd 6,2 mil, spårvidd 4,83 fot.) 

Under året har banan färdigterrasserats mellan 

Avesta och Borlänge, med undantag af kortare sträckor 

vid Jelkarby, Säter, Solfvarbo, Tuna och Borlänge, 

utgörande tillsammans 9,000 fot, hvarigenom från 

arbetets början terrasserats 5,4 mil. 

Bibanan från Kullsveden till Bispberg är terras

serad på en längd af 4,000 fot. 

Största delen af den terrasserade banvallen är 

putsad och doseringarne med matjord beklädda. 

För broarne vid Avesta, Klintbo, Näs, Brunna 

°ch Messingsbo, för kulverten vid Solfvarbo och väg-

porten vid Norrby äro murningsarbetena fullbordade; 

dylika arbeten pågå för broarne öfver Tunaån och 

Lustbäcken samt för kulverten vid Säter. 

öfverbyggnaden är uppsatt på broarne vid Avesta, 

Klintbo och Näs och under arbete å bron vid Brunna. 

Skenläggning är verkstäld å 1,5 mil från Avesta; 

lika lång sträcka är med stängsel försedd. 

För stationer vid Hedemora, Jelkarby, Kullsveden 

och Säter, är planeringen af stationsplanerna i det 

närmaste fullbordad. Grundläggningen af stations

huset vid Jelkarby är påbörjad. Mellan Avesta och 

Krylbo pågår uppförandet af lokomotivstall med vatten

torn och mekanisk verkstad. 

Till grustaget vid Backa är spår utlagdt. 

59. Riddarhytte Aktiebolags jernväg. 

(Längd 1.15 mil, spårvidd 3.68 fot.) 

Till denna jernvägsanläggning, hvars ändamål är 

att framdraga Köping—Uttersbergs jernväg frän Ut

tersbergs station till Lienshyttan i Skinnskattebergs 

bergslag af Vestmanlands län, beviljades under den 7 

Mars nådig koncession mot vilkor, bland annat, att 

arbetet skulle påbörjas senast den 1 Augusti och 

banan vara -färdig att för trafik upplåtas den 1 

Juni 1881. 

Vid i September verkstäld inspektion befunnos 

utförda: 

2,072,1 kub.st. jordflyttning; 

232,6 » bergsprängning. 

Banan är till hela sin längd terrasserad, skenlagd 
och baliastad. 

Stängsel är uppsatt längs hela linien. 

Ett stationshus vid Fors och 2 banvaktstugor 
voro under byggnad. 

De två sistnämnda jernvägsbyggnaderna äro in
spekterade af Majoren G. Nerman. 

60. Vintjern—Lilla Björnmossen—Tallås jernväg. 

(Längd 2,6 mil, spårvidd 3 fot.) 

Sedan föregående års inspektion har vid denna 

jernvägsbyggnad intet annat arbete utförts, än å 

sträckan närmast Tallåsens station, hvarest c:a 1,000 

fot bana terrasserats. — Stationshuset vid Tallåsen 

befans upptimradt och täckt. 



24 

Utom komplettering af det sistnämnda lärer, 

enligt anmälan af jernvägsbolagets Verkställande Di

rektör vid af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen G. Ny

ström i Maj verkstäld inspektion, intet vidare arbete 

under återstoden af året vara utfördt. 

Bandelen Vintjern—Lilla Björnmossen är öppnad 
för godstrafik. 

61. Varberg—Borås jernväg. 

(Längd 7,9 mil, spårvidd 4.83 fot.) 

Vid af jernvägens kontrollerande ingeniör, Distrikt

chefen, Majoren E. Atterbom i November förrättad 

inspektion befunnos från företagets början utförda: 

30,480 kub.st. jordflyttning; 

1,682 » bergsprängning; 

2,650 1. fot rustbädd under banvall; 

183 st. afloppatrummor; 

hvarigenom banvallen terrasserats på en längd af 

7,fi mil. 

Bron öfver Himblaån, med ett 40 fots spann, 

» » Munkån » » 15 » » 

» » Äfjan » » 12 » » 

» » Skuttran » » 35 » » 
o 

» » Viskaån vid Asbro med 2 st. 60 fots spann, 

» » Hornån » ett 25 » » . 

» » Surtan » » 35 » » 

» » Häggån vid Fritsla » » 50 » » 

» » Viskan vid Viskafors med 3 st. 35 » » 

» » Borås » 2 » 40 » » 

voro uppmurade och med; jernreglar försedde. Vid 

bron öfver Häggån vid Harpebol (50 fots spann) 

voro landfästena uppmurade och jernreglarne under 

hopsättning. För bron öfver Viskan vid Kinna (80 

fots spann) var grundpålningen nära afslutad och för

arbeten till murningen verkstälda. — Jernreglarne 

till broarne befunnos vid afprofning ega föreskrifven 

styrka. 

2 vägportar (hvaraf en vid Borås med 4 spann) 

voro färdiga; 1 dito under arbete. 

2 vägbroar och 18,400 längdfot vägomlägg-

ning voro fullbordade; vägarne dock ej till fullo 

grusade. 

Skenläggning är från banans båda ändpunkter 

utförd på sammanlagd längd af 6,1 mil ; ballastning, 

ehuru ej till full höjd, verkstäld å 6 mil, hvartill 

åtgått 3,900 kubikstänger ballastgrus. 

Stängsel är uppsatt å 1,6 mil och telegrafledning 

å 2 mil bana. 
o 

För stationerna vid Smedsgård, Asbro, Horred, 

Smedholmen, Björketorp, Kinna, Fritsla och Rydbo-

holm voro stationshusen upptimrade; vid alla ban

gårdar pågick planering; hvarjemte tillsammans 3,000 

1. fot sidospår utlagts. 

5 st. banvaktstugor äro upptimrade. 

Af rullande materiel hade 2 lokomotiv och 75 

godsvagnar anskaffats; före årets utgång skulle ytter

ligare 1 lokomotiv levereras. 

Arbetsstyrkan har vexlat mellan 773 och 1,146 

man. 

Arbetenas utförande hade icke gifvit inspektören 

anledning till annan anmärkning, än att banken när

mast bakom södra landfästet af bron öfver Skuttran, 

hvilken efter börjad trafik med arbetståg på ett be

tänkligt sätt sjunkit och undanträngt de underliggande, 

lösare jordlagren, blifvit åter uppfyld till full höjd 

på ett sätt, som syntes innebära fara för brofästets 

bestånd, hvarföre föreskrift lemnats om bankens af-

schaktning och grundpålning af botten å en sträcka 

af- 50 fot närmast brofästet. 

c 

62. Limmar ed—A sundens jernväg. 

(Längd 1,2 mil, spårvidd 3 fot.) 

A bandelen Limmared—Månstad befans vid årets 

besigtning, som förrättats af Majoren Atterbom, intet 

synnerligt arbete under året verkstäldt. A bandelen 

Månstad—Asunden var banvallen visserligen till största 

delen utlagd och jemväl delvis skenlagd; dock kan 

denna linie ännu icke anses på långt när färdig-

terrasserad. Vidkommande arbetets utförande, före

fans skäl till den anmärkning, att detsamma till nästan 

alla delar var allt för provisoriskt; hvarjemte åtskillig!1 

kurvor vid kontrollmätning befunnos ega endast 600 

fots radie, i stället för föreskrifna 1,000 fot. In

spektören har på detta förhållande fästat jernvägens 

égares uppmärksamhet. 
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63. Halmstad—Nässjö jernväg. 

(Längd 18,3 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Bandelen Halmstad—Vernamo. 

Vid af Distriktchefen, Majoren A. Remmer an-

stäld besigtning har denna bandel befunnits i godt 

skick. Inga nya arbeten äro under året utförda. 

A bron öfver Nissaån vid Oscarsström hafva 

regiarne uppskrufvats och af röta angripna delar af 

trävirket ersats med nytt sådant. 

Under året äro 2,300 strsyllar och 2,100 längdfot 

skenor ombytta. 

Bandelen Vernamo—Lindefors. 
o 

A denna bandel hade arbetena under året så 

fortskridit, att besigtning för ' trafik kunde i författ

ningsenlig ordning verkställas i December. 

Vid af Majoren Remmer dessförinnan förrättad 

inspektion befunnos terrasseringsarbetena fullbor

dade, med undantag af banvallens doseringar, 

hvilka saknade nödig putsning och beklädnad för 

gräsväxt. 

Brobyggnaderna och öfverbyggnaden voro full

bordade och i anmärkningsfritt skick. 

Vid Hörle och Skillingaryds stationer voro nödiga 

byggnader och anordningar för trafiken under arbete; 

vid Götaströms lastplats var endast ett sidospår, 

men ej byggnader anlagda; vid Vaggeryds lastplats 

och vid Lindefors station var för trafikens behof en 

banvaktstuga å hvardera stället uppförd. 

Vid besigtningstillfället befunnos alla för trafiken 

erforderliga anordningar å stationerna, såsom sidospår, 

signaler m. m. ännu icke fullt färdiga. 

Sedan besigtningsmännen i afgifvet utlåtande för

klarat, att ifrågavarande bandel, ehuru icke till alla 

delar fullbordad, dock befans i sådant skick, att 

dess öppnande för trafik kunde — med angifvet vil-

kor i afseende å hastigheten — tillstyrkas, meddelade 

Styrelsen härtill tillstånd, hvarefter trafiken öppnades 

den 19 December. — A den återstående delen af 

banan, mellan Lindefors och Nässjö, är intet arbete 

verkstäldt. 

Våg- och VatUnbyggnadt-StyreUtns berättcUt. 

64. Småland—Varbergs jernväg. 
(Längd 6 mil, spårvidd 4,8 3 fot.) 

Afven under det sist förflutna året har å denna 

jernväg intet arbete verkstälts. 

c) Jernvägar, för hvilka koncession beviljats, men å 

hvilka arbetet ännu icke -påbörjats: 

Engelsberg—Ludvika— Vanelfvens jernväg. 

Askersund— Vretstorps jernväg. 

Vestra Stambanan—Nynäs jernväg. 

Koncession för den sistnämnda jernvägsanlägg-

ningen beviljades den 31 December. 

d) Jernvägar, för hvilka koncession beviljats, men hvilka 

ej kommit till utförande: 

Söderköping—Norrköpings jernväg. 

Enligt vederbörande Distriktchefs inspektions

rapport har intet arbete å denna jernväg under året 

utförts. Uppskof med arbetets påbörjande är med-

gifvit till den 31 December. 

o 

Asunden—Gamleby jernväg. 

Denna jernvägsbyggnad har visserligen inom före-

skrifven tid påbörjats, men icke fullföljts, och således 

icke inom den i koncessionen bestämda tid, den 31 

December 1879, fullbordats, i följd hvaraf den genom 

koncessionen medgifna rätt till företagets utförande 

förverkats. 

Jönköping—Taberg—Götafors jernväg. 

Enligt meddelad koncession skulle arbetet å denna 

jernväg påbörjas senast den 1 Juni 1879; men då af 

vederbörande Distriktchefs inspektionsrapport fram

går, att intet arbete under året dera verkstälts, och 

då underdånig framställning om uppskof med arbetets 

påbörjande icke vunnit Eders Kongl. Maj:ts bifall, 

har den genom koncessionen medgifna rätt till före

tagets utförande förverkats. 

Lillsjödal—Säfsjöströms jernväg. 

Enligt meddelad koncession skulle arbetet å denna 

jernväg påbörjas senast den 1 Juni 1879; men, då 

enligt vederbörande Distriktchefs inspektionsrapport, 

4 
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intet arbete inom utsatt tid egt rum och koncessions-

hafvarnes underdåniga framställning om uppskof med 

arbetets påbörjande icke vunnit Eders Kongl. Maj.-ts 

bifall, har rätten till företagets utförande förverkats. 

Följande jernvägsföretag hafva icke fullföljts, 

hvarföre den genom beviljad koncession medgifna 

rätt förverkats, nämligen: 

Kortfors—Vanelfvens jernväg, 

Hvetlanda—Eksjö » 

Hudiksvall—Herjeådalens » 

Skisshyttan—Norbergs » 

Rosersberg—Lindberga » 

Lindesnäs eller Vessman—Bysjöns » 

ffilipstads norra bergslags jernvägs bibana till Stor

brohyttan, 

Malmö-Fjerdingslöfs jernväg, 

Nora—Karlskoga jernvägs utsträckning till Jern-

boås, 

Göteborg—Tenhults jernväg, 

Nyköping—Mölnbo » 

Gnesta—Nyköpings » 

Lanna—Örebro » 

Halmstad—Göteborgs » 

Spannarp—Halmstads ». 

e) Jernvägar, för hvilka koncession ej sökts och 

hvilka blifvit utan statsbidrag anlagde: 

Manna—Sandarne jernväg, 
o 

Ammebergs grufvors » 

Utsjö » 

österströms » 

Skebo—Hallsta » 

Höganäs—Kattegats » 

Bångbro—Bångbroverkens » 

Persbergs grufvefälts », 

hvartill komma de i det föregående omnämnda bi

banor, hvilka af vissa enskilda jernvägsbolag anlagts 

utan koncession. 

Följande tabellariska öfversigter rörande landets 

enskilda jernvägar äro denna berättelse vidfogade, 

nämligen : 

N:o VI. Enskilda jernvägar, som intill 1879 års ut

gång erhållit tillstånd att öppnas för all

män trafik. 

N:o VII. Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, 

dels under byggnad, dels ännu icke på

började vid 1879 års slut. 

N:o VIII. Förteckning på numera upphörda jern

vägar. 

N:o IX. Förteckning på enskilda okoncessionerade 

jernvägar. 

N:o X. öfversigt af enskilda jernvägar med hän

syn till spårvidd, längd, rullande materiel 

ra. m., samt beviljade statsunderstöd. 

N:o XI. Sammandrag af föregående tabeller med 

tillägg af statsbanorna. 

B. Vägarbeten. 

Inom norra distriktet. 

Norrbottens län. 

Väganläggning mellan Kangis och Gellivara socken

gräns (vägdelen Landsån—Landsjärv). 

Arbetet befans vid inspektionen med omsorg 

fullbordadt. Utgifterna derför inom Öfver-Kalix 

socken hafva med nära 16 procent understigit den 

beräknade kostnaden. Orsaken till detta resultat är 

att söka dels i lägre arbetspris, dels och hufvudsak-

ligen i den insigt och omtanke, hvarmed ledningen 

af företaget utöfvats. — Arbetet är godkändt. 

