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T I L L K O N U N G E N ! 

Enligt erhållen nådig föreskrift får Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen härmed afgifva 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

om de allmänna arbeten, som varit föremål för Styrelsens för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader verksam
het under år 1882. 
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Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 6 

Maj 1881 hade den samma år församlade Riksdagen 

stält följande belopp till Eders Kongl. Maj:ts nådiga 

förfogande för år 1882, nämligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

1:o) För anläggning af nya samt omläggning eller 

förbättring af backiga eller eljest mindre goda vägar 

ett anslagsbelopp af 300,000 kronor; 

hvilken summa Eders Kongl. Maj:t enligt nådiga 

brefvet den 23 December 1881 täckts — med för

klarande att de af Riksdagen bestämda vilkor och 

föreskrifter skola iakttagas — fördela till utförande 

af nedan antecknade väganläggningar och vägförbätt

ringar, nämligen i: 
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Summan af dessa anslag utgör 65,7 procent af 

det beräknade totala kostnadsbeloppet. 

Enligt ofvanstående tabell hafva de under året 

till nyanläggning faststälda vägar en längd af 126,7« 

km. (11,86 mil), som i anläggningskostnad beräknats 

erfordra 256,306 kr. och som hugnats med statsbidrag 

till belopp af 164,440 kr. De till omläggning afsedda 

vägarnes längd utgör 67,76 km. (6,34 mil) och de der-

för beräknade kostnaderna 209,078 kr. af hvilken 

summa 135,560 kr. utgått såsom statsbidrag. Längd

metern af anläggningarne kostar alltså 2,o.» kr. och 

för omläggningarne 3,08 kr. och de resp. statsbidra

gen per meter utgör 1,30 och 2 kr. 

2:o) Till väganläggning mellan Lycksele och Sten-

sele kyrkor i Vesterbottens län beviljade 1876 års Riks

dag ett anslag af 95,000 kr. under vilkor, att Eders 

Kongl. Maj:t skulle ega jemka anslagsbeloppet i den 

mån dagsverken och öfriga arbetskostnader kunde 

under tiden nedgå; varande af detta anslag anvisadt 

för år 1877 15,000 kr., för år 1878 25,000 kr., för 

år 1879 likaledes 25,000 kr., för år 1880 10,000 kr., 

för år 1881 äfvenledes 10,000 kr. samt för år 1882 

återstoden, eller — enär Styrelsen på grund af Riks

dagens ofvan omförmälda stadgande funnit skäl ned

sätta den beräknade kostnaden från 140,200 kr. till 

136,100 kr., då statsbidraget i följd deraf minskats 

från 95,000 kr. till 92,160 kr. — 7,160 kronor. 

Våglängden är 101,3 km. (9,47 mil). 

3:o) Till väganläggning från Sorsele kyrka till 

Strycksele by jemte sidoväg från Lycksele öfver Ulriks-
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dal, Carlsgård och Husbondliden till Ruskträsk i Ve-

sterbottens län beviljade 1877 års Riksdag ett anslag 

af 343,780 kr. samt anvisade deraf till utgående un

der år 1878 24,093 kr. 86 öre, hvarefter följande 

Riksdagar anvisat: för år 1879 60,000 kr., för år 

1880 25,000 kr., för år 1881 35,000 kr. samt för år 

1882 80,000 kr., eller tillsammans 224,093 kr. 86 öre. 

Kostnaden för hela detta arbete är beräknad till 

515,680 kr., deraf hufvudvägen erfordrar ett belopp 

af 429,680 kr. och sidovägen 86,000 kr. 

Uti det för arbetet upprättade kostnadsförslaget 

voro väglängderna upptagna tillsammans till 223,8 kin. 

(20,94 mil), nämligen för hufvudvägen 188,s> km. (17,07 

mil) och för sidovägen 35 km. (3,?7 mil), men hafva 

dessa väglängder — enär arbetsdirektionen vid utfö

randet vidtagit åtskilliga ändringar uti den nådigst 

gillade planen — efter omstakningar och uppmätnin

gar reducerats till resp. 179,78 km. (16,82 mil) och 

32,06 km. (3 mil), eller hela väglängden tillsammans 

211,84 km. (19,82 mil). Arbetsdirektionen har dock 

blifvit förständigad att, innan de anmäla företaget 

till slutlig afsyning för godkännande, hos Eders Kongl. 

Maj:t i underdånighet söka fastställelse å de sålunda 

vidtagna ändringar i planen. 

Det dessa båda senare vägföretag tilldelade stats

bidragsbelopp utgör omkring 67 procent af de be

räknade kostnadssummorna. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-

kommunikationer. 

4:o) För understödjande af mindre hamn- och 

brobyggnader samt upprensning af dar och farleder 

ett anslag af 20,000 kr., som genom nådiga bref-

ven den 3 Oktober och 16 December 1881 tilldelats 

nedanstående tvenne arbetsföretag, nämligen: 

Brobyggnad öfver öre elf vid Aggnäs by i Bjur-

holms socken af Vesterbottens län, hvilken beräknats 

till 24,000 kr., ett bidrag af 12,000 kr., och 

brobyggnad öfver Laga å inom Kanna socken af 

Kronobergs län, som beräknats kosta 14,600 kr., ett 

bidrag af 8,000 kr. — utgörande alltså det anvisade 

bidragsbeloppet omkring 52 procent af den för båda 

företagen sammanlagdt erforderliga kostnaden. 

5:o) Till understöd för byggandet af smärre 

båthamnar, af sedda för fiskarenas behof vid de större 

fiskelägena i riket en anslagsfond till belopp af 30,000 

kr., hvilken summa Eders Kongl. Maj:t enligt nådiga 

brefvet den 3 Oktober 1881 täckts fördela till efter

följande trenne företag, nämligen: 

till utvidgning af hamnen vid Galtabäck i Två-

äkers socken åf Hallands län, för hvilket 

kostnaden beräknats till 20,520 kr., ett 

belopp af kr. 11,500 

till anläggning af en mindre båthamn 

vid Kåseberga fiskeläge i Valleberga socken 

af Kristianstads län, för hvilket kostnaden 

beräknats till 16,000 kr » 8,000 

till anläggning af hamn vid Hvitemölla 

fiskeläge i Hvitaby socken af Kristianstads 

län, för hvilket kostnaden beräknats till 

17,600 kr » 10,500 

Summa kr. 30,000 

Det till dessa trenne företag beviljade statsbi

draget motsvarar således omkring 55 procent af den 

för arbetena sammanlagdt erforderliga kostnaden. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-

företag. 

6:o) Till understödjande af sådana myrutdiknin-

gar och vattenaftappningar, som företrädesvis afse att 

minska frostlandigheten, ett belopp af 80,000 kr., att 

utgå såsom anslag utan återbetalningsskyldighet; och 

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

31 Mars 1882 bestämt, att af ofvansagde 80,000 kr. 

skulle till nedanstående företag utgå följande belopp, 

nämligen: 
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Den beräknade kostnaden för torrlagd mark upp

går till 73,88 kr. för hektar eller 6,51 kr. för qv.-ref. 

Såsom statsbidrag har erhållits 24,46 kr. per hektar 

eller 2,16 kr. per qv.-ref. De såsom anslag beviljade 

bidragen utgöra för alla arbetena tillsammans 33,ti 

procent af den beräknade totala kostnadssumman. 

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

gar och aftappningar af sänka trakter och sjöar till 

beredande af odlingsföretag ett belopp af 100,000 kr., 

hvilken summa Eders Kongl. Maj:t genom ofvan sagde 

nådiga bref af den 31 Mars 1882 täckts fördela till 

efterföljande företag: 

Den beräknade kostnaden för hvarje hektar ny

vunnen mark uppgår till 51,74 kr. eller för qv.-ref 

till 4,50 kr. Såsom statsbidrag har erhållits 25,11 kr. 

per hektar eller 2,21 kr. per qv.-ref; utgörande låne

beloppen för alla arbetena tillsammans omkring 48,53 

procent af den beräknade totala kostnadssumman. 

8:0) Till sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvis-

maren beviljade 1877 års Riksdag Hjelmarens och 

Qvismarens sjösänkningsbolag ett lån å 2,000,000 kr., 

att från Statskontoret utgå med 600,000 kr. under 

år 1878 samt 300,000 kr. under hvarje af åren 1879, 

1880, 1881 och 1882 och 200,000 kr. under år 1883. 

I likhet med hvad 1877 års Riksdag sålunda be

stämt, anvisade 1881 års Riksdag till detta företag 

— som den 2 Februari 1877 erhållit arbetsplan i 

nåder gillad och om hvars verkställande Styrelsen, å 

Eders Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, den 29 

December samma år antog kontrakt — 300,000 kr. 

att utgå under år 1882. Genom företagets utförande 

antages en för odling duglig areal af 14,810 hektar 

eller 168,000 qv.-ref komma att vinnas. 

Samtlige ofvan upptagne arbeten hafva genom 

vederbörande arbetsdirektioners försorg blifvit dels 

fortfarande bedrifna, dels efter vederbörligen afslutade 

kontrakt påbörjade. Uti kontrakten, som Styrelsen 

å Eders Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, enligt 

nådigt bemyndigande, antagit, hafva vissa tider för 

hvarje särskildt arbetes fullbordande blifvit bestämda. 

Rörande fortgången af de pågående arbetena, 

vågar Styrelsen i underdånighet hänvisa till de i 

denna berättelse längre fram förekommande redo

görelser. 