Väganläggning mellan Junosuando och Vit-

tangi byar. 

a) inom Jukkasjärvi socken: 

Detta arbete, som enligt kontrakt bort vara fär

digt den 1 Oktober 1878, hade, vid dera under året 

anstäld inspektion, sedan föregående år icke märk

bart framskridit. Mot det verkstälda arbetet före-

kommo de anmärkningar, att vägbanan å sidländt 

mark befans lägre å den yttre, uppbyggda kanten, 

än å den inre, i marken nedsänkta; att backar och 

ojemnheter i marken ej blifvit enligt profilen afjem-

nade, oaktadt de innehållit godt grus; hvaremot så

dant, som användts för vägens grusning, hemtats 

från annat håll och i otillräcklig mängd; att större 

stenar qvarlågo i vägplanet, samt att dikena voro 

illa uttagna och ofullständigt aflopp för vattnet an-

bragt. Ortens jordegare, som ensamme åtagit sig 
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vägens anläggning och underhåll, åro fattige, och 

lära antagligen icke förmå fullborda densamma en

ligt gifna föreskrifter. Kostnaden, som beräknats till 

31,890 kronor, stiger redan till 44,537,30 kronor, och 

utgifterna för vägens försättande i afsyningsgildt 

skick synas ytterligare uppgå till åtskilliga tusen 

kronor. Orsaken får sökas i en dålig och okunnig 

ledning af arbetet. 

b) Inom Pajala socken var vägen bättre bruten, 

men kunde vid inspektionen dock ej godkännas, eme

dan grusningen var otillräcklig. Hittills varande kost

nader uppgåfvos till 21,903 kronor, mot beräknade 

17,550 kronor. 

Väganläggning mellan Råbäck i Ofver-Luleå och 

Oäddvik i Neder-Luleå socken. 

Vägarbetet befans vid inspektionen i det när

maste färdigt; dock gaf utförandet rum för åtskilliga 

anmärkningar angående otillräcklig grusning, felande 

eller odugliga trummor, erforderlig stödjemur, kom

plettering af broarne och sänkning af 2:ne backar 

till vinnande af den föreskrifna lutningen. 

Uppgift om kostnaden kunde ej vinnas, emedan 

utgifterna ej ännu befunnos fullständigt bokförda. 

Väganläggning mellan Matarengi och Turtula i 

Öfver-Torneå socken. 

Vägarbet befans nära fullbordadt, men mot ut

förandet förekommo anmärkningar. Nästan alla trum

mor äfvensom brolandfästena voro odugliga och måste 

omgöras, bäddningen å myrarne illa lagd och vägen 

illa terrasserad. 

Väganläggning mellan Kojvukylä och Haapakylä 

(vägdelen Luppio—Haapakylä). 

Vägen befans vid inspektionen i det närmaste 

och anmärkningsfritt terrasserad; grusningen åter

stod. Arbetet, som borde fullbordas före årets ut

gång, har fördröjts genom en ännu oafgjord rätte

gång rörande riktningen; 

Väganläggning mellan Bredåker och Nedre Edefors. 

För detta arbete, som anmälts färdigt, kunde vid 

inspektionen godkännande ej lemnas, af skäl, att den 

föreskrifna maximilutningen delvis öfverskridits, att 

vägbanan ej försetts med erforderliga sidolutningar, 

att en bro ej befans i komplett skick och att grus

ningen var otillräcklig. Dessa anmärkningar hafva 

af inspektionsförrättaren blifvit vägbyggnadsskyldige 

skriftligen meddelade. 

Vid Augusti månads utgång uppgingo vägarbe

tets utgifter till 73,690 kronor 65 öre, hvaremot kost

nadsförslaget upptager 63,000 kronor. 

Väganläggning från Pajala-H apar and a-v äg en till 

Nuxujärvi by i Korpilombolo socken. 

Detta arbete, som under året erhållit statsbidrag, 

hade vid besigtningen så fortskridit, att vägbanan i 

det närmaste brutits, 2 broar och 20 st. trummor 

anlagts. Kostnaden för det hittills utförda arbetet 

uppgår till 7,082 kronor. 

Väganläggning förbi forsar i Muonio elf mellan 

Taipalensuu och Vasikaniemi i Torneå socken. 

Vägen befans i det närmaste, ehuru ofullstän

digt, bruten och planerad. För detta arbete har stats

bidrag under året beviljats. 

Ofvanstående arbeten äro inspekterade af Di

striktchefen, Majoren R. Schough. 

Vesterbottens län. 

Väganläggning mellan Lycksele och Vilhelmina 

kyrkobyar. 

Den vid föregående års inspektion mot grusnin

gen framstälda anmärkning har föranledt vägbygg

nadsskyldige att under året framföra bättre grus, 

hvadan vägdelen inom Lycksele socken nu är till-

räckligt grusad. A denna vägdel qvarstår dock den 

anmärkningen, att lutningen i Nafvarträskliden fort

farande är brantare, än profilen föreskrifver, eller 1 : 

12,5 i backens öfversta del. A den inom Vilhelmina 

socken belägna vägdelen befunnos vid inspektionen 

inga nämnvärda åtgärder under året vidtagna för 

undanrödjande af de anmärkningsanledningar, som 

föregående år förekommit rörande den verkstälda 

grusningen, hvilken på åtskilliga angifna sträckor 

fortfarande befans ofullständig. 

Väganläggning mellan Norsjö och Mala kyrkor. 

Denna vägbyggnad befans vid besigtningen i 

sin helhet anmärkningsfritt fullbordad, med undantag 

deraf att lutningarne i 3 backar fortfarande qvarstå 

något brantare än enligt föreskrift. Då vägbyggnads-
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skyldige förklarat sig ämna söka tillstånd till bibe

hållande af nämnda lutningar, har inspektionsförrät-

taren tillstyrkt arbetets godkännande för den hän

delse nådigt bifall vinnes för den tillämnade fram

ställningen. 
o 

Väganläggning mellan Asele och Dorotea kyrkobyar. 

Arbetet befans nu på ett i allo tillfredsställande 

sätt fullbordadt, hvarföre detsamma blifvit af Sty

relsen godkändt. 

Väganläggning mellan Sorsele och Strycksele, med 

sidoväg mellan Lycksele och Ruskträsk. 

Arbetet å denna väganläggning har under året 

fortgått på ett anmärkningsfritt sätt. Af hela sträc

kan, som utgör 20 mil, belöpa på Degerfors socken 

3,6 mil, på Lycksele socken 8,1 mil af hufvudlinien 

och hela sidovägen, 3,0 mil, samt på Sorsele socken 

5,3 mil. Terrassering är börjad å tillsammans 5,5 mil. 

Väganläggning mellan Abborrträsk och Jörn (de-
o 

larne Jörn —Aliden—Stensträsk—lånegränsen). 
Vägens terrassering var vid inspektionen nära 

färdig och grus utfördt å en sträcka af tillsammans 

2,i mil; hvarjemte broar och trummor voro byggda. 

Lutningen i en backe anmärktes vara för brant, äfven-

som en del mindre anmärkningar delgåfvos veder

börande till rättelse. 

Vägomläggning mellan Bastuträsk öfver Bjursele 

till Norsjö å sträckan Skellefteå till Norsjö. 

Terrasseringen har under året fortskridit å en 

sträcka af 0,9 mil vid Norsjö och 0,7 mil vid Bastu

träsk. Arbetet utföres oklanderligt. 

Väganläggning mellan Lycksele och Stensele. 

Inom Stensele socken är under året jemförelsevis 

mindre arbete nedlagdt, dock är nu bankläggningen 

börjad å en längd af 3,2 mil. Inom Lycksele socken 

hafva arbetena först under året vunnit någon betyd

ligare utsträckning, och är bankläggningen påbörjad 

å en längd af 2,8 mil; hvarjemte 6 broar uppförts, 

deraf en med 3 spann à 50 fot. Arbetena äro ut

förda utan anmärkning. 

Ofvan nämnda vägarbeten äro besigtigade af Di

striktadjutanten Kaptenen A. F. O. Cederberg. 

Vesternorrlands län. 

Väganläggning mellan Nordanå och Fjäl, väg

delen inom Viksjö socken. 

Af hela sträckan 11,700 fot, befunnos 9,500 fot 

fullständigt brutna och planerade, och 2,000 fot till-

räckligt grusade. A den återstående sträckan voro 

några mindre kompletteringar ännu ofullbordade 

Mot arbetet förekom ingen anmärkning. 

Denna vägdel är inspekterad af Majoren Schough. 

Vägdelen inom Ljustorps socken till bron vid 

Svenstorp. 

Den 3/i mil långa vägsträckan inom nämnda soc

ken befans vid inspektionen väl utförd under skick

lig ledning. En större trumma kasserades och för-

ständigades vederbörande att ombygga den. 

Inspektionen af denna vägdel är verkstäld af 

Distriktadjutanten, Kaptenen G. Nyström. 

Väganläggning mellan Fjäls färjställe och Hernö-

sand (vägdelen inom Säbrå socken). 

Arbetet befans omsorgsfullt utfördt. En min

dre afvikelse från planen befans hafva medfört åsyf

tad besparing, utan försämring af plan och profil. 

Arbetet af Styrelsen godkändt. 

Förestående vägarbete är inspekteradt af Ma

joren Schough. 

Vägomläggning mellan Ofver-Lännäs och Sdnga. 

Under året har detta arbete sålunda framskridit, 

att bron öfver Björkån försetts med öfverbyggnad i 

2 spann och att den stora bank, som bildar utfarten 

till nämnda bro, börjat utfyllas. I öfrigt voro vid 

inspektionen ett antal trummor under arbete och en 

i afseende å deras grundläggningssätt framstäld an

märkning delgafs byggnadsskyldige till rättelse. 

Arbetet är inspekteradt af Kaptenen Cederberg. 

Väganläggning mellan Holms kyrka och Holmsjö-

ändan (vägdelen till Hellingen). Detta arbete har 

under året börjat och fortgått under skicklig led

ning. En mindre förändring i vägens plan är af 

inspektören godkänd. Några mindre anmärkningar 

i afseende å utförandet af arbetet delgåfvos veder

börande med förständigande om rättelser. 

Inspekterad af Kaptenen Nyström. 



29 

Gefleborgs län. 

Iståndsättande af Kårböle-vägen inom Loos socken. 

Sedan vid under året senast förrättad inspek

tion alla de föregående år anmärkta reparations

åtgärderna blifvit till fullo verkstälda och arbetet 

således utfördt i enlighet med gillad plan, har det

samma af Styrelsen blifvit godkändt. 

Iståndsättandet af samma väg inom Färila socken 

är under året påbörjadt: dikning, ombyggnad af 

broar och trummor samt påfyllning af vägen är till 

största delen verkstäld. 

Väganläggning inom. Ljusdals socken från socken

gränsen, i fortsättning af den nya vägen från Jerfsö 

kyrka till Ljusdals bro. 

Detta arbete har vid under året sist förrättad 

inspektion befunnits i allo utfördt enligt gillade pla

ner och gifna föreskrifter; h vårföre detsamma blifvit 

afsynadt och godkändt. 

Väganläggning från Norrvåga till Sjövesta i när

heten af Färila sockengräns. 

Arbetet har under året fullbordats i enlighet 

med gillad plan, sedan vid besigtningen anmärkte 

felaktigheter nöjaktigt blifvit afhjelpta; i följd hvaraf 

detsamma blifvit af Styrelsen godkändt. 

Vägarbetena inom Gefleborgs län äro inspekte

rade af Kaptenen Nyströra. 

Jemtlands län. 

Vägomläggning mellan Mattmars kyrkoby och 

Mattmars station å Norra stambanan. 

Hela sträckan befans vid inspektionen i det 

närmaste färdigbruten, dock ej grusad. Alla trum

morna, som byggts af trä, kasserades, och förstän-

digades direktionen ombygga dem af sten enligt med

delad sektion. 

Inspektionen förrättad af Kaptenen Nyström. 

Upsala län. 

Väganläggning från Vänge station till Hagby i 

Hagby socken. 

Vid under året förrättad inspektion befans väg-

anläggningen utförd i öfverensstämmelse med gillad 

P»an och lemnade föreskrifter: h vårföre Styrelsen 

godkänt arbetet. 

Omläggning af Dyftinge backe i Ekeby socken. 

Vid utförandet af-detta arbete hade vägbygg

nadsskyldige vidtagit en afvikelse från planen, hvil-

ken dock vunnit inspektörens förord; i följd hvaraf 

arbetet, som i öfrigt utan anmärkning fullbordats, 

till godkännande hos Styrelsen anmälts. 

Vägomläggning från Vallby i Viksta socken förbi 

Gällsta till Skyttorps station å Upsala—Gefle jernväg-

Vid inspektionen anmäldes denna vägbyggnad 

till afsyning; och anmärktes dervid af inspektören 

endast några mindre felaktigheter, hvilka enligt före 

årets utgång verkstäld ny besigtning blifvit nöj

aktigt rättade; i följd hvaraf Styrelsen har godkänt 

arbetet. 

Vågomläggning från Bergsbrunna station å norra 

stambanan till häradsvägen mellan Upsala och Marina 

gästgifvaregård. 

Vid inspektionen anmärkta felaktigheter hafva 

sednare under året blifvit nöjaktigt afhjelpta; hvar-

före vägen kan anses vara i enlighet med gillad plan 

fullbordad. Styrelsen har godkänt arbetet. 

Vägarbetena inom Upsala län äro inspekterade 

af Kaptenen Nyström, med undantag af det sist 

nämnda, som inspekterats af Förste Adjutanten i 

Styrelsen, Kaptenen L. Broomé. 

Stockholms län. 

Vägomläggning mellan Brottby gästgifvaregård och 

Norrtelge. 

Arbetet befans vid inspektionen, som förrättats 

af Kaptenen Broomé, fullbordadt utan anmärkning. 

hvarföre Styrelsen detsamma godkänt. 

Mellersta distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning af vägen mellan Gulleråsens by och 

Stennäset norr om Falun (vägdelen Ingclsqvarn— 

Sörskog). 