Det sammanlagda beloppet af de enligt ofvan 

åberopade nådiga bref för år 1882 utaf Riksdagen 

anvisade statsbidrag, anförda under rubrikerna A, 

B och C utgör 917,160 kr., hvamtaf 517,160 kr. ut

gått såsom anslag utan återbetalningsskyldighet och 

400,000 kr. såsom lånebidrag. 

Beträffande vilkoren för erhållande och tillgodonju-

tande af statsbidrag till och kontrollen å allmänna ar

beten har Riksdagen, med några mindre förändringar, 

hvilka Eders Kongl. Maj:t genom ofvan omförraälda nå-
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diga bref den 6 Maj 1881 faststält, beslutat, att förut 

gällande allmänna vilkor och föreskrifter i afseende å 

de statsbidrag, som blifvit anvisade till väganlägg-

ningar och vägförbättringar, brobyggnader, hamn

anläggningar, vattenkommunikationer samt sjösänk

ningar och andra vattenaftappningsföretag, äfven skola 

i hufvudsak vara gällande för de statsbidrag, som 

anvisats att utgå under år 1882. 

Förutom ofvan stående bidrag, hvilka Riksdagen 

anvisat till utgående, har Eders Kongl. Maj:t genom 

särskilda nådiga bref täckts till följande företag be

vilja bidrag, nämligen: 

E. Diverse arbeten. 

1:o) Att af Eders Kongl. Maf.ts Statskontor för

skottsvis utbetalas. 

Genom nådigt bref af den 16 Juni 1882 har 

Eders Kongl. Maj:t gifvit Styrelsen tillkänna, att 

samma års riksdag till iståndsättande af den genom 

storm skadade hamnen vid Visby anvisat ett anslag 

af 60,000 kr., dock stadgades att detta bidrag ej finge 

utgå förr än efter 1883 års ingång. Enär likväl dessa 

arbeten voro af beskaffenhet att erfordra skyndsam 

verkställighet, har Eders Kongl. Maj:t behagat i nå

der anbefalla Statskontoret att af under händer haf-

vande medel till Stadsfullmäktige i Visby redan un

der år 1882 i mån af behof, enligt Styrelsens bestäm

mande, förskottsvis anordna det beviljade anslags

beloppet, sedan kontrakt om arbetets utförande blifvit 

i behörig ordning antaget och vederbörande styrkt, 

att arbetet påbörjats; egande Statskontoret att efter 

D. Jernvägsbyggnader. 

Af det lån 5,000,000 kr., som 1881 års Riksdag 

anvisat till understödjande af enskilda jernvägsan-

läggningar med 1,000,000 kr. under hvartdera af åren 

1882—1886, har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda 

nådiga beslut af den 6 Oktober 1882 tilldelat nedan

stående jernvägar försträckningar till följande belopp, 

nämligen: 

1883 års ingång godtgöra sig utaf det af Riksdagen 

anvisade anslaget. 

Kontrakt om arbetets utförande inom den 1 Sep

tember 1884 har af Styrelsen antagits den 16 Augusti 

1882. 

Till underhålls- och reparationsarbeten å Trane

bergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna å 

allmänna vägen mellan Stockholm och Drottningholm, 

anvisade Eders Kongl. Maj:t den 30 December 1881 

ett belopp af 8,026 kr., hvarjemte Eders Kongl. Maj:t 

genom samma nådiga bref behagade fastställa en af 

arbetschefen, Löjtnanten C. A. Klintberg uppgjord 

plan till ombyggnad af Nockeby rullbro och till utfö

randet anvisa 22,582 kr. 

Då emellertid kostnaderna för det senare arbetet 

i ej ringa mån ökats dels till följd af det under hela 

1882 års sommar rådande höga vattenståndet i sjön 

Mälaren, dels ock derföre att pålningen i kistorna 

under bron befunnits behöfva förstärkas utöfver hvad 

i kostnadsförslaget afsctts, har Eders Kongl. Maj:t 

genom nådigt bref den 24 November täckts anvisa 

den sålunda uppkomna bristen uti först beviljade 

belopp, hvilken brist af arbetschefen uppskattats till 
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7,815 kr. 84 öre. Till betäckande af denna brist 

fans en tillgång uti det virke, som användts till den 

under ombyggnaden af Nockeby bro utlagda provi-

sionella bron, hvars värde uppskattats till omkring 

4,360 kr., och hvilket virke till undvikande af förlust 

genom försäljning kunde reserveras till 1883 års ar

beten å alla tre broarne, hvadan den egentliga bristen 

uppgått till 3,455 kr. 84 öre. 

Sedan arbetena blifvit utförda och vederbörligen 

besigtigade samt Klintberg med redovisning till Sty

relsen inkommit, har Styrelsen till Statskontoret öf-

verlemnat redovisningen. 

Till omläggning af den del af väg från norska 

gränsen vid Tysslingemoen genom Skee socken till Ström

stad, som sträcker sig frän en å kartan med q beteck

nad punkt midt för gården Håfve till Strömstad, i 

Göteborgs och Bohus län anvisade Eders Kongl. Maj:t 

genom nådigt bref den 24 Mars 1882 ett anslag af 

20,190 kr. 

Till fortsättning af vägomläggningen inom Hand

börds härad af Kalmar län mellan Ekabo i Fagerhults 

socken och Trippegrind i Högsby socken anvisade Eders 

Kongl. Maj:t den 24 November sist sagde år ett be

lopp af 10,000 kr. 

(Såsom ofvan i underdånighet omförmälts utgör 

hela det till detta företag anvisade anslag 24,800 

kr., hvarutaf 14,800 kr. utgått från uppkommen be

sparing å 1882 års vägbyggnadsfond.) 

De sist omnämnda tvänne anslagen å tillsamman 

30,190 kr. hafva sedermera, vid fördelning af 1883 

års vägbyggnadsfond, blifvit Statskontoret godtgjorda. 

2:o) Till utgående från Handels- och Sjöfarts

fonden : 

Utom det af Riksdagen här ofvan omförmälda 

anslaget å 60,000 kr. för iständsättande af den genom 

storm skadade hamnen vid Visby, har Eders Kongl. 

Maj:t genom nådigt bref af den 16 Juni 1882 till 

företagets utförande beviljat ett lånebidrag af 26,800 

kronor. 

Genom nådigt bref af den 22 September 1882 

beviljade Eders Kongl. Maj:t Oxelösund—Flen— Vest-

manlands jernvägsaktiebolag ett låneunderstöd af 

23,500 kr. för utförande af förstärkningsarbeten vid 

Oxelösunds hamn. Något kontrakt har till antagande 

af Styrelsen ännu ej af vederbörande intressenter i 

företaget aflemnats. 

Sammanlagda summan af de utaf Eders Kongl. 

Maj:t och Riksdagen för år 1882 beviljade bidrag 

till understödjande af allmänna väg- och vattenbygg-

nadsarbeten uppgår således till 1,791,713 kr. 84 öre, 

hvarutaf såsom anslag utgått 641,413 kr. 84 öre och 

såsom lån ett belopp af 1,150,300 kr. 

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 1882 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 medelkostnaden för en 

meter väg under åren 1878—1882. 

N:o III. Angående vattenaftappningsföretag m. m., 

länsvis. 

N:o IV. Angående beräknad medelkostnad för en 

hektar förbättrad eller nyvunnen jord åren 1878 

—1882. 

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

under åren 1841—1882 blifvit anvisade, dels 

såsom anslag, dels såsom lån. 

Under år 1882 har Eders Kongl. Maj:t i nåder 

behagat tilldela nedanstående jernvägar koncession, 

nämligen: 

Hör—Hörby jernväg; 

Lenna—Norrtelje » 

Simrishamn—Tomelilla » 

Börringe—Anderslöfs » 

Norberg—Klackbergets » 

Nordansjö—sistnämnde » 

Ljusdal—Näsvikens jernväg jemte ombyggnad af 

Hudiksvall—Näsvikens jernväg; 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg; 

Stockholm—Rimbo » 

Helsingborg—Halmstads » 

Lamhult—Säfsjöströms » 
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Borås—Mölnebyns jernväg; 

Efveröd—Ahus » 

Finspong—Norshohus » 

Borlänge—Insjöns » 

Halmstad—Varbergs » 

Gefle—Ockelbo » 

Norska gränsen i närheten af Vasijaure—Luleå 

j e rnväg ; 

Norrköping— Söderköpings spårväg; 

Uddagården—Falköpings » 

Dessutom har Eders Kongl. Maj:t genom nådigt 

beslut af den 21 Apri l 1882 meddelat ti l lstånd till 

anläggning af je rnväg för hästkraft från Bredsjö sta

tion till Hjulsjön i Örebro län, och genom beslut af 

den 13 Oktober samma år meddelat laga skydd för 

en af Schisshyttan—Molnebo bruks aktiebolag anlagd 

jernväg mellan Molnebo bruk och Kung Oscarshyttan 

i Vestmanlands län. 

Angående de för dessa je rnbanor faststälda tek

niska bestämmelser, t iden hvarinom arbetenas på

börjande och afslutande skall ske m. in., får Styrel

sen i underdånighet hänvisa till efter följande tab. 

N:o VII. 

Nedan stående jernvägar hafva i sin helhet un 

der år 1882, efter verkstäld vederbörlig besigtning, 

erhållit t i l lstånd a t t öppnas för allmän såväl person-

som godstrafik, nämligen: 

Hör—Hörby je rnväg ; 

Simrishamn—Tornelilla jernväg samt 

återstående delen Lindefors—Nässjö af Halmstad 

— Jönköpings jernvägsaktiebolags jernväg. 

Under år 1882 har Styrelsen, enligt föreskriften 

i Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 15 Ok

tober 1880, innefattande särskilda föreskrifter an

gående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg 

så ock i fråga om förvaltning af jernväg under kon

kurs, för efterföljande jernvägar meddelat det i sagda 

nådiga förordnings 4:de § mom. 2 stadgade intyg, 

nämligen: 

Söderhamns j e rnväg ; 

Bergslagernas » (grusspår till och grustag 

vid Edsvalla och Suttekärn, samt sidospår 

till Deje); 

Nora—Karlskoga je rnväg; 

Gefle—Dala » 

Nordmark—Klarelfvens » 

Upsala— Gefle » 

Karlskrona—Vexiö » (Karlskrona station); 

Malmö—Ystads j e rnväg ; 

Hudiksvalls » 

Lidköping—Skara—Sten torps » 

Ulricehamn—Vartofta » 

Nässjö—Oskarshamns » 

Krylbo—Norbergs » 

Lidköping—Håkantorps » 

Nora—Ervalla *) » 

Vimmerby—Hultsfreds » 

Uddevalla—Venersborg—Herrljunga » 

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

Rikets Kammarrä t t aflemnade hufvudbok för år 1882, hafva utgjorts af: 

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

Behållning från år 1 8 8 1 - kronor 1,918: »7. 

Af Riksdagen anvisadt anslag för år 1882. » 43,870: — 

Summa kronor 45,788: U7. 

Jemlikt nådiga brefvet af den 6 Maj 1881 har för år 1882 utbetalts » 43,870: -

Behållning till år 1883 kronor 1,918: ur. 

*) Ej fullständigt intyg meddeladt, enär tillåtelse till expropriation ej funnits. 
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b) Anslag till inspektions- och undersökningskostnader samt expenser för allmänna arbeten: 

Behållning från år 1881 kronor 7,994: 49. 

Af Riksdagen anvisadt anslag för år 1882 » 45,000: -

Ersättning från Statskontoret för postafgifter » 275: 90. 

Summa kronor 53,270: 39. 
Häraf har under år 1882 skett följande utbetalningar: 

Inspektions- och undersökningskostnader kronor 16,333: 58. 

Kontroll å enskilda jernvägar » 568: fi2. 

Expenser hos Styrelsen och i distrikten » 5,575: 85. 

Postafgifter » 275: oo, 

Böcker och tidskrifter » 572: 60. 

Ved med omkostnader » 768: 40. 

Tekniskt biträde hos Styrelsen » 3,000: — 27,094: 95. 

Till vägundersökningar genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes försorg: 

Jönköpings län kronor 1,200: — 

Kronobergs » » 600: — 

Vesternorrlands » » 2,500: — 

Gefleborgs » » 4,500: -

Norrbottens » » 3,000: -

Jemtlands » » 4,000: — 

Vesterbottens » .. » 2,000: -

Örebro » » 1,000: -

Hallands » » 1,000: -

Vermlands » » 1,000: -

Kopparbergs » » 500: - 21,300: - 48,394: 95. 

Behållningen till år 1883 utgjorde således kronor 4,875: a. 

c) Till underhållsarbeten ä Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar samt ny rull-

bro vid Nockeby har genom nådiga brefven den 30 December 1881 och den 24 

November 1882 anvisats tillsamman kronor 38,423: 84. 

hvaraf under år 1882 till arbetschefen Löjtnant Klintberg utbetalts » 33,423: 84. 

Återstod till år 1883 kronor 5,000: -
d) Afgäld frän det vid Grada kanal anlagda sågverk: 

Behållning från år 1881 kronor 683: 33. 

och då afgälden för år 1882 först år 1883 influtit utgör behållningen till år 1883 

samma belopp, eller kronor 683: 33. 

e) För flyttning af Styrelsens embetslokal har genom nådigt bref den 1 December 1882 anvisats 2,000 kro

nor och till årlig hyra för nya lokalen, räknadt från och med 1883 års ingång, 5,500 kronor. 

I Statskontoret har på grund häraf lyftats: 

till flyttningen kronor 1,500: — 

och till 1883 års första qvartals hyra » 1,375: — 

Summa kronor 2,875: — 

hvaraf till flyttningen år 1882 utbetalts » 500: -

Behållning till år 1883 kronor 2,375: -
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f) Väddö kanal: 

För kanalens räkning fans i Riksbanken vid 1882 års ingång ett belopp af. kronor 10,850: 94. 

I kanalafgifter m. m. har under år 1882 influtit » 2,444: 90. 

Summa kronor 13,300: 94. 

Häraf har till förbättringar och underhåll användts » 9,426: 45. 

Behållning till år 1883 kronor 3,874: 49. 

På Styrelsens räkning i Riksbanken innestodo således vid 1882 års slut följande 
behållningar, nämligen: 

å anslaget till aflöning kronor 1,918: 07. 

å d:o till inspektions- och undersökningskostnader samt expenser.... » 4,875: a. 

å d:o till underhållsarbeten å Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar » 5,000: — 

inbetald afgäld för sågverket vid Grada kanal » 683: 33. 

å anslaget till flyttning och hyra för Styrelsen » 2,375: — 14,852: 7i. 

samt för Väddö kanal kronor 3,874: w. 

Summa behållning till år 1883 kronor 18,727: n. 

I enlighet med föreskrifterna i den för Styrelsen 

för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader under år 

1841 utfärdade instruktion och särskilda nådiga be

slut hafva under år 1882 dels fortgången af nya, 

till Styrelsens verksamhet hörande, arbeten, dels 

underhållet af äldre sådane blifvit af vederbörande 

tjenstemän besigtigade och kontrollerade, hvarvid 

resp. arbetsdirektioner och intressenter meddelats de 

erinringar och upplysningar, som af behofvét på

kallats. 

Ifrågavarande arbeten hafva utgjorts af: 

A. Vägarbeten. 

Norra distriktet. 
Norrbottens län. 

1. Anläggning af vag från Tärendö by till hä

radsvägen mellan Pajala och Haparanda (delen från 

rågången mellan Pajala och Korpilombolo socknar till 

Tärendö kyrkby). (Längd 22,58 km. = 2 mil 4,065 

fot). Vid inspektionen befans denna väg bruten, di

kad och planerad till hela sin längd, utom på några 

ställen inom Tärendö by, hvarest den går öfver åker, 

hvars gröda först skulle inbergas. På ett par ställen 

anmärktes väggrunden sakna tillräcklig fasthet, hvil-

ken borde åstadkommas antingen genom bäddning 

eller utfyllning till fast botten. Broar och de flesta 

trummor voro nöjaktigt utförda. 

En mindre afvikelse från planen hade vidtagits 

i närheten af Tärendö elf i ändamål att undvika vä

gens öfversvämmande af floden. Enligt inspektions-

förrättarens meddelande har vägens profil genom 

denna förändring icke försämrats. 

Omläggning af väg mellan Koivukylä och Haapa-

kylä (delen Luppio—Haapakylä: längd 12,i kin. = 1 

mil 5,600 fot). Vid inspektionstillfället hade ännu 

icke något arbete å detta företag sedan föregående 

års besigtning verkstälts. Enligt mspektionsförrätta-

rens meddelande lärer emellertid under hösten an

mälan om arbetets fullbordan hafva till Länsstyrelsen 

ingått. 

Anläggning af väg mellan Svensbyn och Rokniis 

jemte bro öfver Röka elf. (Längd l,fifi km. = 5,600 

fot.). Vid 1881 års inspektion framstäldes anmärk

ning mot vägens lutning från Rokadalen, såsom bran

tare, än den gillade planen medgifver. Då arbets-

styrelsen i anledning deraf befans hafva nedlagt icke 

obetydligt arbete för lutningens nedbringande, har in-

spektionsförrättaren vid 1882 års afsyningsförrättning, 
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oaktadt lutningen ännu icke kunde sägas vara med 

planen fullt öfverensstämmande, dock ansett sig kunna 

förorda vägarbetets godkännande. 

Anläggning af väg mellan Elfsby kyrkby och 

Finnäset med biväg frän Muskus till Vissträsk 

{delen frän Elfsbyn till Korsträsk; längd 10,mi km. 

= 1 mil). Vid inspektionen befans hela vägen nog

grant banklagd och planerad samt alla trummor och 

broar på betryggande sätt uppförda. Grusning på

gick med så stor arbetsstyrka, att arbetets fullbor

dande redan före årets utgång kunde motses; 

(delen frän Korsträsk till Muskus; längd: 10,74 

kin. = 1 inil 170 fot). Vid inspektionen förefans mot 

det utförda arbetet, hvarigenom omkring 5,:» km. 

(18,000 fot) banklagts och planerats, ingen anmärk

ning. 

Anläggning af väg frän Ltdeä till Gäddviks by i 

Neder-Luleä socken. (Längd 5,?s km. = 17,800 fot). 

Detta arbete var vid inspektionstillfället ej börjadt; 

men arbetsstyrelsen hade anmält sin önskan om en 

ringa förändring af liniens sträckning, hvilken för

ändring inspektionsförrättaren, då den ifrågasatta af-

vikelsen var obetydlig och försämring af linien i intet 

afseende skulle deraf uppkomma, medgifvit och å 

plankartan inlagt. 

Vesterbottens län. 