Den norra delen af denna vägsträcka, som enligt 

kontrakt borde vara fullbordad under aret, befans 

vid inspektionen utförd i öfverensstämmelse med den 

gifna planen, med undantag af en anmärkt felaktig

het af mindre betydelse, hvilken dock af vederbörande 
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före årets utgång afhjelpts, hvarföre afsyningsbetyg 

för hela vägdelen utfärdats, och arbetet af Styrelsen 

godkänts. 

Den södra delen af samma vägsträcka, som först 

under året påbörjats, var under arbete. Mot ut

förandet framstälde inspektören, bland annat, den 

anmärkning, att vägen å den sträcka, der den gamla 

vägen skall följas, utlagts till endast 14 fots bredd, 

ehuru den nybyggda delen enligt förslaget håller 

16 fots bredd. Enär vägbyggnadsdirektionen bestridt, 

att utläggandet af vägen till 16 fots bredd åligger 

intressenterna, har Styrelsen i skrifvelse till Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet anhållit om 

förständigande för vägbyggnadsskyldige att i före-

nämnda afseende utföra arbetet enligt de gifna före

skrifterna. 

Inspektionen förrättad af Kaptenen Nyström. 

Örebro län. 

Väganläggning från Grythytteheds kyrkoby till 

landsvägen mellan Hjulsjö och Jernboås kyrkor. 

Vägdelen Grythyttehed—Norsbron är under året 

afsynad och af Styrelsen godkänd. 

Å vägdelen Norsbron—Siksandshöjden hade ar

betet vid inspektionen, som förrättades af Distrikt

adjutanten, Kaptenen G. Morsing, så framskridit, att 

6,000 fot voro terrasserade, ett antal trummor byggda 

och landfästena till Norsbron under arbete. Mot ut

förandet af arbetet enligt faststäld arbetsplan, hvari 

några mindre förbättringar vunnit inspektörens god

kännande, har ingen anmärkning förekommit. 

Väganläggning mellan Alkvettern i Bjurkärns och 

Gelleråsen i Karlskoga socken. 

Arbetet är under året fullbordadt och afsynadt 

samt i följd deraf af Styrelsen godkändt. Inspek

tionen verkstäldes af Majoren G. Nerman. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Vägomläggning norr om Roxen mellan Norsholm 

och Berg-

Vägdelen Grensholmen—Bonnorp befans vid 

årets inspektion färdig och arbetet utfördt utan an

märkning enligt gillad plan; i anledning hvaraf Sty

relsen godkänt detsamma. 

Vägdelen Bonnorp—Stjernorp befans till större 

delen och utan anmärkning terrasserad. 

Vägdelen Stjernorp—Berg jemte ny väg mellan 

Fröstorps grindstuga och vägen till Vånga kyrka var 

i arbete på ett anmärkningsfritt sätt. 

Vägomläggning mellan Häggebo och Salfvedals 

gästgifvaregårdar. 

Vägdelen Salfvedal—Borkhult är färdig och upp

låten för trafik. Vägbanan är i godt stånd. 

Vägdelen Borkhult—Gobo är likaledes för trafik 

upplåten, men mot utförandet anmärktes vid inspek

tionen, att vägbanan öfver en mosse, som sjunkit, 

bör höjas. 

Vägdelen Gobo-Häggebo är terrasserad, men ej 

fullständigt färdig. 

En af vägbyggnadsskyldige begärd inskränkning 

i planen och förlängning af arbetstiden har blifvit 

bifallen. 

Väganläggning mellan Ekeberg i Trehörna socken 

och Sömmens jernvägsstation. 

Arbetet befans vid inspektionen i sådant skick, 

att afsyningsbevis kunde lemnas, på grund hvaraf 

detsamma blifvit af Styrelsen godkändt. 

Vägarbetena inom Östergötland äro inspekterade 

af .nu mera framlidne Distriktchefen, öfverstlöjtnan-

ten C. A. Grafström. 

Jönköpings län. 

Väganläggning från Ingerdabo vid gränsen af 

Elfsborgs län till Mängsbo vid häradsvägen mellan 

Bosebo och Burseryds kyrkor befans vid under året 

förrättad inspektion omsorgsfullt fullbordad, hvarföre 

arbetet blifvit af Styrelsen godkändt. 

V äg omläggning en mellan Landeryd och Höljeryd 

inom Långaryds socken. 

Vid inspektionen befans större delen af vägen 

under arbete, som fortgick på ett anmärkningsfritt sätt. 

V äg omläggning en mellan Bosebo och Våthidt nära 

Våthults kyrka befans vid inspektionen till större 

delen och på ett omsorgsfullt sätt terrasserad. 

Förestående vägarbeten inom Jönköpings län äro 

inspekterade af Distriktadjutanten, Löjtnanten G. 

Hammarström. 
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Kalmar län. 

Vägomläggning från Dalhems kyrka till Gamleby 

köping. 

Vid inspektionen af arbetet, som förrättats af 

öfverstlöjtnanten Grafström, har ingen anmärkning 

förekommit. 

Vägomläggning från Vimmerby förbi Rökulla gäst-

gifvargård till Jönköpings länegräns vid Oörda bro. 

Arbetet har under året fullbordats utan anmärk

ning och erhållit Styrelsens godkännande. 

Inspektion är förrättad af Löjtnanten Ham

marström. 

Vestra distriktet. 

Vermlands län. 

Väganläggning mellan Fältakan och Bäcken i 

Silleruds socken, och 

Vägomläggning mellan Molkoms och Stenåsens 

gästgifvaregårdar. 

Dessa arbeten äro under året fullbordade i över

ensstämmelse med faststälda planer och af inspek

tören utan anmärkning afsynade, i följd hvaraf de

samma af Styrelsen blifvit godkända. 

Väganläggning från allmänna landsvägen mellan 

Okna och Vase kyrka till Vase jernvägsstation. 

Vid inspektionen befans arbetet börjadt och 

fortgående på ett anmärkningsfritt sätt. Några jord-

egare hade uppstält hinder för besittningstagande af 

den för arbetet erforderliga jord, hvarigenom någon 

tids afbrott i arbetet vållats. Detta hinder är dock 

genom Eders Kongl. Maj:ts utslag undanrödt. 

Vägarbetena i Vermlands län äro inspekterade 

af Distriktchefen, Majoren E. Atterbom. 

Elfsborgs län. 

Vägomläggning mellan Festeredssund och Strängse

reds gästgifvaregård. 

(Vägdelen Qvarnared—Strängsered.) 

Vägomläggning mellan Ulricehamn och Marbäck. 

Dessa arbeten äro under året i enlighet med 
taststälda planer fullbordade, afsynade och af Sty
relsen godkända. 

Vägomläggning mellan Marbäck och Attorp. 

Detta arbete, som under året påbörjats, hade vid 

inspektionen så fortskridit, att omkring hälften var 

terrasserad. Mot utförandet förekom ingen anmärk

ning. 

Förestående arbeten äro inspekterade af Majoren 

Atterbom. 

Vägomläggning mellan Kilane och Odeborg i Ryrs 

socken. 

Arbetet hade vid inspektionen så fortskridit, att 

dess fullbordande under hösten inom i kontraktet 

stadgad tid ansågs icke möta svårighet. Några min

dre anmärkningar vid utförandet delgåfvos arbets-

styrelsen med förständigande om rättelse. 

Vägomläggning mellan Gesäters och Starlanda gäst-

gifvar egårdar. 

Arbetet närmade sig vid inspektionen sin full

bordan och ansågs kunna medhinnas inom den derför 

bestämda tiden under hösten. Mot utförandet före

kom ingen anmärkning. 

Vägomläggning mellan Tostarps och Gislaveds 

gästgifvaregårdar. 

Arbetet har, sedan några vid inspektionen an

märkta felaktigheter blifvit i rätt tid afhjelpta, full

bordats enligt gifna bestämmelser, så att detsamma 

efter slutlig afsyning kunnat före' årets utgång af 

Styrelsen godkännas. 

Väganläggning från häradsvägen mellan Håcks-

viks och Burseryds kyrkor till Ingerdabo vid gränsen 

af Jönköpings län. 

Arbetet är under året fullbordadt och omsorgs

fullt utfördt, i följd hvaraf Styrelsen efter från in

spektören inkommet afsyningsbetyg detsamma god

känt. 

Närmast förestående vägarbeten äro inspekterade 

af Distriktadjutanten, Kaptenen Ph. Oterdahl. 

Göteborgs och Bohus län. 

Vägomläggning mellan Sunds färjställe i Högås 

socken och hemmanet Hogstorp i Skredviks socken. 

(Vägdelen från färjstället till Sunds gästgifvar-

gård samt mellan afvägen till Hälle och punkten D 

å kartan.) 
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Vid inspektionen, som förrättats af Majoren 

Atterbom befans arbetet börjadt å denna vägdel, 

med undantag af en sträcka, å hvilken ändring ifråga-

sats, som är på inspektörens pröfning beroende. 

Kronobergs län. 

Väganläggning mellan Emmaboda jernvägsstation 

och Grimmansmåla (till en del i Kalmar län). 

Arbetet är under året fullbordadt och afsynadt 

utan anmärkning. Som afsyningsbetyget, utfärdadt 

af inspektionsförrättaren, Distriktchefen, Majoren A. 

Remmer, icke från arbetsstyrelsen inkommit, har Sty

relsen icke kunnat godkänna arbetet. 

Hallands län. 

Vägomläggning mellan Halmstad öfver Breared 

till Hule. 

(Vägdelen Halmstad—Skerkered.) 

Terrasseringen befans vid inspektionen, som 

förrättats af Majoren Remmer, i det närmaste full

bordad och arbetet omsorgsfullt utfördt. 

Kristianstads län. 

Vägomläggning frän Hästveda jernvägsstation till 

landsvägen mellan Broby och Marklunda 

är under året afsynad och af Styrelsen godkänd. 

Omläggning af de s. k. Sönnarslöfsbackarne nära 

Sönnarslöfs kyrka. 

Arbetet pågick vid besigtningen utan anmärk

ning. Några mindre, till förbättring ledande afvikel-

ser från planen godkändes af inspektören. 

Vägarbetena inom Kristianstads län äro inspek

terade af Majoren Remmer. 

Blekinge län. 

Vägomläggning förbi Mummelycke, Bråstorps och 

Uddebygds backar å häradsvägen mellan Tvings och 

Rödeby socknar; 

Vägomläggning vid Rödeliderne mellan Hoby och 

Trensums gästgifvaregårdar ; samt 

Vägomläggning vid Merserums lid mellan Hoby 

och Trensum och vid Rackaréliderna mellan Ronneby 

och Hoby 

äro under året, sedan vid inspektionen mot utföran

det i vissa delar anmärkta felaktigheter blifvit rät

tade, afsynade och af Styrelsen godkända. 

Vägomläggning vid Trensums lid och 

Vägomläggning mellan Trensums gästgifvaregård 

å allmänna landsvägen till Asarum och Karlshamn. 

Dessa vägförbättringar voro vid inspektionen 

under arbete och mot utförandet förekom ingen an

märkning. 

Vägarbetena i Blekinge län äro inspekterade af 

Distriktadjutanten, Kaptenen A. Blix. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten 

hafva under år 1879 blifvit kontraktsenligt fullbor

dade och godkända, nämligen: 
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Statsbidraget motsvarar 63 procent af den beräknade kostnaden. 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Norrbottens län. 

Siinkningen af Väläjäjärvi, Virijärvi m. fl. sjöar inom 

Vittangi by af Jukkasjärvi socken var anmärk-

ningsfritt påbörjad. 

Sänkningen af sjöarne Lambolojärvi och Lietimojärvi 

vid Kirnujärvi by i Korpilombolo socken, likaså 

Sänkningen af Riesojärvi och Lumben vid Limingojärvi 

by i samma socken. Afloppsgrafven från Rieso

järvi var upptagen, ehuru ej till fulla dimen

sioner. 

Sänkningen af Teurajärvi träsk i samma socken. Af-

loppskanalen var fullbordad med undantag af en 

sträcka utaf 450 fot. Beklädnadsmurarne, som 

vid inspektionen ej kunde närmare undersökas i 

anseende till högt vattenstånd, syntes vara af 

tvifvelaktig beskaffenhet. Kanalen genom träsket 

var äfven upptagen, ehuru ej till full sektion. 

Sänkningen af Kirnujärvi träsk i samma socken. • Af-

loppskanalen var upptagen utom vid utloppet 

från sjön. Rensningar och jordomflyttningar er

fordrades. 

Sänkningen af sjöarne Avajärvi och Kalajärvi vid 

Kukkola by i Karl Gustafs socken. Afloppskana-

len från Kalajärvi var till största delen fullbor

dad. Vid Avajärvi voro kanalerna genomgräfda, 

men ännu ej till full sektion. 

Sänkningen af sjöarne Yliven och Alanen Nartijärvi i 

Neder-Tomeå socken. Enär vid inspektionen åt

skilliga anmärkningar framställdes mot arbetet, 

hvilket bort vara fullbordadt redan 1878, ingick 

Väg. och Vattenbyggnads-Styrehens berättelse. 5 
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arbetsdirektionen under året med underdånig 

ansökan om förlängning i arbetstiden; och har 

Eders Kongl. Maj:t den 14 November 1879 bi

fallit denna framställning. 

Utdikningen vid Nikkala by i samma socken. Arbetet 

för året var vid inspektionen ännu ej påbörjadt. 

Afven detta företag har under 1879 erhållit 

nådig förlängning i arbetstiden. 

Utdikningen af Degermyran vid Johannisro i Neder-

Kalix socken. Arbetet var anmärkningsfritt på

börjadt. 

Utdikningen af 111- och Mossmyrarne vid Holmträsks 

by i samma socken likaså. 

Utdikningen af Långträsket vid Slättberg i Råneå 

socken. Afloppskanalen var fullbordad, men 

stödjemurarne erfordrade reparation på ett par 

ställen. Enär kanalen genom sjön endast små

ningom, i anseende till bottens lösa beskaffenhet, 

kan upptagas, har Eders Kongl. Maj:t, på grund 

at derom gjord underdånig ansökan, i nåder be

viljat förlängning i arbetstiden. 

Utdikningen vid Nedre Flåsjö by i samma socken var 

anmärkningsfritt påbörjad. 

Utdikningen vid Skatamarks by i Öfver-Luleå socken, 

h vartill bidrag beviljats af 1876 års medel. Alla 

dikena voro i det närmaste på föreskrifvet sätt 

upptagna. 