Anläggning af väg frän Abborrträsk i Norrbottens 

län till Jörn (delen mellan länegränsen och Stenträsk; 

längd 7,72 km. = 26,000 fot). Detta arbete är under 

1882 afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

Anläggning af väg frän Sorsele kyrka till Stryck-

sele by jemte sidoväg frän Lycksele till Ruskträsk. 

(Längd af hufvudvägen 179,78 km. = 16,82 mil, af 

sidovägen 32,07 km. = 3 mil.). 

Inom Degerfors socken är hela linien terrasserad 

och alla broar byggda; dock har vägbanans planering 

vid inspektionen ej ännu kunnat fullständigt god

kännas, hvarjemte 2 broar i afseende å byggnads

sättet anmärktes ej vara utförda enligt den gillade 

planens föreskrifter; i följd hvaraf inspektionsförrät

taren anbefalde ändring och rättelse. I öfrigt åter

står å denna vägdel af de arbeten, som tillhöra väg

banans bildande, att till bro ombygga dammen öfver 

Björkträskbäcken. Egentlig grusning var vid inspek

tionen ännu ej börjad, men den dermed sammanhän

gande påfyllningen af lerjord å de lösa sandmoarne 

var under arbete. 

Inom Lycksele socken var k hufvudvägen såväl 

vägbanans anläggning, som broar och trummor vid 

inspektionen så till vida fullbordade, att endast puts-

ning och några mindre brister i afseende å bankbred-
o 

den återstodo att afhjelpa. A sidovägen åter var vägen 

å en sträcka af l,or km. (0,1 mil) ännu icke banklagd, 

hvareinot arbetet i öfrigt befans lika långt framskri

det, som å hufvudvägen. Omförmälda sträcka af 1,07 

kin., utgörande tillämnade färjstället vid Lycksele 

jemte vägen på båda sidor derom, hade af arbets

styrelsen icke lagts under arbete af skäl, att denna 

vägdel, hvars anläggning skulle höra till de dyrbarare 

å hela linien, antagligen blefve helt och hållet obe-

höflig, om den tillämnade brobyggnaden öfver Häll-

forsen kommer till stånd, hvadan man velat i det 

längsta afbida resultatet af framställning om anslag 

dertill. Af samma anledning äro ej heller åtgärder 

vidtagna för ordnande af det här bestämda färjställe 

— ett provisoriskt sådant finnes sedan flera år —; 

hvareinot färjstälLet vid liuskträsk försetts med färj-

bryggor och färja, samt färjstuga ined uthus befans 

vara under arbete. Grusning var inom denna socken 

ej påbörjad. 

Inom Sorsele socken är vägbanans anläggning ej 

så långt framskriden, som inom förenäumda socknar, 

i det att betydligare planering vid inspektionen be

fans ännu återstå på en sträcka af omkring 6,41 km. 

(0,<> mil). Anordningarne för färjstället vid Sorsele 

voro ej heller påbörjade, detta dock af orsak, att 

arbetsdirektionen är betänkt på broanläggning å plat

sen. Deremot var grusning påbörjad å 6,<i km. (0,6 mil). 

Den äfven efter inspektionen rådande, för väg

arbetena gynsamma väderleken har gifvit anledning 

antaga, att bristerna i vägbanans anläggning skulle 

hinna afhjelpas innan vinterns inträde. I anledning 

deraf torde det kunna antagas att vägen varder till 

afsyning färdig under sommaren 1883 eller med all 

säkerhet senast sommaren 1884, hvadan utbetalningen 

af det återstående anslagsbeloppet då torde komma 

i fråga. 
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De af arbetsstyrelsen hittills vidtagna förändrin

garne i den gillade arbetsplanen, hvarigenom hela 

längden af ifrågavarande vägbyggnad minskats med 

11,97 km. (1,12 mil), hafva efter anstäld beräkning 

visat sig icke påkalla någon nedsättning af den be

viljade anslagssumman. Skulle deremot den ifråga

satta brobyggnaden öfver Hällforsen komma till stånd 

medelst statsbidrag, och arbetsstyrelsen derigenom 

befrias från byggandet af 1,07 km. (0,1 mil) vid 

Lycksele färjställe, torde derigenom inbesparas om

kring 2,400 kr., och en deremot svarande nedsätt

ning i anslagssumman då böra i fråga sättas. Fram

ställning om godkännande af de vidtagna förändrin

garne lärer komma att af vägbyggnadsdirektionen i 

vederbörlig ordning göras. 

Anläggning af väg mellan Lycksele och Stensele. 

(Längd 101,3 km. = 9 mil 17,100 fot). Inom Lyck

sele socken var vägen vid inspektionen i alla hän

seenden fullt färdig, hvaremot inom Stensele socken 

återstod grusning jemte några mindre planeringsar-

beten. Anordningarne för Askilje färjställe (inom 

Stensele socken) saknades ännu, enär äfven här ar

betsstyrelsen afvaktar resultatet af underdånig ansö

kan om anslag till bro. 

Anläggning af väg mellan Stensele och Storaman. 

(Längd 3,95 km. = 13,300 fot.) Denna väg, som ut

gör en omedelbar fortsättning af föregående, var vid 

inspektionen till största delen banklagd och grusad. 

Det hufvudsakligaste, återstående arbetet utgjordes 

af bankläggningens komplettering vid den s. k. Stor

hällan, en svårare del af väglinien, hvarjemte ett par 

anmärkningar rörande mindre felaktigheter vid arbe

tenas utförande förständigades vederbörande till än

dring och rättelse. 

Vesternorrlands län. 

Återstående anläggning af väg från Nordanå by 

i Viksjö socken till Fjäls färjställe nära Indalselfven, 

(den del, so?n sträcker sig genom Ljustorps och Hässjö 

socknar). (Längd 10,78 k m . = 1 mil 300 fot.) Detta ar

bete är under året afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

Omläggning af väg från Gideä till Trehörnings-

sjö kyrkor (delen inom Gideå socken). (Längd 23,52 

km. = 2 mil 7,220 fot.) Detta företag, som erhållit 

understöd af 1882 års anslagsmedel, pågick vid in

spektionen, men arbetets utförande föranledde åtskilliga 

anmärkningar, hvarom arbetsstyrelsen förständigades 

för vidtagande af rättelse. En mindre afvikelse från 

planen i fråga om vägens sträckning genom Hundsjö 

by framstäldes af arbetsstyrelsen såsom önskvärd, 

ehuru kostnaden derigenom ökades, och tillstyrktes 

af inspektionsförrättaren, såsom medförande vissa 

fördelar. 

Gefleborgs län. 

Iständsättande af »Kårbölevägen» inom Fiirila soc

ken. (Längd 5,n km. = 18,980 fot.) 

De vid 1881 års inspektion anmärkta brister voro 

vid besigtningen ännu ej till fullo afhjelpta af orsak, 

enligt uppgift, att besvär anförts öfver uttaxeringen 

af de dagsverken, medelst hvilka arbetet skolat full

bordas. Arbetsstyrelsen har erhållit uppskof med 

företagets fullbordande till år 1883. 

Omläggning af väg inom Jerfsö socken förbi Skär-

sta och Skredviks byar till Färila sockengräns (den del 

som sträcker sig frän en punkt S1 pa plankartan vid 

Sjövesta till gamla vägen inom Ljusdals socken.) (Längd 

6,52 km. — 21,820 fot). Vägens terrassering befans 

vid inspektionen i det närmaste fullbordad på ett i 

allmänhet tillfredsställande sätt. Arbetsstyrelsen ön

skade förändra en i förslaget förekommande hvälfd 

stenbro af 3 m. (10 fots) spann till en större kul-

vert med jordbank. Då vattenmängden derstädes 

under inga förhållanden kan blifva så betydlig, att 

3 m. vattenöppning erfordras, har anläggningen af 

en kulvert af 1,2 x 1,5 ni. (4 x 5 fots) vattenöppning 

af inspektionsförrättaren medgifvits. 

Kopparbergs län. 

Omläggning af väg frän Idolens by tdl Skattung-

byn samt anläggning af väg frän Orsa kyrkby och 

Hansjö i Orsa sorken. (Längd 10,i km. = 34,105 fot). 

Sedan 1881 års inspektion har vid detta arbete intet 

gjorts. 

Omläggning af väg frän Falun förbi Bjursäs till 

Boda kapell (delen Storsveden—Andersbokärn). (Längd 

8,59 km. =-: 21,250 fot). Arbetet å denna vägdel, 

som påbörjats år 1881 med understöd af statsmedel, 
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hade vid inspektionen framskridit så, att vägbanan, 

med undantag af kortare sträckor, var fullständigt 

bruten och planerad, och gaf i afseende å utförandet 

ej anledning till anmärkning. 

Stockholms län. 

Omläggning af väg mellan Skurubro och Gustafs

berg och af Haghultabacken mellan Gustafsberg och 

Vermdö kyrka. (Längd 5,58 km. = 18,050 fot). Vid 

inspektionen befunnos vägförbättringarne på ett för-

tjenstfullt sätt utförda, hvarvid afsevärda förbätt

ringar i vägens plan och profil utöfver det faststälda 

förslaget vidtagits. På grund af utfärdadt afsynings-

betyg har Styrelsen godkänt arbetet. 

Omläggning af backarne vid Kulan och Prestgår-

den a landsvägen mellan Gustafsberg och Vermdö kyrka,. 

(Längd 0,60 km. — 2,010 fot). Denna vägförbättring 

påbörjades 1881 och har under 1882 afsynats samt 

af Styrelsen godkänts. 