Utdikningen vid samma by, som erhållit bidrag af 

1878 års tillgångar, bedrefs anmärkningsfritt. 

Utdikningen vid Svartbäcks by i samma, socken. Ar

betet för året var vid inspektionen ännu ej på

börjadt. 

Utdikningen vid Svartbjörs by i samma socken. Arbetet 

bedrefs anmärkningsfritt. 

Utdikningen vid Persö by i Neder-Luleå socken. Ar

betet, som omfattat dels torrläggning af sänka 

myrar, dels sänkning af Lillfjärdarne och dels 

utgräfning af Messgodträsket, var till stor del 

fullbordadt; dock erfordrades på åtskilliga ställen 

efterrensningar och omflyttning af jordvallar. 

Utdikningen af Vallsafvan och Sundnäsafvan vid Val

lens by i samma socken. Arbetet har tills vidare 

måst inställas till följd af rättegång rörande en 

qvarn, hvars bortrifvande för arbetets fortsät

tande är nödigt. 

Underhållet å följande förut fullbordade och med 

statsbidrag understödda arbeten har under år 1879 

inspekterats, nämligen: 

Utdikningen vid Rolfs by i Neder-Kalix socken. En 

del hithörande diken voro i sina nedre lopp mer 

eller mindre igengrundade. 

Utdikningen vid Hvalfträsks by i Råneå socken var 

ordentligt underhållen. 

Utdikningen vid Skogså by i Öfver-Luleå socken. Åfven 

här voro dikena försvarligt underhållna. 

Utdikningen vid Antnäs och Skärets byar i Neder-

Luleå socken var likaså uti anmärkningsfritt 

skick. 

Alla utdikningsarbeten i Norrbottens län äro in

spekterade af Distriktchefen, Majoren R. Schough. 

Vesterbottens län. 

Utdikningen vid Häggås by i Dorotea socken. Afven 

vid 1879 års inspektion framstäldes mot ut

förandet af detta arbete, som fortfarande be

arbetats, åtskilliga anmärkningar. 

Utdikningen vid Bergvattnets by i samma socken. Ar

betet var i det närmaste fullbordadt och an

märktes endast att dikesjorden vid en mängd 

diken qvarlåg alldeles invid dikeskanten samt 

att två grafvar ej voro så fullständigt uptagna 

som erfordras. 

Utdikningen vid Vestra Avaträsks by i samma socken. 

Intressenterna i detta företag ansågo sig hafva 

fullbordat arbetet, men fann sig inspektions-

förrättaren ej kunna förorda detsammas god

kännande, enär åtskilliga arbeten återstodo att 

verkställa, hvarom föreskrift lemnades. 

Utdikningen vid Granåsens by i samma socken. Alla 

de till gillade planen hörande diken voro här 

upptagna, men ej till fulla dimensioner, hvar-

jemte anmärktes att dikesjorden på flera stållen 

måste bortskaffas från dikeskanterna. 

Utdikningen vid Saxnäs by i Sorsele socken. En del 

diken voro här upptagna, men erfordrades be

tydliga efterrensningar. Inspektionsförråttaren 

måste äfven vid 1879 års besigtning framställa 
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samma påminnelser mot utförandet som gjordes 

vid 1878 års inspektion. 

Utdikningen vid Johannesbergs by i samma socken be

arbetades utan att någon anledning till anmärk

ning mot det utförda arbetet förekom. 

Sänkningen af Norra Myrträsket och utdikning af 

Lillmyran inom Stenträsks by i Jörns socken. Äfven 

detta företag bearbetades anmärkningsfritt. 

Utdikningen vid Tjerns by i Skellefteå socken var så 

fullbordad, att endast rensningar samt bort-

skaffning af dikesvallar återstodo. 
o 

Utdikningen vid Korssjö och Akullsjö byar i Bygdeä 

och Burträsks socknar. Enär inspektionsförrätta-

ren ej hade tillgång till den gillade arbetsplanen, 

kunde han ej närmare granska arbetet, men tycktes 

det utförda dock lofva godt. 

Utdikningen vid Yttre Ultervattnets och Jomarks byar 

samt hemmanen Selberg och Framnäs i Bygded 

socken. Arbetet pågick nu endast vid Yttre 

Ultervattnets by, men voro ingenstädes dikenas 

sektioner fullständiga, hvarjemte dikesjordens 

bortskaffning mestadels återstod. 

Utdikningen inom Rickleå, Sikeå och Lägdeå byar i 

samma socken. Af de till den gillade planen 

hörande dikena voro vid inspektionen 55,200 fot 

upptagne, men qvarlåg dikesjorden ännu alle

städes vid dikeskanterna. 

Utdikningen vid Gryssjö by i samma socken var på

börjad. 

Sänkningen af Höträsket och Granträsket inom Morbyn, 

östanträsk m. fl. byar i Säfvar socken var på

börjad, men hade arbetet i anledning af väckt 

process mot företaget måst afstanna. 

Utdikningen vid Hemmesmark m.fl. byar i samma socken 

var till stor del bearbetad, utan anledning till 

anmärkning. 

Utdikningen vid Hössjö by i Umeå socken. Alla graf-

var voro här upptagne till fulla dimensioner och 

återstod endast att undanskaffa jorden från dikes

vallarne. 

Utdikningen af Kolsmyran m. m. inom Ofverboda by 

i samma socken. Mot arbetet, hvilket af intres

senterna ansågs fullbordadt, framstäldes dock åt

skilliga anmärkningar, som hindrade inspektions-

förrättaren att förorda detsaminas godkännande. 

Utdikningen vid Vännfors och Svettåkers byar i Vännäs 

socken. Arbetet pågick och lemnades af in-

spektionsförrättaren föreskrifter, huru arbetet 

lämpligt borde bedrifvas. 

Utdikningen vid Långeds by i Nordmalinijs socken. 

Arbetet hade visserligen fortfarande bedvifvits, 

men framstäldes äfven nu åtskilliga anmärkningar mot 

utförandet. 

Underhållet af nedanstående arbeten bcsigtigades 

år 1879 och har befunnits som följer: 

Utdikningarne vid: a) Mårdsjö by i Dorotea socken; 

b) Ullsjöberg i samma socken; c) Skrtlmträsks by 

i Skellefteå socken, och d) af Stor- och Käll-

myrarne ra. fl. i Korssjö by af Bygdeä socken 

voro alla i anmärkningsfritt skick. 

Utdikningen vid Spölands by i Vännäs socken erfor

drade rensning af dikesbottnarne från der bildad 

gr&storf. 

Utdikningen vid Ytter-Hiskie m. fl. byar i Umeå 

socken. En del diken voro rensade, men andra 

erfordrade rensning. 

Samtlige i Vesterbottens län belägna utdiknings-

arbeten — med undantag af utdikningen vid Ytter-

Hiskie m. fl. byar, som inspekterats af Majoren Schough 

— hafva besigtigats af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen 

A. F. O. Cederberg. 

Vesternorrlands län. 

Utdikningen vid Norr- och Sörflerke samt Kasa byar 

i Grundsunda socken. Omkring 7,500 fot grafvar 

voro vid inspektionen upptagna, hvarjemte Flark-

bäcken var till hela sin längd rensad och rätad. 

Inspektionsförrätaren delgaf dock arbetsdircktio-

nen några föreskrifter för verkställigheten, på 

det att det med utdikningen afsedda ändamålet 

skulle vinnas. 

Utdikningen af Skänknäsmyran vid Tåsjö vestra by i 

Tåsjö socken. Arbetet var påbörjadt å 16,280 fot 

grafvar, som blifvit med nära fullständig sektion 

upptagne. 

Utdikningen vid Vallens by i Jimsele socken. Största 

delen af arbetet var anmärkningsfritt utfördt. 
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Utdikningen vid Utviks by i Nora socken var sedan 

föregående inspektion ej bearbetad. 

Utdikningen af Grantjern, Vesterängs- och Storbacks-

myrarne i Stöde socken. Arbetet med de tre 

myrarnes utdikning har fortgått, utan att an

ledning till anmärkning förekom. 

Utdikningen vid Roklands, Elf va och Smedsgårdens byar 

i Alnö socken. Några mindre anmärkningar mot 

arbetets utförande delgåfvos arbetsdirektionen. 

Underhållet af nedanstående arbetsföretag uti 

Vesternorrlands län har besigtigats och befunnits 

som följer: 

Utdikningen vid Ede och Kjälsta byar i Stöde socken 

befans uti anmärkningsfritt skick. 

Utdikningen vid Boda by i Torps socken erfordrade 

på några ställen rensningar. 

Utdikningen vid Godmarks by i Grundsunda socken 

erfordrade äfvenledes rensning. 

Utdikningen vid byarna Skansnäset, Karbäcken m.fi. i 

Tåsjö socken. En del diken erfordrade mindre 

rensningar, men andra voro till stor del igenvuxna 

och behöfdes derstädes betydliga arbeten. 

De fyra förstnämnda och de två sistnämnda 

arbetena i Vesternorrlands län äro besigtigade af 

Kaptenen Cederberg; de öfriga utaf Distrikt-Adjutan

ten, Kaptenen G. Nyström. 

Jemtlands län. 

Utdilcningen vid Aspås kyrkoslätt m.fi. i Aspås socken. 

I allmänhet utföres detta arbete väl; dock hade 

den vid föregående inspektion gjorda anmärk

ningen mot, att ett dike inom Nygården upp

tagits med för liten sektion, ännu ej vunnit rät

telse, hvarföre inspektionsförrättaren ånyo fäste 

arbetsdirektionens uppmärksamhet på detta för

hållande. 

Utdikningen vid Hästö by i Mattmars socken var i det 

närmaste fullbordad. En mindre trumma af sten 

blef, såsom varande för trång, kasserad för att 

ersättas af en vanlig träbro. 

Utdikningen vid Vidjeöns by i Ströms socken. Några 

anmärkningar framstäldes mot utförandet af detta 

arbete, hvilka, för rättelses vinnande, delgåfvos 

arbetsdirektionen. 

Utdikningen af Storfiomyran vid Optands by i Brunflo 

socken. En stor del af detta arbete var utfördt 

och befans detsamma på ett särdeles förtjenst-

fullt sätt verkstäldt. 

Utdikningen vid Vike by i Rödöns socken var under 

arbete och förefans mot det utförda ingen anled

ning till anmärkning. 

Underhållet af nedanstående, förut med stats

bidrag understödda, arbeten har besigtigats och be

funnits som följer: 

Utdikningen vid öfre Hallens by i Hallens socken, och 

Utdikningen vid Bye by i Hammerdals socken befunnos 

i anmärkningsfritt skick. 

Utdikningen vid österbackens by i Ovikens socken erfor

drade rensning i grafvarne på åtskilliga ställen. 

Jemtlands läns arbeten äro besigtigade af Kapte

nen Nyström. 

Gefleborgs län. 

Utdikningen af Åsbo ängar i Jerfsö socken. Då de 

vid föregående inspektion gjorda anmärkningar 

ännu förefinnas, men detta ej är beroende på 

arbetsdirektionen, som med nit och intresse sköter 

sin uppgift, utan på markens lösa beskaffenhet, 

har Eders Kongl. Maj:t, på derom gjord under

dånig ansökan, i nåder medgifvit ytterligare 

förlängning uti arbetstiden till den 1 Augusti 

1881. 

Utdikningen vid Boda m. fl. byar i samma socken var 

under arbete, men befans intet dike upptaget 

med full sektion. 

Sänkningen af sjön Fullen i Ofvanåkers socken. Genom 

nådigt bref af den 6 December 1878 har Eders 

Kongl. Maj:t meddelat direktionen för detta ar

bete tillstånd att ytterligare, utöfver hvad den 

först nådigst gillade planen bestämmer, sänka 

denna sjö 6 fot. Arbetet var äfven i denna del 

i det närmaste fullbordadt och återstod vid in

spektionen egentligen endast planering och för

stärkning af de höga doseringarne samt bottens 

upprensning till full bredd. 

Sänkningen af sjön Vestra Nyasen och Ladängstjern 

i samma socken. Sjön Nyasen, ehuru utgräfd, 

var ej till fullo sänkt, och hade direktionen i 
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öfrigt iakttagit de anmärkningar, som gjordes 

vid föregående inspektion. 

Utdikningen af Gräs- och Käbbängsmyrarne vid Flästa 

by i Arbrå socken. Hufvudafloppet var upptaget 

på 1,600 fots längd och bearbetades i öfrigt 

företaget på flera ställen. 

Sänkningen af sjön Ösaren i Valbo socken. I ösarens 

aflopp var ungefär hälften upptaget till fulla 

dimensioner och en del af det öfriga under ar

bete. En mindre ändring i den gillade planen 

blef, såsom medförande större vinst af arbetet, 

utaf inspektionsförrättaren medgifven. Afloppet 

genom Jordåsens egor var till hälften med full 

sektion upptaget, men erfordrades derstädes så

väl stensprängning som efterrensning. 

Utdikningen vid Näpptjäx under Roste by i Bollnäs 

socken var påbörjad och befans det utförda ar

betet utan anmärkning. 

Underhållet af förut fullbordade företag har 

besigtigats vid följande arbeten, nämligen: 

Utdikningen af Håkbo- och Teftjernarne i Jerfsö socken ; 

Utdikningen af Buller- och Botjernarne i samma socken; 

Sänkningen af Isbosjön i Delsbo socken; 

Utdikningen af Nyängstjern i Segerstads socken, samt 

Utdikningen af Vanntjern i Hanebo socken, och be-

funnos alla dessa erfordra mer eller mindre rens

ningar, hvarom vederbörande förständigades. 

Alla inom Gefleborgs län inspekterade företag 

hafva besigtigats af Kaptenen Nyström. 

Kopparbergs län. 

Följande förut fullbordade företags underhåll 

har under året besigtigats och framstäldes emot det

samma inga väsentliga anmärkningar, nämligen: 

Sänkningen af Bingsjön i Rättviks socken; 

Utdikningen af Stormyran vid Vestgärde by i samma 

socken; 

Utdikningen af Miœnasmyran vid Vestbjörke by i samma 

socken; 

Utdikningen af Mockelsmyran vid Backa by i samma 

socken, samt 

Utdikningen vid Eggens by i Malungs socken. 

De fyra förstnämnda arbetena i Stora Koppar

bergs län äro besigtigade af Kaptenen Nyström och 

det återstående af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen G. 

Morsing. 

Upsala län. 

Utdikningen af vattenskadade marker inom Vela, Gällbo 

m. fl. byar uti Vesslands socken. Arbetet, som 

inspekterats af Kaptenen Nyström, har fort

farande väl bedrifvits och så fortskridit, att 

af den 12,000 fot långa kanalen från Kallsjön 

till Bottniska viken endast omkring 2,000 fot 

närmast sagde sjö återstå att bearbeta. Rörande 

ombyggnaden af en till företaget hörande lands

vägsbro, gaf inspektionsförrättaren direktionen 

nödiga föreskrifter. 

Stockholms län. 

Sänkningen af Vada och Helgo sjöar inom Osseby 

Garns, Vada m. fl. socknar. Af de i 1878 ars 

underdåniga berättelse omnämnda delarne: 

l:o) Brottby—Vada sjön med 20' bottenbredd; 

2:o) genom Vada sjön med 30' » 

3:o) Vadasjön—Helgösjön med 20' » 

4:o) Helgösjön—Holmbron med 10' » 

5:o) Helgösjön—Frösunda bro med 4' » och 

6:o) Mälsta bro—Raknö ån med 4' » 

hade samtlige blifvit mer eller mindre bearbetade. 

Genom Vada sjön var bottenbredden fortfarande 

blott 20 fot och har Eders Kongl. Maj:t, på 

derom, bland annat, gjord underdånig ansökan, 

genom nådigt bref af den 16 Januari 1880 under 

vissa vilkor medgifvit, att bottenbredden uti 

muddringsrännan genom Vada sjö, som i den 

ursprungliga planen var afsedd att uttagas till 

30 fot, må inskränkas till 20 fot. — Kanalen 

mellan Helgösjön och Holmbron var till mer än 

sin halfva längd upptagen, och de härofvan under 

5:o och 6:o nämnda delarne, hvilka först under 

1879 bearbetats, voro fullständigt utförda. 

Arbetet har besigtigats af Adjutanten i Styrel

sen, Kaptenen L. Broomé. 

Örebro län. 

Sänkningen af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren. Segel

leden i Hjelmaren. Muddringen för segelrännan 

genom Hemfjärden var till fullt djup och bredd 
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fullbordad på en längd af 16,000 fot. Genom 

Björkfjärden, strax öster om Essundet, var samma 

ränna likaledes färdig på en längd af 6,000 fot. 

Qvismaredalen. Muddring och gräfning af 

afloppskanaler voro påbörjade i närheten af Se

gersjö och Hummelsta. Gräfningen af grund för 

bron vid Hummelsta var påbörjad. De gamla 

broarne vid Hummelsta och Segersjö voro till 

en del rifna och provisionela broar för trafikens 

betjenande uppförda. 

Hjelmare kanal. Kanallinien emellan Not

holmen och Värhulta var till fullt djup och bredd 

fullbordad på en längd af 3,600 fot. Till skydd 

för de arbeten, som skulle företagas under vin

tern mellan 1878 och 1879, voro fyra hålldammar 

slagne öfver kanalen. Rifning af bestämmande 

slussen och halfslussen var påbörjad. Gräfning 

och sprängning i Norrkärrsgrafven och Berg

kanalen var påbörjad och bedrefs med kraft. 

Nordöpasset. Utloppet emellan Nordön och 

Strömholmen var, till underlättande af trans

porter under arbetstiden, upprensadt till 60 fots 

bredd och nödigt djup. 

Ryningsbergspasset var äfven af ofvan sagde 

anledning upprensadt. 

Hyndevadspasset. Upptagandet af den nya 

afloppsrännan var påbörjadt. 

Vid Rosenholm var dammens ombyggnad 

äfvenledes påbörjad. 

Arbetet är besigtigadt af Byrå-Chefen i Styrel

sen, Öfverstlöjtnanten A. M. Lindgren. 

Vestmanlands län. 

Sänkningen af Altuna sjö och upprensningen af Ältuna 

å inom Altuna socken. Största delen af de vid 

föregående inspektionen såsom ofullbordade an

märkta arbeten voro visserligen fullbordade, men 

som åtskilligt ännu återstod kunde inspektions-

förrättaren ej heller nu förorda företaget till 

godkännande. 

Sänkningen af Sagan mellan Sala hytta och Vest-

Tärna qvarn. Upprensningen vid Vest-Tärna 

var fullbordad och ny bro derstädes anlagd öfver 

Sagån. 

Sänkningen of Sagan mellan Vest-Tärna och Bispebo 

quarnar var i det närmaste fullbordad och åter-

stodo endast gräfningar i närheten af Vest-Tärna. 

Förestående arbeten inom Vestmanlands län äro 

besigtigade af Distriktchefen, Majoren G. Nerman. 

Vermlands län. 

Sänkningen af Hänsjön i Fryksände socken. Af de 

till en sammanlagd längd af omkring 72 mu" 

erforderliga schaktniugsarbetena för detta arbete 

voro 8,600 fot uppgräfda och har arbetet, allt

efter som väderlek och vattenstånd det med-

gifvit, bedrifvits. 

Utdikning af Kjelkerudssjön, Bondtjernsmossen m. fl. i 

samma socken. Kjelkerudssjön och Bondtjerns

mossen voro fullständigt utdikade, men arbetet 

å Stengårds—Annebolsmossen och Långmyrarne 

var, i anseende till markens lösa beskaffenhet, 

som hindrar dikenas upptagande till fulla dimen

sioner, ej i det skick, att hela företaget kunde 

till godkännande förordas. 

Utdikning af Kalfskinnsmyran, Hvitmyran, Snarmyran, 

Bäckängen, Örkärnet och Olersamyran i Östmarks 

socken. Arbete pågick vid alla sex myrarne och 

framstäldes mot dess utförande några mindre 

anmärkningar, hvilka delgåfvos arbetsdirektionen. 

Uttappning af sjön Faen och sänkning af Bytjernet i 

Brunskogs socken. Avloppskanalen var på om

kring 1,000 fot fullständigt upptagen och be

arbetades den öfriga delen vid inspektionstillfället. 

Kallviks- och Bytjernskanalerne voro ej sedan 

föregående inspektion vidgjorda. Den senare kan 

ej upptagas till fullt djup, förr än hufvudkanalen 

blir färdig. 

Sänkningen af Nedre Hurrsjön i Töckstnarks socken 

har ej heller under 1879 kunnat bearbetas af 

förut uppgifvet skäl. (Genom nådigt bref af den 

30 Januari 1880 har Eders Kongl. Maj:t behagat 

medgifva förlängning i arbetstiden till den 1 Sep

tember 1882.) 

Utdikning af Helgeby mosse och rätning af Magebäcken 

i Silleruds socken. Hela den sammanlagda läng

den af de till detta arbete hörande dikningar 

utgör omkring 173 mil, hvaraf vid inspektionen 
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befunnos upptagna cirka 10,000 1. fot af hufvud-

grafven och ungefär 15,250 1. fot af bigrafvar 

och laggdiken. Arbetet utföres i allmänhet or

dentligt. Två hvälfda stenbroar med 13 à 14 

fots spann voro på tillfredsställande sätt ut

förda. 

Underhållet af följande arbeten besigtigades, 

nämligen : 

Sänkningen af sjön Kilen i Fryksände socken, som be-

fans utan anmärkning. 

Utdikningen af 19 myrar i Ostmarks socken; 

Utdikningen af 33 myrar i Gräsmarks socken, och 

Utdikningen af Getkärn i Sunne socken, hvilka alla tre 

erfordrade åtskilliga rensningar utaf grafvarne. 

Vermlands läns företag äro inspekterade af Di

striktchefen, Majoren E. Atterbom. 

Elfsborgs län. 

Sänkningen af JVossa a och utdikning af Molla mader 

i Molla m. fl. socknar har fortfarande bearbetats 

och utföres arbetet i allmänhet mycket väl. 

Sänkningen af sjön Mjörn genom rensning vid Solveden. 

Något arbete å detta företag har ej vidtagits. 

Intressenterna hafva uti till Styrelsen stäld skrif-

velse af den 17 Mars innevarande år förklarat, 

att de icke ämna verkställa företaget. 

Utdikningen af Starlanda mader pä Dalsland. Rens

ning af kanalen hade delvis blifvit verkstäld, 

hvarförutom arbetsdirektionen gått i författning 

om afhjelpande af de felaktigheter, som vid före

gående inspektion voro föremål för anmärkning, 

nämligen: utvidgning och fördjupning af öfre 

delen utaf Hugeryrs kanalen, fortsatt rensning 

af afloppskanalen, der sådan erfordrades, bort-

sprängning af mindre berg i botten af kanalen 

samt utvidgning af bergkanalen vid utloppet. 

Utdikningen af Ekenäs mosse i Frändefors socken pä 

Dalsland. I anseende till den starka nederbörden 

under 1879 års sommar har arbetet ej kunnat i 

sin helhet bedrifvas, men hafva intressenterna, 

der jordmånen så medgifvit, bearbetat företaget, 

och voro sedan föregående inspektion i den öster 

om mossen belägna afloppskanalen 7,000 1. fot 

utgräfda. Af den vestra kanalen återstå omkring 

10,000 1. fot att upptaga och af den östra cirka 

3,500 1. fot. 

Sänkningen af Rångedala sjö, Tornsjön m. fl. sjöar i 
o 

As härad. Arbetet å detta företag har fort

farande bedrifvits med synnerlig kraft och om

sorg, utan att anledning till anmärkning före

kommit. Stora kanalen var utgräfd ined fulla 

dimensioner till en längd af 7,000 fot från ut

loppet och den s. k. Ingela bäcken var äfvenledes 

utgräfd. 

Sänkningen af Örsjön, Gärdsjön, Magden m. fl. sjöar 

i As och Bedvägs härader. Sedan intressenterna 

i detta sänkningsföretag genom Göta Hofrätts 

dom af den 11 Maj 1877, hvilken vunnit laga 

kraft, blifvit förklarade oberättigade att sänka 

de till planen hörande sjöarne Angsjön, Bredsjön, 

Kroksjön och Lillsjön, hafva de hos Eders Kongl. 

Maj:t sökt dels den ändring uti nådigst gillade 

planen, som af ser uteslutandet af dessa fyra 

sjöars sänkning, dels ock att, enär kostnaden 

för företaget, som uti upprättadt förslag var be-

räknadt till 58,000 kronor, hvaraf 10,050 kronor 

belöpte på ofvanberörda 4 sjöar, uppginge till 

omkring 80,000 kronor i det skick arbetet sig 

befann, Eders Kongl. Maj:t täcktes medgifva in

tressenterna att oafkortadt få behålla det nådigst 

beviljade lånebidraget, 29,000 kronor, och befria 

dem från skyldigheten att i vidsträcktare mån 

än redan skett eller för arbetets bestånd vore 

oundgängligen nödvändigt fullgöra arbetsplanen 

i öfrigt; och har Eders Kongl. Maj:t genom 

nådigt bref af den 12 December bifallit in

tressenternas framställningar i hvad angår än

dringen af planen och bibehållandet af hela det 

beviljade lånebidraget samt under vissa vilkor 

bemyndigat Styrelsen att godkänna företaget. 

Sänkningen af Bolleruds sjö i Ryrs socken på Dalsland. 

Sedan föregående inspektion har endast en obe

tydlig rensning af kanalen verkstälts och ålades 

arbetsdirektionen att afhjelpa en del anmärkta 

felaktigheter vid arbetets bedrifvande. 

Sänkningen af sjön Masen inom Karl Gustafs socken 

af Elfsborgs län och Nöslinge socken af Hallands 

län, äfvensom af Bvasjön i förstnämnda län. Ar-
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betet var vid inspektionen färdigt med undantag 

af några smärre brister, hvilka arbetsdirektionen 

sedermera afhjelpt, så att företaget under 1880 

kunnat godkännas. 

Underhållet af följande arbete besigtigades och 

framstäldes mot detsamma åtskilliga anmärkningar, 

hvilka delgåfvos vederbörande, nämligen: 

Sänkningen af Tydjesjön och Tydjeån i Tössbo härad 

på Dalsland. 

De två förstnämnda företagen och det sistnämnda 

arbetet äro besigtigade af Majoren Atterbom; alla de 

öfriga af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen Ph. Oterdahl. 

Skaraborgs län. 

Vattenafledning medelst rätning och fördjupning af 

Viskabäcken inom Essunga, Asaka och Elings 

socknar. Arbetet befans vid inspektionen nära 

färdigt. 

Torrläggningen af mossar vid Halsängs, Axtorps, Fröje 

och Eisa hemman i Frökinds härad. Arbetet var 

vid inspektionen fullbordadt, men vatten hindrade 

afsynings verkställande. 

Skaraborgs läns arbeten äro inspekterade af nu

mera aflidne öfverstlöjtnanten C. A. Grafström. 

Kalmar län. 

Utdikningen af sank mark i Skärfsjö, Hylkebo m. fl. 

byar i Oskars och Arby socknar. Alla till före

taget hörande grafvar voro bearbetade med undan

tag af 3,000 fot å den omkring 10,000 fot långa 

hufvudkanalen, och uppgafs den våta sommaren 

såsom hinder för arbetets fullbordande under året. 

Utdikningen och aftappningen af sank mark å Klip-

pingsbo, Björnabygdens m.fl. hemman inom Visse-

fjärda, Oskars och Arby socknar. Arbetet har 

fortfarande bedrifvits och befunnos de vid förra 

inspektionen lemnade föreskrifter till största delen 

följda. 

Inspektionerna inom Kalmar län hafva verkstälts 

af Distrikt-Adjutanten, Löjtnanten G. Hammarström. 

Östergötlands län. 

Sänkningen af Strålången m.fl. sjöar inom Ringarums, 

Skönberga och Mogata socknar. Under 1879 hade 

å detta företag något arbete ej kunnat verk

ställas, enär den regniga väderleken hindrat det

samma. Företaget är besigtigadt af öfverst

löjtnanten Grafström. 

Jönköpings län. 

Sänkningen af Ingatorps mosse i Ingatorps socken. 

Vid inspektionen befans arbetet på fullt an-

märkningsfritt sätt till större delen utfördt. 

Arbetet är besigtigadt af Löjtnanten Hammar

ström. 

Kronobergs län. 