Vägarbetena inom norra distriktet äro inspekterade 

dels af Distriktschefen, Majoren R. Schough, dels af 

Distriktsadjutanterna, Kaptenerna G. Nyström och A. 

F. O. Cederberg, med undantag af de inom Stock

holms län, som inspekterats af Kaptenen vid Väg-

och Vattenbyggnadscorpsen Friherre J. Mareks von 

Wttrteraberg. 

Mellersta distriktet. 
Kopparbergs län. 

Omläggning af väg mellan Stora Dicka by och 

Fors jernvägsstation i Folkärna socken. (Längd 9,JO 

km. = 30,880 fot). Detta arbete, som med understöd 

af statsmedel skulle utföras under loppet af 1882, be-

fans vid inspektionen på ett otillfredsställande sätt ut-

fördt, i följd hvaraf det icke kunnat godkännas. I 

anledning af arbetsdirektionens framställning har upp-

skof med företagets fullbordande beviljats till 1883. 

Vestmanlands län. 

Fortsättning af väganläggningen inom Möklinta 

socken från gränsen mot Vester Femebo socken till 

Rosshyttans jernvägsstation å norra stambanan. 

(Längd 2,24 km. = 7,647 fot). Detta arbete, som 

under 1882 med understöd af statsmedel tagit sin bör

jan, hade vid inspektionen endast obetydligt fram

skridit. 

Örebro län. 

Omläggning af väg mellan Ramshytte bruk och 

Lockhyttan i Kils socken (Längd 5,56 km. = 18,700 

fot) är under 1882 afsynad och af Styrelsen godkänd. 

Anläggning af väg från Grythyttehed till lands

vägen mellan Hjulsjö och Jernboås kyrkor (delen Hjul

sjö sockengräns—Granbäcken). (Längd 4,50 km. = 

15,200 fot). Denna vägdel påbörjades 1881 och hade 

vid inspektionen arbetet dera ganska långt framskri

dit. Mot utförandet förekom intet skäl till anmärkning. 

Södermanlands län. 

Anläggning af väg mellan Trosa och allmänna 
o 

landsvägen förbi Stora Äby (Längd 5,12 km. = 

17,250 fot) är under 1882 afsynad och af Styrelsen 

godkänd. 

Omläggning af väg från Svärta kyrka till Gnesta 

jernvägsstation (delen Svärta—Aspa gästgifvaregård). 

(Längd 7,16 km. = 24,150 fot). Detta arbete, som 

under 1882 påbörjats, var vid inspektionen i full gång; 

emot utförandet fans ingenting att anmärka. 

Mellersta distriktets vägarbeten äro inspekterade 

dels af Distriktschefen, Majoren G. Nerman, dels af 

Distriktsadjutanten, Kaptenen G. Morsing. 

Östra distriktet. 
Östergötlands län. 

Omläggning af den frän Bonnorp genom Vånga 

och Kullersta socknar gående vägen till Borg och Löt. 

(Flängd 7,20 km = 24,440 fot). Vid verkstäld afsyning 

befans arbetet utfördt enligt gillad plan, med undan

tag af åtskilliga restarbeten, om hvilkas fullbordande 

arbetsstyrelsen förständigades. Då intyg härom från 

arbetsstyrelsen under 1882 icke inkommit, har Styrel

sen icke kunnat godkänna arbetet. 

Anläggning af väg frän Sillstabro förbi Hycklinge 

till Locknevi sockengräns. (Längd 13,3 km. = 1 mil 

8,720 fot). Detta arbete befans vid inspektionen i 

sin helhet väl och ordentligt utfördt; men enär åt

skilliga i arbetskontraktet intagna bestämmelser om 

afgifvande af kostnadsuppgifter och aflemnande af 
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ritningar icke från arbetsstyrelsens sida fullgjorts, har 

afsyningsbetyg för arbetets godkännande icke kunnat 

utfärdas. 

Omläggning af landsvägen mellan Norrköping och 

Söderköping. (Längd 2,fi7 km. = 8,975 fot). Detta 

arbete var vid inspektionen ej påbörjadt. 

Omläggning af väg från Björndal, nära Kisa, till 

Örsebo- (Längd 9,<l km. = 31,830 fot). Detta ar

bete var vid inspektionen ännu ej påbörjadt. 

Jönköpings län. 

Omläggning af väg från Bosebo till Våthult (delen 

Traneboliden öfver Bolbynäs och Tranebo egor till 

Mångarebo samt sänkning af Susareliden). (Längd 

1,72 km. = 5,800 fot). Detta arbete är år 1882 

slutligt afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

Omläggning af väg mellan Nye och Korsberga kyrkor 

(Längd 7,?3 km. = 24,350 fot) år afsynad och af Sty

relsen godkänd. 

Omläggning af väg från Säfsjö jernvägsstation till 

Komstads by (Längd 1,52 km. = 5,125 fot) är afsy

nad och af Styrelsen godkänd. 

Anläggning af väg från Nissastigen till hemmanet 

Hallaböke vid landsvägen mellan Femsjö och Färgaryd. 

(Längd 12,72 km. = 1 mil 7,000 fot). Detta arbete 

var vid inspektionen till mindre del påbörjadt. 

Kalmar län. 

Omläggning af väg mellan Vimmerby, Tuna och 

Ishult (delen inom Tuna socken). Enligt inspektions-

förrättarens meddelande kommer ifrågavarande väg

arbete ej till utförande, och hafva intressenterna afsagt 

sig det beviljade statsbidraget. 

Omläggning af väg från Grönskåra till Ekabo inom 

Fagerhults socken. (Längd 5,82 km. = 19,600 fot). 

Vid inspektionen pågick utstakning af denna väg, 

men något arbete var ännu ej påbörjadt. 

Vägarbetena inom östra distriktet äro inspekte

rade dels af Distriktschefen, Majoren O. Zander, dels 

af Distriktsadjutanten, Löjtnanten G. Hammarström. 

Vestra distriktet. 
Elfsborgs län. 

Anläggning af väg mellan hemmanet Attingsberg i 

Fergelanda socken och gränsen mot Bohuslän. (Längd 

7,07 km. = 26,876 fot). Sedan arbetsstyrelsen anmält 

denna väganläggning färdig till afsyning i slutet af 

Augusti 1882, har enligt gifna order besigtning verkstälts 

af Distriktsadjutanten, Kaptenen Ph. Oterdahl, hvarvid 

dock åtskilliga brister anmärkts till afhjelpande, innan 

afsyningsbetyg kunde utfärdas. Vid i Oktober hållen 

ny besigtning befans arbetet till alla delar och enligt 

gifna föreskrifter fullbordadt, i följd hvaraf Styrelsen 

detsamma godkänt, sedan inspektionsförrättaren i af-

gifvet afsyningsbetyg dertill lemnat sitt tillstyrkande. 

Omläggning af väg mellan Attorp och Dalstorps 

kyrka jemte bivägen från Attorp till Vegby (Längd 7,<i.s 

km. = 26,935 fot). Arbetet, som med hjelp af stats

bidrag påbörjats 1881, befans vid inspektionen väl 

utfördt: varande ett par mindre afvikelser från den 

gillade planen vidtagna, hvilka dock medfört förbätt

ringar och motsvarats af en något ökad kostnad. På 

grund af det af inspektionsförrättaren afgifna afsy

ningsbetyg torde således intet hinder möta för arbe

tets godkännande. 

Omläggning af väg från Rennelanda till Ifede. 

(Längd 5,24 km. = 17,600 fot). 

Omläggning af väg från Rennelanda till Lerdal. 

(Längd 4,38 km. = 14,720 fot). 

Den förra af dessa vägdelar, hvilka båda skulle 

påbörjas med bidrag af statsmedel 1882, befans vid 

inspektionen i följd af väckt, men ännu icke af gjord 

fråga om ändring af väglinien, endast obetydligt be

arbetad; å den senare var arbetet äfvenledes ganska 

litet framskridet. 

Vermlands län. 

Omläggning af väg från Håns tull genom Nord

marks härad till gränsen mot Gillbergs härad (delen 

frän Håns tull till bron öfver Hånselfven). (Längd 

4,c.o km. = 15,430 fot). 

Till detta företag har Eders Kongl. Maj:t under 

den 23 December 1881 i nåder beviljat ett anslag af 

27,000 kr. Arbetet, som påbörjats 1881, pågick vid 

inspektionen utan anledning till anmärkning och torde 

hvad terrasseringen angår, till stor del fullbordas un

der år 1882. 

Omläggning af väg mellan Skillingmark och Nor

ska gränsen (delen Skillingmarks kyrka och Klefvene). 
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(Längd 5,37 kin. = 18,100 fot.) Detta arbete är un

der 1882 afsynadt och af Styrelsen godkändt. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning af väg frän Sunds färjställe i Högås 

socken till hemmanet Hogstorp i Skredviks socken. 

a) Delen från Sunds färjställe till Sunds gästgif-

varegärd samt frän af vägen till Hälla till en punkt D 

ä planen i närheten af Åsen. (Längd 3,<>9 km. = 13,445 

fot). I arbetsplanen för detta vägarbete äro på tvänne 

ställen af vägen förändringar vidtagna och af Distrikts

chefen godkända, hvarigenom våglängden ökats till 

4,19 km. = 14,100. Vid 1882 års inspektion befans ar

betet, som redan bort vara färdigt den 1 September 

1881, men i följd af då anmärkta brister vid utfö

randet icke vunnit inspektionsförrättarens förord till 

godkännande, vara till alla delar fullbordadt, hvarföre 

Styrelsen, på grund af derom utfärdadt afsyningsbetyg, 

detsamma godkänt. 

b) Delen förbi Rotviks- och Gunnerödsvattnen öfver 

hemmanet Bros egor, förbi Bräckene till Kålsby. (Längd 

4,i kin. — 14,950 fot). Vid inspektionen befans vä

gens terrassering samt anläggningen af afloppstrum-

mor i det närmaste verkstäld, hvarjemte å hela sträc

kan den första grusningen skett till 3U af längden. 