Sänkningen af Näs eller Qvenslöfs sjö inom Angelstads 

m.fl. socknar. Oaktadt arbetet bort vara färdigt 

till afsyning inom den 1 September 1879, befans 

vid inspektionen åtskilligt att anmärka mot det

samma, hvadan intressenterna funnit sig nöd

sakade att i underdånighet söka ytterligare för

längning i arbetstiden. (Eders Kongl. Maj:t har 

genom nådigt bref af den 6 sistlidne Februari 

beviljat deras underdåniga framställning.) 

Sänkningen af sjöarne Femlingen, Råpen och Greten 

i Vestra Torsås m. fl,, socknar. Äfven vid denna 

inspektion befans arbetet på ändamålsenligt sätt 

och utan någon anledning till anmärkning be-

drifvet. 

Sänkningen af Transjön i Hjortsberga socken. Arbetet 

var till afsyning anmäldt, men kunde inspektions-

förrättaren, i anseende till att en del af den i 

sjön upptagna kanalen ej hade fullständig sek

tion, ej förorda detsamma till godkännande. 

Arbetsdirektionen har på grund häraf, enär den 

i kontraktet bestämda arbetsterminen tillända-

gått, gjort underdånig ansökan om ett års för

längning i tiden för företagets fullbordande. 

(Eders Kongl. Maj:t har genom nådigt bref af 

den 6 nästlidne Februari bifallit denna deras 

underdåniga framställning.) 

Kronobergs läns arbeten äro inspekterade af 

Distriktchefen, Majoren A. Remmer. 

Blekinge län. 

Utdikningen af Rödeby mader i Fridlef stads och Rödeby 

socknar. Emot det utförda arbetet framstäldes 
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af inspektionsförrättaren, Distrikt-Adjutanten A. 
Blix åtskilliga anmärkningar, hvilka delgåfvos 
arbetsdirektionen. 

Nedanstående vattenaftappningsarbeten blefvo un
der år 1879 afsynade och godkände, nämligen: 

a) Vattenaftappningar till förminskande af frost-
ländigheten. 

Statsbidraget motsvarar 32 % af deu beräknade kostnaden. 

6) Vattenaftappningar till vinnande af odlingsbar 

mark. 

*) Detta arbete har äfven erhållit bidrag från lånefonden. 

Väg- och Vattenbyggnadt-Styrelsens berdttelie. 
6 
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Statslånet motsvarar 52 % af den beräknade kostnaden. 

*) Detta arbete har äfven erhållit bidrag från anslagsfonden. 

D. Hamnarbeten. 

1. Vesterås hamn 
(10 fot under Mälarens 1. v. y.) 

har under sednare år betydligt utvidgats och för

bättrats, så att de fartyg, som genomgått Stockholms 

sluss, deri kunna inlöpa. — Mot underhållet har ingen 

anmärkning förekommit. 

2. Trosa hamn. 
(6 fot under hafvets 1. v. y.) 

Emot underhållet af denna hamn har anmärkts, 

att en del af hamnarmen blifvit af sjögång skadad, 

hvarföre Styrelsen aflåtit skrifvelse till Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande med anhållan om vederbörandes 

förständigande att afhjelpa det anmärkta felet. 

Förestående båda hamnar äro inspekterade af 

Distriktchefen, Majoren G. Nerman. 

3. Ashersunds hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Hamnen befans vid af Distrikt-Adjutanten, Kapte

nen G. Morsing förrättad inspektion i vederbörligt skick. 

4. Vadstena hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

5. Hästholmens hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

6. Visingsborgs hamn. 
(6 fot under Vetterns 1. v. y.) 

7. Jönköpings hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

8. Linköpings hamn. 
(10 fot under Stångåns 1. v. y.) 

I följd af Distriktchefens, öfverstlöjtnanten A. 

Grafströms under året inträffade frånfälle har rapport 

om inspektion af förestående 5 hamnar till Styrelsen 

icke inkommit. 

9. Grenna hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

10. Hjo hamn. 
(10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Vid inspektionen befans vattendjupet å en del 

ställen ej fullt tillräckligt. Den pågående repara

tionen å vågbrytaren ansågs varda fullbordad under 

1880. 

11. Gamleby hamn jemte farleden å Gamlebyviken och 
genom Stegeholms kanal. 
(14 fot under hafvets m. v. y.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

12. Vesterviks hamn (under arbete). 
(Vid södra kajen 11,65 fot och vid Ölandskajen 7 fot under hafvets 

m. y. y.) 

Arbetet var vid inspektionen så nära fullbordade 

att endast planering och hamnspårets inriktning åter-

stodo. 

13. Oskarshamns hamn (under arbete). 
(8—16 fot under hafvets 1. v. y.) 

Arbetet inspekteradt utan anmärkning. 

14. Kalmar hamn. 
(14 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen befans endast obetydlig mudd-
ring under året vara verkstäld utanför Bullerholmens 
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kajbrygga. Stenkajen från Storbron förbi gamla 

ölandshamnen var nära färdig och en del fyllning 

innanföre utförd. — Pejling hindrades af storm, men 

djupet å tvänne mindre bankar i hamnen var i det 

närmaste riktigt. 

15. Sandvikens hamn. 
(7 fot under hafvets m. v. y.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

16. Borgholms hamn. 
(14 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid lågvattenstånd befunnos vattendjupen från 
8 och 10 till 16 fot. Vid inspektionen förekom i 
öfrigt ingen anmärkning. 

17. Röhälla hamn. 
(4 fot under hafvets m. v. y.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

18. Färjestadens hamn. 
(6 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen voro vattendjupen i allmänhet 
tillräckliga, men någon muddring befans dock er
forderlig. 

19. Mörhylånga hamn. 
(6 fot under hafvets m. v. y.) 

Inspekterad utan anmärkning. 

20. Mariestads hamn. 
(8 fot under Venerns ]. v. y.) 

Vid inspektionen befans vattendjupet fullt till

räckligt; och mot underhållet förefans ingen an

märkning. 

21. Lidköpings hamn. 
(10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Vid inspektionen pågick fogstrykning och flisning 

af den östra hamnarmen. Vattendjupet i rännan 

inom och utom hamnarmarne var tillräckligt. 

De under N:ris 9—21 upptagna arbeten äro in

spekterade af nu aflidne Distriktchefen, öfverst-

löjtnanten A. Grafström. 

22. Kristinehamns hamn. 
(9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Alla till hamnen hörande anläggningar befunnos 

vid inspektionen i fullständigt skick. Hamnrännans 

vattendjup var fortfarande större, än det föreskrifna. 

23. Karlstads hamn. 
(10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Hamn och kanal jemte alla tillhörande anlägg

ningar befunnos i godt skick. — Vattendjupet var 

tillräckligt. 
o 

24. Åmåls hamn. 
(9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Den förlidet år anmärkta uppgrundningen i ham

nen hade vid årets inspektion ännu icke blifvit af-

hjelpt, snarare hade vattendjupet ytterligare minskats. 

Vattenmärke saknades fortfarande. En af inseglings-

rännans ducd'alber, äfvensom en af hamnens bryggor 

befunnos bristfälliga. 

Hamnstyrelsen erhöll nytt förständigande att i 

anmärkta hänseenden vidtaga nödiga åtgärder. 

25. Venersborgs vågbrytare. 

De sedan förlidet år qvarstående, mindre brist-

fälligheterna komma att afhjelpas, så snart Venerns 

vattenstånd det medgifver. 

26. Göteborgs hamn- och elfarbeten. 
(17 fot under hafvets m. v. y.) 

Den förlidet år började, solida kajbyggnaden för 

10 fots vattendjup längs Gullbergsvassen var fullbordad. 

Arets muddringar hafva hufvudsakligen omfattat 

utvidgning af hamnrännan ofvanom Hisingsbron, inåt 

Tingstadsvassen och för den blifvande Qvillebäcks-

kanalen, äfvensom fortgått längs den nya kajen vid 

Gullbergsvassen. 

Hamnen med tillhörande inrättningar är fort

farande mycket väl underhållen. 

De under N:ris 22—26 upptagna arbeten äro 

inspekterade af Distriktchefen, Majoren E. Atterbom. 

27. Uddevalla hamn. 
(15 fot under hafvets d. v. y.) 

Vid årets inspektion befans hamnens vattendjup 

fullt öfverensstämmande med gifven föreskrift. 



Under året äro 2:ne stycken lastbryggor om-

bygda. 

A hamnens södra sida är strandskoning uppförd 

till en längd af 550 fot. 

A norra sidan är ett nytt sjömärke af béton på 

8 fots vatten uppfördt. 

I öfrigt äro till hamnplanen ledande spår och 

vägar väl underhållna. 

28. Strömstads hamn. 
(11 fot under hafvets d. v. y.) 

Sedan under året erforderliga muddringsarbeten 

verkstälts, befans vattendjupet i hamnen öfverallt 

tillräckligt. 

Utom vanliga underhållsarbeten, skulle under 

året ombyggnad af den utdömda bron öfver åmyn-

ningen företagas. 

De under N:ris 27, 28 upptagna arbeten äro 

inspekterade af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen Ph. 

Oterdahl. 

29. Kongsbacka hamn. 
(4 fot under hafvets 1. v. y.) 

Vid inspektionen befans vattendjupet i hamnen 

illräckligt, men stenjettéerna illa underhållna. — 

Muddring skulle under året företagas. 

30. Varbergs hamn. 
(9 fot under hafvets 1. v. y.) 

Muddring har under året verkstälts för vinnande 

af vederbörligt vattendjup. 

En landningsbrygga för ångbåtar är anlagd. 

Hamn, vågbrytare och öfriga inrättningar be-

funnos omsorgsfullt underhållne. 

31. Träslöfs hamn (under byggnad). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamnanläggning är under året fullbordad, 

afsynad och godkänd. Arbetet är på ett synnerligen 

förtjenstfullt sätt utfördt. 

32. Glommens hamn (under byggnad). 
(4—11 fot under hafvets d. v. y.) 

Arbetet å denna hamnanläggning har under året 

så fortskridit, att å södra vågbrytaren yttre och inre 

murverket återstod på en sträcka af 270 fot, äfven-

som hela hamnarmens krön och pierhufvudets öfver-

vattensbyggnad af béton. — Utförandet har icke gifvit 

anledning till anmärkning. 

33. Falkenbergs hamn. 
(10 fot under hafvets d. v. y.) 

Enär vattendjupet i hamnen delvis ej är till

räckligt, skulle muddring verkställas. Emot under

hållet af hamnen i öfrigt har ingen anmärkning 

framstälts. 

34. Busörens hamn. 
(3 à 5 fot under hafvets d. v. y.) 

I följd af vid inspektionstillfället rådande miss

gynnande väderlek, har den föreskrifna besigtningen 

af denna hamnbyggnad under året ej kunnat verk

ställas. 

35. Halmstads hamn. 
(10 fot under hafvets d. v. y.) 

Jetteerna, kajerne, dragvägen och bryggorna äro 

under året nödtorftigt underhållna. Östra hamn

armens tillbyggnad har fortsatts och en strandskoning 

uppåt ån påbörjats. 

Muddring har under året oafbrutet fortgått till 

fördjupning af ån och rännan, som vid inspektionen 

ännu icke erhållit vederbörligt vattendjup. 

36. Engelholms hamn. 
(8 fot under hafvets d. v. y.) 

Nödiga underhållsarbeten hafva under året ut

förts; hvarjemte muddring pågått för vattendjupets 

bibehållande. 

37. M olle hamn (under byggnad). 
(7 fot under hafvets d. v. y.) 

Vid denna hamnbyggnad, som 1879 påbörjats, 

hade arbetet vid inspektionen så fortskridit, att alla 

kistorna till den norra vågbrytaren voro sänkta 

och stenfyllda, att murning af öfvervattensbyggna-

den å hela sträckan af samma vågbrytare pågick 

och att pierhufvudet var färdigt utom fogstryk

ning. Arbetets utförande har ej gifvit anledning till 

anmärkning. 

44 
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38. Lerbergets hamn (under arbete). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Utom norra hamnarmen och den 112 fot långa 

träkajen, som redan 1878 voro färdiga, har under 

året fullbordats den södra hamnarmen, hvarjemte 

muddring af segelrännan pågått. — Arbetet har icke 

gifvit anledning till anmärkning af betydenhet. 

39. Vikens hamn. 
(6 fot under hafvets d. v. y.) 

Hamnarmarne och kajen hafva under året väl 

underhållits och muddring för vattendjupets bibe

hållande verkstälts. 

40. Helsingborgs hamn. 
(Gamla bassinen 16 fot under hafvets d. v. y. 
Nya » 12 » » » d. v. y.) 

Den äldre hamnens vågbrytare och kajer hafva 

icke under året kraft anmärkningsvärd reparation, 

hvarjemte det bestämda vattendjupet väl bibehållits. 

Arbetena å hamnutvidgningen hafva under året 

fullbordats, så att endast bortmuddring af fångdamen 

öfver inseglingsgattet återstår. Den nya bassinen, 

hvarB vattenarea uppgår till 502,100 qv.fot, har mer 

än föreskrifvet vattendjup. — Dockbyggnaden pågår. 

41. Råå hamn. 
(8 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamnanläggning har väl underhållits. 

Norra hamnarmens förlängning är under året full

bordad, utan anmärkning afsynad och af Styrelsen 

godkänd. 

42. Kyrkbackens hamn å ön Hven. 
(7 fot under hafvets d. v. y.) 

Vid inspektionen befans denna hamnbyggnad 

med tillhörande inrättningar på anmärkningsfritt sätt 

underhållen ; å den sydvestra vågbrytarens pierhufvud 

hade dock en sättning egt rum, som föranledt arbets-

styrelsen att vidtaga af inspektören godkända åtgärder 

till förebyggande af ytterligare fara i detta hänseende. 

43. Landskrona hamn. 
(36 till 40 fots djup under hafvets m. v. y. 

De inre kanalerne 12 fot » » » ) 

Under året hafva erforderliga underhållsarbeten 
utförts. Anläggningen af en ny, öppen pålbrygga 

af 300 fots längd samt en mindre båthamn i den 

inre kanalen befans vid inspektionen fullbordad. 

44. Barsebäcks hamn (under arbete). 
(4—6 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamnbyggnad är under året fullbordad, 

utan anmärkning afsynad och af Styrelsen godkänd. 

Utöfver den i nåder gillade planens bestämmelser 

har hamnbyggnadsstyrelsen vidtagit åtskilliga anord

ningar, hvilka vunnit inspektörens godkännande. 

45. Malmö hamn. 
(17,5 fot under hafvets 1. v. y. eller 19 fot under hafvets d. v. y.) 

Den äldre hamnen med tillhörande inrättningar 

har omsorgsfullt underhållits. 

Arbetena å den yttre hamnens utvidgning hafva 

under året så fortgått, att den nya östra hamnarmen 

blifvit i det närmaste fullbordad och att den nya 

vestra hamnarmen anses blifva färdig inom årets slut. 

— Det till stöd för glacismurarne uppförda, låga bål

verket har fortsatts å en sträcka af 1,180 fot. Glacis-

murar äro uppförda å en sträcka af 2,700 längdfot. 

Muddring har pågått med 3:ne ångmudderverk, 

hvarigenom under året och vid Oktober månads in

gång upptagits 3,955 kub.st. 

Arbetets utförande har ej gifvit någon anledning 

till anmärkning. 

46. Trelleborgs hamn (under arbete). 
(Yttre hamnen och östra bassinen 16 fot under hafvets d. v. y.; 

vestra bassinen 12 fot under hafvets d. v. y.) 

Under året har muddring pågått med den effekt, 

att vid inspektionen i November upptagits 1,720 

kub.st., hvarigenom föreskrifvet 16 fots djup erhållits 

i inseglingsrännan, ytterhamnen och en 200 fot bred 

ränna längs lastbryggans östra sida och längs östra 

bålverkskajen; samt 11 à 12 fots djup längs nämnda 

lastbryggas vestra sida, dock ännu ej till föreskrifveu 

bredd och utsträckning. 

Arbetet har utförts och hamnbyggnadens öfriga 

inrättningar underhållits på ett anmärkningsfritt sätt. 

47. Abäckås hamn (under arbete). 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamnbyggnad är under året, på omkring 

halfva den derför bestämda tiden, i enlighet med gillad 
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plan och på ett förtjenstfullt sätt fullbordad, utan 

anmärkning afsynad och af Styrelsen godkänd. Ut-

öfver den gillade arbetsplanens bestämmelser hafva 

vågbrytarne erhållit pierhufvuden af béton och in

murade pållare, hvarjemte vattendjupet upptagits 

större, än planen föreskrifvit. -

48. Ystads hamn. 
(16 fot under hafvets d. v. y.) 

Underhållet af denna hamn, som under året 

kunnat inskränkas till mindre reparationer, har icke 

varit föremål för anmärkning. 
o 

A den östra vågbrytarens pierhufvud hade en 

underskärning af den yttersta kistan förmärkts, till 

hvars förebyggande lämpliga och af inspektören god

kända åtgärder vidtagits. 

Muddring med ångkraft och sten upptagning med 

dykare till vattendjupets bibehållande har under året 

verkstälts. 

49. Nöbbelöf—Branteviks hamn. 
(4,5 fot under hafvets d. v. y.) 

50. Simris—Branteviks hamn. 
(5 fot under hafvets d. v. y.) 

Dessa hamnbyggnader hafva vid inspektionen be

funnits i oförändradt och fullgodt skick. 

51. Simrishamns hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamns norra vågbrytare, som redan vid 

förlidet års inspektion befans af sjön delvis upprifven, 

hade under året ytterligare skadats; men inga åt

gärder för nödig reparation, hvilken beräknas med

föra betydlig kostnad, hafva hittills kunnat vidtagas. 

Mot underhållet af den södra vågbrytaren, last

bryggan och vattendjupet har ingen anmärkning före

kommit. 

o 

52. Ahus hamn. 
(8 fot under hafvets 1. v. y.) 

Hamnen med tillhörande inrättningar befans 

vid inspektionen i fullgodt skick, med undantag af 

den södra hamnarmen, hvilken å en sträcka af om

kring 50 fot blifvit underskuren, så att murverket 

rubbats. Enär fara för ytterligare ras inåt segel

rännan förefans, lemnades af inspektören föreskrifter 

för skadans botande. 

Vattendjupet befans fullt tillräckligt. 

53. Sölvesborgs hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Denna hamnbyggnad har under året i alla af-

seenden anmärkningsfritt underhållits. 

54. Karlshamns hamn. 
(12 fot under hafvets d. v. y.) 

Hamn, vågbrytare, kajer, bryggor och öfriga 

inrättningar äro i utmärkt skick. — Vattendjupet 

har bibehållit sig oförändradt. 

De under N:ris 29—54 upptagna hamnar äro 

inspekterade af Distriktchefen, Majoren A. Remmer. 

55. Karlskrona handelshamn. 
(13,5 fot under hafvets d. v. y.) 

Under året hafva betydande reparationsarbeten 

verkstälts å ångbåtsbroarne. Hamnens öfriga inrätt

ningar befunnos vid inspektionen väl underhållna. 

Inspekterad af Distrikt-Adjutanten, Kaptenen A. 

Blix. 

56. Bolmstads hamn. 
(4,5 fot under Bolmens 1. v. y.) 

Något nämnvärdt underhåll af denna hamn har 

under året ej förekommit. Hamnarmen och lastkajen 

befunnos vid inspektionen i fullgodt skick. 

Inspekterad af Majoren Remmer. 

57. Visby hamn. 
(Inre hamnen 12 fot, yttre hamnen 15 fot under hafvets 1. v. y) 

Hamnen och tillhörande inrättningar befunnos 

vid inspektionen väl underhållna. Under året hafva 

dessutom följande arbeten verkstälts: 

Muddring i inre och yttre hamnen, hvarjemte 

sten upptagits med dykare. 

Utfyllning af kalkstensblock å den gamla våg

brytarens yttre glacis, hvarjemte dess krön erhållit 
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en parapéte af 8 fots höjd, murad af kalkstensblock 

i cement. Innanför denna parapéte är en platform, 

bildande kaj i yttre hamnbassinen, utfyld till 6 fot 

öfver m. v. y. och täckt med kalkstenshällar i cement. 

Detta arbete beräknas blifva färdigt 1880. 

58. Gnisvärds hamn (under arbete). 
(3 fot under hafvets m. v. y.) 

Arbetet å denna hamnanläggning, hvaTom kon

trakt med Styrelsen afslutats den 14 Maj 1878, var 

under året påbörjadt förmedelst muddring och an

läggning af upphalningsställen för båtar. Mot arbetets 

utförande förekom vid inspektionen ingen anmärkning. 

59. Burgsviks hamn (under arbete). 
(11 fot under hafvets d. v. y.) 

De för lastbryggans förlängning nedsänkta ki

storna hade under året blifvit ombygda från fast 

botten och arbetet befans vid inspektionen utfördt 

på ett tillfredsställande sätt. 

Muddringsarbetet, för hvilket lånebidrag ur Han

dels- och Sjöfartsfonden beviljats, är fullbordadt, af-

synadt och af Styrelsen godkändt. 

60. Rohne hamn (under arbete). 
(14 fot under hafvets d. v. y.) 

Lastbryggan och förtöjningskistorna voro i godt 

skick. 

Det med statslån understödda muddringsarbetet 

har under året fullbordats, afsynats och af Styrelsen 

godkänts. 

61. Tomteboda hamn (under arbete). 
(3 fot under hafvets d. v. y.) 

Arbetet var visserligen vid inspektionen till större 

delen färdigt, men kunde ej till godkännande före

slås, emedan inloppet ännu ej erhållit föreskrifvet 

vattendjup. 

62. Herta hamn (under arbete). 
(3,5 fot under hafvets d. v. y.) 

Arbetet är under året fullbordadt, utan anmärk-
n 'ng afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

63. Näbbens hamn (under arbete). 
(4 fot under hafvets d. v. y.) 

Arbetet har under året fullbordats enligt gillad 

plan, men den södra vågbrytaren har genom storm 

i November blifvit delvis skadad; med anledning 

hvaraf Hamnstyrelsen erhållit förständigande att till 

skadornas botande vidtaga nödiga åtgärder. 

64. Ljugarns hamn. 
(10 till 14 fot under hafvets d. v. y.) 

Endast mindre reparationsarbeten äro under året 

vidtagna. Reparation af lastbryggan är särdeles 

behöflig. 

65. Slite hamn. 
(16 à 20 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen med tillhörande inrättningar befans 

vid inspektionen i godt skick. 

Den med lånebidrag från Handels- och Sjöfarts

fonden understödda muddringen har under året verk

stälts och föreskrifvet vattendjup erhållits. 

De under N:ris 57—65 upptagna hamnar äro 

inspekterade af Kaptenen Blix. 

66. Skanörs hamn (under arbete). 
(5 à 7,3 fot under hafvets d. v. y.) 

Under året hafva arbetena å denna hamnanlägg

ning påbörjats och befunnos vid inspektionen under 

arbete den isolerade vågbrytaren, nordvestra våg

brytaren och utfartsbron. Mot utförandet förekom 

ingen anmärkning. 

Inspekterad af Majoren Remmer. 

E. Brobyggnader. 

1. Brobyggnaden öfver Storlångträsket mellan Piteå 

och Arvidsjaur. Arbetet har under året fullbordats 

och godkänts. 

2. Bro öfver Ume elf vid Umeå. Alla erfor

derliga reparationsarbeten voro vidtagna och befans 

bron uti fullt godt och betryggande skick. 

3. Bro öfver Ume elf mellan Sörfors och Bränn

land. Äfven denna brobyggnad var anmärkningsfritt 

underhållen. 
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4. Bro vid Hernösand jemte kanal mellan södra 

och norra inloppet till nämnde stad. Bron var på 

nöjaktigt sätt iståndsatt, men gjordes äfven nu an

märkningar mot kanalens djup och bottenbredd. 

5. Brobyggnaden öfver Skellefte elf vid Krång-

fors har under året afsynats och godkänts. 

6. Flottbroarne vid Dal- och iÅllelfvarne i 

Thorsång. Den förstnämnda bron kan anses vara i 

det närmaste upprutten och erfordrar fullständig 

ombyggnad, hvilken ock är ämnad att företagas 

under år 1880. — Mot bron öfver Lillelfven frani-

stäldes äfven några anmärkningar, hvilka delgåfvos 

vederbörande. 

7. Flottbron vid Gustafs kyrka. Underhållet af 

denna bro var ej heller fullt tillfredsställande, utan 

framstäldes äfven här några anmärkningar. 

8. Bron öfver Fyrisån i Upsala (den s. k. Prins 

Karls bro) var underhållen på försvarligt sätt. 

9. Broarne öfver Stora och Lilla Hammarsunden 

i Vettern. Bron öfver Stora sundet var i så brist

fälligt skick, att inspektionsförrättaren ansåg att en 

mera omfattande reparation snarast möjligt var nöd

vändig, enär annars kunde befaras att antingen land-

eller sjötrafiken måste inställas. Styrelsen har der-

före, genom skrifvelse af den 6 Oktober till Eders 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Örebro län, för-

ständigat vederbörande att under derpå följande vinter 

vidtaga erforderliga reparationsåtgärder för brons 

sättande i fullgodt skick. 

Bron öfver Lilla sundet var ej heller i anmärk-

ningsfritt skick, utan lemnades föreskrifter om de 

arbeten, som voro nödvändiga. 

10. ,Bro öfver Dalslands kanal vid Köpmannebro. 

Den vid 1878 års inspektion observerade sättningen 

å dragbrons östra fäste syntes ej hafva tilltagit. Drag

brons körbana var iståndsatt, och anmärktes endast 

att handräcket efter landsvägen strax öster om bron 

befans alldeles uppruttet. 

11. Svängbro öfver Nor self ven mellan Malöga och 

Lillnor var i fullgodt skick. 

12. Bron öfver Ringsjösundet i Malmöhus län 

var visserligen i fullt farbart skick, men erfordrar 

snart en genomgående reparation å trävirket i öfver-

byggnaden. 

13. Bron öfver Mörrums â. Bron var i fullgodt 

skick med undantag af en del af muren å östra land

fästet, hvilken snart erfordrar omläggning. 

14. Bron öfver Air an vid Vessige. Mot under

hållet af denna brobyggnad förekom intet skäl till 

anmärkning. 

Af förestående broar hafva 1—4 besigtigats af 

Distriktchefen Schough, 5 af Distrikt-Adjutanten 

Cederberg, 6 och 7 af Distrikt-Adjutanten Nyström, 

8 af Förste Adjutanten i Styrelsen Broomé, 9 af 

Distrikt-Adjutanten Morsing, 10 och 11 af Distrikt

chefen Atterbom samt 12—14 af Distriktchefen 

Remmer. 

Följande med statsbidrag understödda hamn- och 

brobyggnader hafva under år 1879 blifvit godkända: 

F. Dockbyggnader och upphalningsbäddar. 

Norrköpings docka var utan anmärkning. Det 

nya pumpverket var fullständigt färdigt. 

Oskarshamns docka var äfven uti anmärknings-

fritt skick. 

Kalmar upphalningsbädd likaså. 

Förenämnda trenne inrättningar äro inspekterade 

af Distriktchefen Grafström. 



49 

Malmö docka hade ej erfordrat någon reparation, 
utan var vid inspektionen, som verkstäldes af Di
striktchefen Kemmer, i godt skick. 

Upphalningsbädden vid Lindholmens mekaniska 
verkstad i Göteborg var med tillbehör i godt stånd. 
Inspektionen förrättades af Distriktchefen Atterbom. 

G. Kanaler och farleder. 

Arbetet för Hanholmsuddens genomgräfning vid 

inloppet till Luleå stad samt rensningen af Tjufholms-

sundet. Arbetet har under 1879 blifvit fullbordadt, 

afsynadt och godkändt. 

Genom. Tjufholmssundet hafva under 1879 pas
serat 257 stycken dels ång-, dels segelfartyg med 
en sammanlagd drägtighet af 85,899 ton, för hvilka 
afgifter erlagts till belopp af 7,662 kronor 97 öre. 

Segelleden till Piteå jemte lastbrygga. Några un

derhållsarbeten å detta företag hafva under året ej 

blifvit verkstälda och befinner sig arbetet i ungefär 

samma skick som vid föregående inspektion. Genom 

kanalen till Piteå hamnbrygga passerade under seg-

lationsåret 22 segelfartyg om 3,371,4 ton samt 7 

ångfartyg (i medeltal 15 gånger hvardera) om 2,531,84 

ton. Trafikinkomsten har uppgått till 1,864 kronor 

59 öre. 