Arbetets utförande lemnade rum för åtskilliga an

märkningar, hvilka af inspektionsförrättaren delgåf-

vos arbetsstyrelsen till efterrättelse. 

c) Delen frän en punkt L a planen vid Kålsby till 

en punkt M vid Möljerud- (Längd 2,15 km. = 7,300 

fot). Denna v ägd el, hvarå arbetet 1881 påbörjats, 

hade vid inspektionen endast obetydligt framskridit. 

Anläggning af väg från Bråröds bro vid Hogane 

i Krokstads socken till gränsen mot Elfsborgs län. 

(Längd 4,8 km. = 16,100 fot). Vid inspektionen var 

terrasseringen af vägbanan till fullo verkstäld och 

grusning pågick. En från faststälda planen afvikande 

olämplig krökning, som vägen vid arbetets utförande 

å en viss sträcka erhållit, anmärktes till ändring och 

rättelse. 

Anläggning af väg .från Strömstad^ genom Skee 

socken till Norska gränsen vid Tysslingemoen, {delen 

frän sistnämnda punkt till en ä faststälda planen med 

bokstafven q betecknad punkt midt för gården Håfve). 

(Längd 6,38 kin. = 21,496 fot). Detta arbete, som 

påbörjats 1881 ined understöd af statsmedel, befaus 

vid inspektionen omsorgsfullt utfördt och i afsy-

ningsgildt skick, i följd hvaraf Styrelsen detsamma 

godkänt. 

Vägarbetena inom vestra distriktet äro inspekte

rade dels af Distriktschefen, Majoren E. Atterbom, 

dels af Kaptenen Oterdahl. 

Södra distriktet. 

Hallands län. 

Omläggning af väg frän Halmstad öfver Breared till 

Hule (delen Skerkered—Breared—Hide). (Längd 3,79 km. 

= 12,760 fot). Detta arbete har vid inspektionen af-

synats och på grund af inspektionsförrättarens der-

öfver afgifna utlåtande af Styrelsen godkänts. 

Kronobergs län. 

Omläggning af Stamälaliden mellan Heda by och 

Nöbbeleds gästgifvaregård samt Skrufliderne mellan Ny

gård och Skeda gästgifvaregård. (Längd 2,49 km. = 

8,400 fot). Detta arbete, som med understöd af 

statsmedel påbörjades 1881, befans vid inspektionen 

fullbordadt i öfverensstämmelse med nådigst gillad 

plan och har på grund deraf af Styrelsen godkänts. 

Omläggning af väg mellan Bockaboda och Liatorps 

jernvägsstation. (Backarne vid Lönshult). (Längd 

2,20 km. = 7,400 fot). Detta arbete, som med under

stöd af statsmedel påbörjades 1881, var vid 1882 års 

inspektion ännu icke så fullbordadt, att dess godkän

nande kunde af inspektionsförrättaren tillstyrkas, hvar

före arbetsstyrelsen hos Eders Kongl. Maj:t i under

dånighet utverkat uppskof med arbetets fullbordande 

till 1 Augusti 1883. 

Blekinge län. 

Omläggning af Trensums lid vid Trensums gäst

gifvaregård. (Längd l,i km. — 3,690 fot). Detta 

arbete, som 1881 icke kunde till godkännande an

mälas på grund af vissa anmärkta fel vid utföran

det, befans vid inspektionen anmärkningsfritt fullbor

dadt, hvarföre detsamma under den 25 September 
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1882 af Styrelsen godkänts. Då arbetet redan den 

1 September 1881 bort vara färdigt till afsyning, 

synes arbetsstyrelsen af missförstånd hafva uraktlåtit 

att göra hemställan om uppskofs beviljande. 

Omläggning af Sissebäcksliderne mellan Sölvesborg 

och Skånska gränsen. (Längd 1,56 km. = 5,083 fot). 

Detta med statsunderstöd hugnade arbete, som på

börjats 1881, hade vid inspektionen så fortskridit, 

att omkring 1,07 km. — 3,600 fot af våglängden voro 

terrasserade. Mot det verkstälda arbetet förefans ej 

skäl till anmärkning. 

Anläggning af väg frän Mölletorp till Torskors. 

(Längd 2,24 km. = 7,420 fot.) Detta arbete, till 

hvars utförande statsbidrag i nåder beviljades den 

23 December 1881, hade redan samma år påbörjats 

och befans vid inspektionen så långt framskridet, att 

dess fullbordande innan 1882 års slut motsågs. 

Kristianstads län. 

Omläggning af Ollarps backe mellan Vestra Vram 

och Hörby. (Längd 0,68 km. = 2,300 fot.) Vägba

nans formering var icke påbörjad. 

Malmöhus län. 

Omläggning af Vallåkra backar pä gränsen mel

lan Luggude och Rönnebergs härad. (Längd 0,8 

km. = 2,700 fot.) Arbetet hade vid tiden för in

spektionen så framskridit, att hela nya vägen förbi 

Vallåkra jernvägsstation och backens södra del var 

färdig och för trafik upplåten och att ombyggnaden 

af bron var verkstäld. Vid dessa arbeten återstodo 

dock flera kompletteringar och förbättringar. A 

backens norra del var omkring halfva arbetsmängden 

uttagen. Hela arbetet ansågs med säkerhet varda 

fullbordadt inom den föreskrifna tiden 1883. 

Vägarbetena inom södra distriktet äro inspekte

rade dels af Distriktschefen, Majoren A. Remmer, 

dels af Distriktsadjutanten, Kaptenen A. Blix. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten 

hafva under år 1882 blifvit kontraktsenligt fullbor

dade och af Styrelsen godkände, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnarbeten. 

Norra distriktet. 

1. Enköpings hamn. 
(2,4 m. = 8 fot under Mälarens m. v. y.)*) 

(Se kanaler och farleder.) 

2. Upsala hamn. 
(2,4 m. = 8 fot under Mälarens 1. v. y.) 

(Se kanaler och farleder). 

3. Öregrunds hamn. 
(5,05 ro. = 17 fot under hafvets 1. v. y.) 

Hamnen är under året icke inspekterad. 

Mellersta distriktet. 
4. Vesterås hamn. 

(3,0 m. = 10 fot under Mälarens 1. v. y.) 

Vid denna hamn, som är synnerligen väl under

hållen, hufva under 1882 inga nybyggnader förekommit. 

*) De under rubriken upptagna, till ett visst vattenstånd hänförda 
siffror utmärka det största djdp, som i hela hamnen eller nå
gon af dess delar skall förefinnas. 

5. Trosa hamn. 
(1,8 m. = 6 fot under hafvets 1. v. y.) 

De år 1881 anmärkta felaktigheter befunnos vid 

inspektionen nöjaktigt afhjelpta med undantag af 

den å pirhufvudet, sedan längre tid tillbaka visade 

mindre sättning. 

Hamnarne N:is 4 och 5 äro inspekterade af Ma

joren Ner man. 

6. Askersunds hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Denna hamn befans vid inspektionen anmärk-

ningsfritt underhållen. 

Inspekterad af Kaptenen Morsing. 

Östra distriktet. 

7. Hästholmens hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

8. Visingsborgs hamn. 
(1,8 ro. = 6 fot under Vetterns 1. v. y.) 

9. Grenna hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Dessa hamnar hafva icke under 1882 inspekterats. 

10. Jönköpings hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Vid. inspektionen befans yttre hamnen uppmud

drad till 3,3 in. (11 fots) djup under Vetterns lägsta 

vattenyta, som är antagen till 3,o m. (— 10 fot) un

der Motala slusströskel. Som den egentliga rörelsen 

efter jernvägens anläggning flyttats in till Munksjön, 

hvarest goda kajer och rymliga upplagsplatser fin

nas anordnade, är den yttre hamnen numera endast en 

väl behöflig skyddshamn, men är såsom sådan vid 

nordlig storm och vid de tillfällen, då förbindelsen 

med den inre hamnen är genom jernvägsbron af-

stängd, för fartygens behöfliga manövrering allt för 

trång och obeqväm. Åtskilliga olyckor och anbud 

till sådana hafva redan inträffat och kunna icke före-

kommas utan genom hamnens utvidgande, så att åt

minstone någon del af hamnbassinen varder skyddad 
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mot den genom gattet vid nordlig storm inbrytande 

sjön. öfver mynningen till den östra kanalen är i 

stället för den gamla gångbron anlagd en körbro med 3,<; 

10. (12 fots) spann på balkar af sammannitade skenor. 

I öfrigt äro erforderliga underhållsarbeten verk-

stälda. 

11. Hjo hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Vetlems 1. v. y.) 

Denna hamn befans vid inspektionen i allmänhet 

aninärkningsfritt underhållen. Dock bör vattendju

pet, för att fullt motsvara behofvet, ökas till 3,3 a 3,« 

m. (11 ä 12 fot) under 1. v. y. 

De åtgärder för hamnens hållande i godt skick, som 

vid 1881 års inspektion anbefaldes, äro nu verkstälda. 

Lastbryggan är utvidgad med ett brohufvud af 

sten af 5,34 in. (18 fots) bredd och 9/>5 m. (32,5 fots) 

längd. 

12. Vadstena hamn. 
(3,0 ra. = 10 fot under Vetterns 1. v. y.) 

Det i föregående års berättelse omförmälda ras å 

hamnkajen har under 1882 undergått reparation, som 

medgifver dess fortfarande användning, tills det visat 

sig, huruvida en dyrbarare ombyggnad af hela kaj

inuren varder nödvändig. Vattendjupet invid kajen 

är normalt. 

13. Mariestads hamn. 
(2,4 m. = 8 fot under Venerna 1. v. y.) 

Vid inspektionen befans denna hamn ega före-

skrifvet djup. Några mindre reparationer å kajen 

och ledarmarne anvisades såsom nödvändiga. 

14. Lidköpings hamn. 

(3,0 ra. = 10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Hamnens underhåll befans vid inspektionen an

inärkningsfritt verkstäldt. Vattendjupet synes vara 

tillräckligt. 

15. Linköpings hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Stångåns 1. v. y.) 

Vattendjupet i denna hamn befans vid inspek

tionen delvis otillräckligt. I afseende å det pågående 
muddringsarbetets planmässiga ordnande lemnades 

erforderliga föreskrifter. Det anbefalda borttagandet 

af invid farleden under vattenytan befintliga Irästub-

bar, hvilka äro hinderliga för trafiken, hade ännu 

icke verkstälts. 

16. Gamleby hamn jentte farleden å Gamlebyciken och 

genom Stegeholms kanal. 
(4,2 m. = 14 fot under hafvets in. v. y.) 

Vid förrättad inspektion å hamnbryggan fure

fans ingen anledning till väsendtlig anmärkning. 

17. Vesterviks hamn. 
(Vid södra kajen 3,5 ni. — 11,7 fot och vid Olamiskajen 2,1 in. = 

7 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen befans den nyligen fullbordade 

kajen ännu icke hafva påfordrat något underhåll. 

Upplagstomterna ofvanför kajen äro nu fullständigt 

planerade och med jernvägsspår försedda. Enär ut

rymmet vid kajen redan tidtals befunnits för litet, 

pågår muddring för vattendjupets ökande vid ändan 

af jernvägskajen, samt arbete för anläggning af ytter

ligare en kaj för mindre djupt liggande fartyg. 

18. Oskarshamns hamn. 
(2,8 a 5,5 m. — 8 å 16 fot under hafvets 1. v. y.) 

Den fårdigbygda delen af kajen med spår och 

kran befans vid inspektionen i utmärkt godt skick, 

men kajen framför jernvägens område var fortfarande 

icke påbörjad i afvaktan på afgörandet af en pågå

ende rättegång rörande rätten till vattnet utanför 

stranden. Deremot var det nya tullhuset med tran-

sitomagasinet uppfördt och undertak, men icke inredt. 

19. Kalmar hamn. 
(4,2 m. = 14 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen befunnos erforderliga under

hållsarbeten å hamnarmarne vara verkstälda. I öfrigt 

har muddring för utvidgande af det normala djupet 

pågått dels midt i hamnen, mellan inseglingsrännan 

och »Finngrundet», dels framför den nya kajen, dels i 

»ölandshamnen», hvarest derjemte en 56,i m. (190 fots) 

strandskoning af trä anlagts. 

Enligt de noggrannare iakttagelser, som nyligen 

börjat antecknas rörande vattenståndet, väderleken, 

vindarne och strömriktningen i Kalmarsund, har läg

sta vattenytan, som hittills antagits stå S,n m. (11,7 
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fot) öfver 0-punkten å hamnens vattenmärke, under 

1882 nedgått ända till 3,33 m. (11,2 fot), hvarjemte 

vattenvariationen i sundet befunnits kunna uppgå till 

mer än 0,o m. (2 fot) under loppet af ett dygn. 

20. Sandvikens hamn. 
(2,1 m. = 7 fot under hafvets m. v. y.) 

Denna hamn lider fortfarande af de i föregående 

årsberättelse omförmälda olägenheter, nämligen, att 

vid nordliga stormar en mängd sten öfver hamn

armen inkastas i hamnen, och att djupet, synnerligast 

framför brohufvudet ständigt uppgrundas genom sö

derifrån inkommande sand. Den första af dessa olä

genheter, som beror af hamnarmens alltför ringa höjd 

öfver hafvets högsta vattenyta — som iakttagits vid 

vissa tillfällen stiga ända till jemnhöjd med hamn

armens krön —, skulle endast kunna afhjelpas genom 

hamnarmens påbyggnad, för hvilket arbete Persnäs 

kommun, som har hamnens underhåll sig ålagd, för 

närvarande lärer sakna tillgång. Till minskning af 

den fortgående uppgrundningen åter har man, såsom 

förr omförmälts, från brohufvudet söderut anlagt en 

rad stenkistor äfvensom verkstält muddringar, utan 

att dock ändamålet i nämnvärd grad vunnits. Af 

dessa anledningar är denna hamn, som för kringlig

gande ort är af högt värde, redan vid medelvatten

stånd för närvarande i det närmaste otillgänglig, 

hvarjemte underhållet varder för kommunen alltmer 

betungande. 

21. Borgholms hamn. 
(4,2 m. — 14 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen förekom mot denna hamns un

derhåll ingen anmärkning. De för fördjupande af 

den inre hamnen till 2,67 m. (9 fot) under dagligt 

vatten företagna lnuddringar hafva fortgått. 

22. Röhälla hamn. 
(1,2 m. = 4 fot under hafvets m. v. y.) 

Den i föregående årsberättelse omförmälda olä

genheten af hamnens fortgående uppgrundning be-

fans vid inspektionen hafva än ytterligare ökats. I 

följd deraf hafva de regelbundet trafikerande ång

båtarne hänvisats tillägga vid en utanför hamnen 

uppsatt, provisorisk lastbrygga, som dock endast un

der godt väder kan angöras. Med anledning af detta 

förhållande har man begärt ett fullständigt förslag 

till hamnens ombyggnad. 

23. Färjestadens hamn. 
(1,8 m. = 6 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen verkstäld undersökning af vat

tendjupet har visat, att detsamma är tillräckligt 

för 1,8 ä 2,1 m. (6 å 7 fots) djupgående fartyg; men 

äfven denna hamn röner inflytande af de för Kalmar

sund egendomliga, parallelt med stranden fortlöpande, 

rörliga sandbankarne, från hvilka sand under vissa 

strömsättningar indrifver och samlar sig innanför 

hamnarmarne. Till påfyllning å norra hamnarmen, 

som sjunkit, har jemväl en betydlig mängd sten an

skaffats. 

24. Mörbylånga hamn. 
(1,8 m. = 6 fot under hafvets m. v. y.) 

Muddring för vattendjupets bibehållande och 

ökande har fortgått. En ny plan för hamnens ut

vidgning och fördjupning är under utarbetning. 

Hamnarne N:is 10, 12, 13, 15—24 äro inspek

terade af Majoren Zander, och N:o 11 och 14 af 

Löjtnanten Hammarström. 

Vestra distriktet. 
25. Kristinehamns hamn. 

(2,7 m. = 9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Hamnanläggningen befans vid inspektionen i godt 

skick och vattendjupet i allmänhet öfverstigande dut 

föreskrifna. 

26. Karlstads hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under Venerns 1. v. y.) 

Hamnen är ordentligt underhållen och vatten

djupet i allmänhet oförändradt och tillräckligt. Den 

i 1881 års berättelse omnämnda strandskoningen ut

efter Sundstalandet har i följd af högt vattenstånd 

under 1882 ej kunnat fullbordas. 
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27. Åmåls hamn. 

(2,7 m. = 9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Vid inspektionen verkstäld undersökning af vat

tendjupet har visat fullt föreskrifvet djup i inlopps-

rännan och hamnens mellersta del, men mindre än 

det föreskrifna djupet i hamnens inre del. I följd 

af Venerns höga vattenstånd under seglationsåret har 

dock djupet öfver allt varit mer än tillräckligt. Emel

lertid fastades hamnstyrelsens uppmärksamhet på 

hamnbassinens fortfarande uppgrundning. 

I öfrigt framstäldes vid samma tillfälle följande 

anmärkningar: 

Kajens dosering, som af stormar skadats, bör 

repareras. En ducd'alb saknas och bör med ny er

sättas. De båda yttersta lastbryggorna kräfva un

derhåll. 

28. Venersborgs vågbrytare 

är i fortfarande godt skick och har under 1882 kraft 

endast obetydligt underhåll. 

29. Göteborgs hamn- och elfarbeten. 

(5,0 m. = 17 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen med tillhörande inrättningar, såsom 

ducd'alber, moringar, vågbrytare, mudderverk och 

pråmar, är fortfarande särdeles väl underhållen. Under 

1882 har ett betydligt muddringsarbete verkstälts. 

30. Uddevalla hamn. 
(4,5 m. = 15 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnanläggningen är öfverhufvud i godt stånd; 

vattendjupet befans mer än tillräckligt. 

31. Strömstads hamn. 

(3,3 m. = 11 fot under hafvets m. v. y.) 