Vattenafledning i Ume elf vid Ytter Hiskie medelst 

kanal genom Bölesören- Arbetet befinnes i samma 

skick, som vid afsyningen år 1877. För strömens 

fullständigare afledande har den vid östra stranden 

anlagda ledkistan blifvit förlängd uppåt med 34 fot. 

Rensningen af Sikforsarne i Pite elf. Det här 

företagna arbetet kan ej anses hafva uppfylt sitt 

ändamål, enär det förnämsta hindret för nedförning 

af tjärflottor, Sikfallet, som enligt planen skulle un-

danrödjas dels genom afsprängning af klippan vid 

fallets början, dels genom stenfyllning vid dess slut, 

åter förefinnes till följd af att den utfylda stenen 

genom vattnets kraft rubbats ur sitt läge, så att bryt

ningen derstädes är lika svår som förut. Den enda 

fördel, som vunnits, är att flottningen vid vanliga 

vattenstånd något underlättats. Något underhålls

arbete har ej blifvit verkstäldt. 

Våg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

Rensning af Ume elf vid Bergforsen. Det af detta 

företag påräknade resultatet kan sägas vara ernådt 

öfver all förväntan och erfordras härstädes inga un

derhållsarbeten, enär vattnets hastighet är så stor, 

att en uppgrundning icke är tänkbar. 

Kanal mellan södra och norra inloppen till Hernö-

sand jemte brobyggnad. (Se brobyggnader.) 

Förenämnde arbeten äro inspekterade af Distrikt

chefen Schough. 

Upsala å jemte Islandsbron i Upsala. Enär 

vattenståndet i ån under större delen af seglations-

tiden varit högt, hade inga olägenheter för segel

farten uppstått, oaktadt djupet flerstädes ej var till

räckligt, såsom i öfre hamnen, utmed hospitalets egor 

m. fl. ställen. 

Islandsbron var reparerad såväl hvad sträfvor 

som körbana beträffar. 
o 

Åkers kanal innehade i allmänhet fullt djup. 

Slussen med slussportar var i försvarligt skick. Den 

invid slussen belägna skidbordsdammen med gång-

spång var iordningstäld. 

De två sistnämnda arbetena äro besigtigade af 

Förste Adjutanten i Styrelsen L. Broomé. 

Farleden på örsunds å har ej blifvit till afsyning 

anmäld. 

Strömsholms kanal. Kanalen har såsom vanligt 

varit väl underhållen och hafva de hufvudsakligaste 

reparationsarbetena utgjorts af: murverket längs hela 

kanalen underhållet; felaktiga fogar i slussarne lagade 

med portlandscement; alla slussportarne skrapade och 

tjärade; 2 par gamla portar utbytte mot nya vid 

Seglingsberg m. m. 

Farleden på Köpings å. Vattendjupet i farleden 

var fullt tillräckligt och varierade mellan 12 och 14 

fot. Med undantag af några mindre skärningar invid 

kajerna, hvilka anmärktes till reparation, befans far

leden för öfrigt i komplett skick. 

Farleden på Arboga å. Emot farledens under

håll förefans ej någon anledning till anmärkning. 

Kanalen mellan sjöarne Norra och Södra Hörken. 

Några anmärkningar mot kanalens underhåll gjordes 

vid inspektionen och delgåfvos vederbörande skrift

ligen. 
7 
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De 4 sistnämnda företagen äro besigtigade af 
Distrikt-Adjutanten Morsing. 

Filipstads "kanal, som eges af Östra Vermlands 

jernvägsaktiebolog, underhålles ordentligt. 

Norsbäckens kanal mellan sjöarne Bergsjön och 

Hyttsjön har under året, af samma orsak som nämn

des uti 1878 års underdåniga berättelse, ej heller 

kraft något underhåll. 

Farleden på Timselfven och Knapfors sluss. 

Djupet i farleden hade icke sedan föregående besigt-

ning undergått någon förändring, och befans slussen 

vid Knapfors väl underhållen. 

Skanssundet och farleden till Nyköping. Mot 

vattendjupet i farleden var intet att påminna, men 

framstäldes i öfrigt åtskilliga anmärkningar mot un

derhållet, om hvilkas afhjelpande Styrelsen, genom 

skrifvelse till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

i Södermanlands län, förständigat vederbörande. 

De 4 sistnämnda företagen äro besigtigade af 

Distriktchefen Nerman. 

Gränsö kanal vid Vestervik befans utan anmärk

ning. 

Farleden till Norrköping. Vattendjupet i farleden 

var öfverallt tillräckligt. Utvidgningen af rännan är 

dels färdig och dels pågick arbete derför. Ny sten-

kaj var under byggnad å södra sidan, nedom Oskar 

Fredriks bro. 

De 2 sistnämnda arbetena hafva besigtigats af 

Distriktchefen Grafström. 

Dalslands kanal samt kanalen mellan sjöarne östra 

och Vestra Silen med slussar. Anläggningen i sin hel

het befans i godt skick, och voro de vid föregående 

inspektion anmärkta bristfälligheterna till hufvudsak-

ligaste delar afhjelpta. Några mindre anmärkningar 

mot underhållet framstäldes äfven vid inspektionen 

och delgåfvos vederbörande. 
o 

Snäcke kanal och sluss mellan sjön Animmen och 

Hjerterudssunden eller Upperudssjön. Kanalen och 

slussen befunnos uti anmärkningsfritt skick. 

Seffle kanal och Byelfvens segelled likaså. 

Forshaga kanal med sluss vid Klarelfven. Ka

nalen med tillbehör var i godt skick och segeldjupet 

fullt tillräckligt. 

Trollhätte kanal och slussverk. Det vanliga under

hållet af slussportar, murar, kanalbankar, byggningar 

m. m. var verkstäldt och befans kanalen med till

hörigheter i godt skick. 

Utvidgningen af den s. k. bergkanalen var full

bordad i öfverensstämmelse med nådigst gillad plan, 

och har arbetet blifvit af Styrelsen godkändt. 

De 5 sistnämnda företagen äro besigtigade af 

Distriktchefen Atterbom. 

Albrektssunds kanal. Kanalens och segelrännans 

botten tryckes i hop allt mera för hvarje år och 

hafva prickarne för den skull blifvit hopflyttade. På 

det lösaste stället har kanalbanken ytterligare sjunkit. 

Kanalbankar och stendoseringar samt bryggor och 

prickar m. m. underhållas nödtorfteligen. 

Farleden från Uddevalla genom Björnö- och Malö-

sunden till Kattegat har sedan föregående inspektion 

bibehållit sig i oförändradt skick. 

De 2 sistnämnda företagen äro besigtigade af 

Distrikt-Adjutanten Oterdahl. 

Kanalen från Räppe jernvägsstation till Helgasjön 

och derifrån till Toftasjön. Kanalen med hvad dertill 

hörer befans i utmärkt skick, så att ingen anled

ning till anmärkning förekom. 

Farleden på Bonne å mellan Engelholm och Sön-

narslof'var äfven i anmärkningsfritt skick. 

"I farleden till Kristianstad hafva under året 

muddringar verkstälts, hvarigenom erhållits ett vatten

djup af knapt 4 fot under hafvets d. v. y. 

De 3 sistnämnda företagen hafva inspekterats af 

Distriktchefen Remmer. 

Farleden på Rottne å jemte hamnen vid Ronneby 

köping. De hufvudsakligaste reparationsåtgärderna 

hafva utgjorts af: 

en mindre tillbyggnad af kajmuren i inre ham

nen samt uppsättning af en tre tons lyftkran; 

reparation af ducd'alber å redden; 

omläggning af 390 fot kajmur med huggen granit

betäckning. 

Vid inspektionen, som verkstäldes af Distrikt-

Adjutanten Blix, pågick sprängning af undervattens-

stenar i ån jemte bortmuddring af en del uppgrund-

ningar. 
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H. Jemtlands kommunikationsled från Bräcke till 
norska gränsen. 

Vid under året anstäld inspektion är om under

hållet af denna kommunikationsled anmärkt följande: 

Angbåtsstationen vid Bräcke och den s. k. Sjö
ändan är indragen efter stambanans fullbordan till 
Bräcke jernvägsstation, hvarest numera ny och god 
brygga är anlagd för daglig ångbåtsfart till Pilgrim
stad. Bryggan å sistnämnda ställe är i fullt bruk-
bart stånd. 

I passagen genom Räfsundet äro kistor och ledare 
för ångbåtsfarten anlagda och hjelpligt underhållna. 

Mellan Pilgrimstad och Storviken vid Storsjön 
är med statsbidrag en ny väg anlagd och till största 
delen på häradet till underhåll indelad. 

Bryggan vid Storviken är illa underhållen, men 

omsorgsfullt byggd och derföre fortfarande brukbar. 

Från Storviken afgå ångbåtar till Östersund, 

hvars brygga i afseende å underhållet ej gifvit an

ledning till anmärkning. 

A den från Östersund till länets vestra delar 

utgående ångbåtsled anlöpes en brygga vid Vall

sundet, hvars underhåll är oklanderligt, en brygga i 

Hallens socken, som befans illa medfaren, men i 

brukbart skick, och slutligen den vid Storsjöns vestra 

ändpunkt, stationen Qvitsle, befintliga bryggan, som 

efter verkstäld vid inspektionen pågående reparation, 

varder i fullgodt skick. 

Vid Qvitsle vidtager en anlagd väg till Slöke 

vid Ockesjön, f. n. underhållen mellan Qvitsle och 

Mörsill af häradet och mellan Mörsill och Slöke af 

bolaget »öring», som bildat sig för att med ångbåt 

besörja trafiken öfver Ockesjön från Slöke till Ägg

fors. Bryggorna vid dessa stationer äro i brukbart 
skick. 

Från Aggfors går en af kommunikationsbolaget 
anlagd och af bolaget »öring» hjelpligt underhållen 
väg till allmänna landsvägen mellan Hjerpeskans och 
Mörsills kyrka. 

Vid kommunikationsledens anläggning beräknades 
ångbåtstrafik å sjön Lithen, som dock aldrig kom
mit till stånd, hvarföre de vid samma sjö anlagda 
bryggorna varit obegagnade. De äro nu af röta 
angripna. 

Från Lithens vestra ända till Bonäset vid Kall
sjön är den anlagda vägen af häradet väl underhållen. 
Denna väg bildar tillsammans med den ofvan nämnda, 
från Aggfors till allmänna landsvägen, direkt för
bindelse mellan Ockesjön och Kallsjön. Brygga, ma
gasin, kran m. m. vid Bonäset befunnos i särdeles 
godt skick. Från Bonäset går ångbåtsled till Kall
sjöns vestra ända, Sundet, hvarest bryggan är i godt 
stånd. 

Från Sundet är väg anlagd till Anjehem vid 
sjön Anjans östra ända; derifrån går ångbåt öfver 
Anjan till Melen, den sista stationen på svenskt 
område, belägen på ett afstånd af endast 3/i mil från 
norska gränsen. A denna sträcka är väg anlagd, 
hvilken, likasom den föregående, mellan sjöarne Kall
sjön och Anjan, är af Jemtlands landsting på ett 
utmärkt sätt underhållen. 

Trafiken på Jemtlands kommunikationsled, som 
förr varit synnerligen liflig, lärer efter 1876 hafva 
märkbart aftagit och torde efter tvärbanans fullbor
dande blifva af ännu mindre betydelse. 

Inspektionen är verkstäld af Distrikt-Adjutanten, 
Kaptenen 6 . Nyström. 

A. M. LINDGREN. J. L. v. SYDOW. 

Stockholm den 1 September 1880. 

CARL G. BEIJER. 





BILAGOR. 
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I. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 eller det år, då Styrelsens 
verksamhet började, till och med år 1879 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Utgörande den beräknade kostnaden för dessa vägarbeten i medeltal 24,210,20 kronor per mil (22,472,22 

kr. per nytnil), hvartill i statsbidrag erhållits 14,948,18 kronor per mil (13,984,55 kr. per nyrail eller 1 

krona 40 öre per meter) eller 62,2 % af anläggningskostnaden. 
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II. 

Beräknad medelkostnad för en fot omlagd eller nyanlagd väg under de senast förflutna 6 åren. 

Anm. De i denna tablå ej upptagne län hafVa änder denna årsperiod icke erhållit något statebidrag. 
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III. 
Vattenaftappningar och utdikningsföretag, som från och med år 1841 eller det år, då Styrelsens verksamhet 

började, till och med år 1879 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Utgörande den beräknade kostnaden för dessa arbeten i medeltal 5,u kronor per qvadratref (57,?o kr. 
per hektar) och det af staten lemnade bidrag 2,75 kronor per qvadratref (31,20 kr. per hektar) eller 54,56 
procent af den beräknade kostnaden. 

råg- och Vattenbyggnads-Styrelsens berättelse. 

) Till Hjelmarens och Qvismarens sänkning har Riksdagen Sr 1877 beviijat eii låneunderstöd af 2,000000 kronor, hviiket belopp till sin helhet är i ta
bellen upptaget. Endast 900,000 kronor äro till och med år 1879 anvisade. 

8 
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IV. 

Beräknad medelkostnad för en qvadratref förbättrad eller nyvunnen jord under de senast förflutna 6 åren. 

Anm. De i denna tablå ej upptagne län liafva nnder denna årsperiod icke erhållit några statsbidrag. 





Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med 1879 blifvit 



V. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
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VI. 

Enskilda jernvägar, som intill 1879 års utgång 
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erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VI. 

Enskilda jernvägar, som intill 1879 års utgång 



erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

63 
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VII. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade 
vid 1879 års slut. 
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VIII. 

Jernvägar, som i följd af nyare jernvägsanläggningar hafva upphört. 

IX. 

Förteckning å enskilda lokomotivbanor, för hvilka, anlagda å egen mark, ej begärts koncession. 
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Öfversigt af koncessionerade och okoncessionerade jernbanor med hänsyn till spårvidden, längd i mil, samt 
de koncessionerade banorna tilldelade statsunderstöd och tillhörande rullande materiel. 

X. 
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XI. 

Öfversigt af Sveriges jernvägar vid 1879 års utgång. 
Sammandrag af föregående tabeller. 
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