Vattendjupet befans vid inspektionen tillräckligt 

vid inloppet och ute i hamnen, men närmast kajerna 

mindre. Enär kajerna äro delvis bristfälliga, skall 

ombyggnad verkställas å de sträckor, hvarest sådan 

behöfves. 

Hamnarne N:is 25—31 äro inspekterade af Ma

joren Atterbom. 

Södra distriktet. 

32. Kongsbacka hamn. 
(1,8 å 2,1 m. = 6 ;\ 7 fot under hafvets ra. v. y.) 

Mot denna hamns underhåll framstäldes vid in

spektionen ingen anmärkning. Vattendjupet så väl i 

inseglingsrännan som i farleden upp mot staden bi

behåller sig temligen oförändradt =1,8 ä 2,1 in. (6 

ä 7 fot) under s. k. dagligt vatten. En ny stenkaj 

är anlagd och fullgodt utförd, i längd 71,3 ni. (240 

fot) och med en höjd öfver dagligt vatten af 1,2 m. 

(4 fot), hvarjemte ett s. k. släpställ (för uppdragande 

af mindre båtar) anbragts på pålverk. 

33. Varbergs hamn. 

(2,7 m. = 9 fot under hafvets m. v. y.) 

Arbetena å hamnutvidgningen hade vid verkstäld 

inspektion den 1 November 1882 fortskridit så, att 

de för vestra vågbrytarens förlängning erforder

liga 14 kistor färdigbygts, och efter föregående mud-

dring för bottnens afjemnande nedsänkts på sina 

platser; 

nytt ångmudderverk levererats från Munktells 

mekaniska verkstad i Eskilstuna för ett pris af 61,000 

kronor och beräknadt att upptaga 392,0 kbm. (15 kst.) 

mudder pr dag, hvarjemte trenne st. afföringspråmar 

anskaffats; 

bétongjutning i kistorna verkstälts och i det 

närmaste fullbordats, hvarvid en massa af 1,047 kbm. 

(40,000 kft) béton utfyllts; 

vågbrytaren i öfrigt å inre delen erhållit ökad 

bredd och till hela längden en förhöjning till 4,v m. 

(14 fot) öfver medelvattenytan genom anbringande 

af ett bröstvärn af béton; 

muddring i inseglingsrännan och hamnbassinen 

verkstälts, hvarigenom derstädes ett djup af 4,75 m. (16 

fot) uppnåtts å en bredd af 60 m. (200 fot); samt att 

den äldre kajen på en längd af 60 m. (200 fot) 

ombygts. 

Arbetet har bedrifvits med kraft och omtanke. 

Mot underhåjlet af äldre delar af hamnbyggna

den fans intet skäl till anmärkning. 
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34. Träslöfs hamn. 
(1,5 m. = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen befans vågbrytarens öfvervat-

tensbyggnad betydligt upprifven genom storm den 

15 Februari 1882, hvarjemte betj^dliga uppgrund-

ningar af sand bildats utefter kusten närmast intill 

och i lä om vågbrytarne, hvarigenom de båtrännor, 

som före vågbrytarens anläggning utgjorde fiskelägets 

enda hamnanordning nu befunnos fullkomligt torra 

redan vid dagligt vattenstånd. Inspektionsförrättaren 

skulle till hamnstyrelsen afgifva förslag till de åtgärder, 

som för hamnens vidmakthållande i brukbart skick 

äro af behofvet påkallade. 

35. Galtabäcks hamn (under arbete). 
(2,1 m. = 7 fot under hafvets m. v. y.) 

Utvidgningen af denna hamn påbörjades med 

understöd af statsmedel under 1882 och hade vid 

inspektionen fortskridit så, att landningsbryggan var 

i det närmaste fullbordad; bottenfyllning med sten

block under den norra vågbrytaren verkstäld på en 

längd af omkring 89 m. (300 fot) och inseglingsrän-

nan till en bredd af 44,5 m. (150 fot) och ett djup af 

2,1 m. (7 fot) öppnad på en längd af omkring 89 m. 

(300 fot). Mot arbetets utförande framstäldes ingen an

märkning. 

36. Glommens hamn. 
(Längst in i hamnen: 1,2 å 1,5 m. = 4 å 5 fot under hafvets m. v y.) 
(I främre delen: 2,4 h 3,0 m. = 8 å. 10 fot under d;o d:o ) 

Afven å denna hamnbyggnad har orkanen af 

den 15 Februari vållat skador. 

Norra vågbrytarens öfverbyggnad skadades, men 

har reparerats och befans vid inspektionen i full-

godt skick. 

Den södra vågbrytarens krön upprefs jemväl del

vis af den våldsamma sjön vid nämnda tillfälle. Åter

ställandet af krönet befans på ett otillfredsställande 

sätt utfördt, hvarföre fara är att vid inträffande ny 

storm än större skada kan inträffa. 

Djupet i inseglingsrännan och i lä om vågbry

tarens yttre delar uppgick ej till mer än 2,1 m. (7 fot) 

under dagligt vatten; till djupets ökande har upp

tagning af sten pågått, ehuru i otillräcklig mängd. 

De anmärkningar, hvartlll underhållet af denna 

hamn gifvit anledning, hafva af inspektionsförrättaren 

delgifvits vederbörande hamnstyrelse för vidtagande 

af rättelser. 

37. Falkenbergs hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under hafvets na. v. y.) 

Underhållsarbetena å denna hamnanläggning hafva 

oklanderligt utförts. De skador, som genom stormen 

uppkommit å den södra hamnarmen, hafva nöjaktigt 

lagats. På hamnens fördjupning äro betydliga kost

nader nedlagde, dervid särskildt må framhållas nyttan 

af det anskaffade nya ångmudderverket. 

38. Busörens hamn. 

Hamnen har ej under 1882 inspekterats. 

39. Halmstads hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under hafvets m. v. y.) 

Mot underhållet har vid inspektionen icke fram-

stälts någon anmärkning. 

Djupet i inseglingsrännan kan vid dagligt vatten 

uppskattas till 3,27 in. (11 fot). 

I vestra hamnarmens öfvervattensbyggnad hade 

å en sträcka af 30 m. (100 fot) betydliga sättningar 

inträffat, i följd hvaraf hamnstyrelsen beslutat att 

år 1883 företaga en grundlig ombyggnad af denna 

hamnarm. 

Muddring med ångkraft har under hela den blida 

årstiden pågått. 

På östra sidan oin ån har anbragts en strand-

skoning af sten med bågformigt tvärsnitt, på pålgrund, 

till en längd af 44,5 m. (150 fot). 

40. Engelholms hamn. 
(2,4 m. = 8 fot under hafvets ra. v. y.) 

Båda hamnarmarne hade genom årets stormar 

undergått betydliga skador. Vid inspektionstillfället 

voro dock skadorna i det närmaste lagade, så att al 

de för detta ändamål erforderliga arbeten endast obe

tydligt återstod. 

41. Mötte hamn. 
(2,1 m. = 7 fot under hafvets ra. v. y.) 

Mot underhållet af denna hamnanläggning har 
vid inspektionen intet varit att anmärka. Vågbry-
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tåren har icke skadats af Februaristormen och utgör 

i detta hänseende snart sagdt ett undantag bland de 

mindre hamnarne på vestkusten. Till ytterligare för

stärkning af hamnarmens glacis förständigades hamn

styrelsen att utanför densamma anbringa ytterligare 

stenfyllning. 

Djupet i hamnen är 2,67 m. (9 fot) under dagligt 

vatten; men straxt utanför inseglingsgattet har på

träffats en jordfast sten, hvars topp är endast 2,( m. 

(8 fot) under nämnda vattenstånd, hvarföre hamn

styrelsens uppmärksamhet fastades å angelägenheten 

att undanrödja detta för segelfarten farliga hinder. 

42. Höganäs hamn. 

(3,0 ni. = 10 fot under liafvets m. v. y.) 

Denna hamnanläggning utgöres dels af en vestlig 

vågbrytare, bildad till sin inre del af jordfyllning 

inom stenglacis och plankbeklädnad, vidare af en 

öppen pålbro, skyddad genom stenfyllning, och slut

ligen till sin yttre del af murverk af askbéton och 

eldfast tegel, förstärkt med en glacis af utfylda sten

block, dels af en längs denna vågbrytares inre sida 

löpande pålkaj för jernvägsspår; samt slutligen af ett 

bålverk i ändamål att utgöra strandskoning och kaj 

längs det under utfyllning varande stora hamnplanet. 

Arbetena för hamnbassinens fördjupning till minst 3,o 

m. (10 fot) under medelvattenståndet pågick vid in

spektionstillfället medelst muddring. 

Mot arbetets solida utförande kunde ingen an

märkning framställas. 

43. Lerbergets hamn. 

(1,5 m. = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Båda vågbrytarne hade af årets stormar skadats, 

men befunnos vid inspektionen åter iståndsatta. Några 
1 det ena pirhufvudets murverk uppkomna sprickor 

har hamnstyrelsen ålagts med cement igenfylla. 

Segeldjupet i inseglingsgattet bcfans utgöra högst 

1,5 m. (5 fot) under dagligt vatten. 

Ingen anmärkning mot underhållet framstftldes 

vid inspektionen. 

44. Vikens hamn. 
(1,8 m. = 6 fot under hafvets ni. v. y.) 

Denna hamnanläggning befans vid inspektionen 

i fullgodt skick underhållen. Segeldjupet i hamnen 

uppgick till 2,1 in. (7 fot). 

45. Helsingborgs hamn. 
(Gamla bassineu 4,8 in. = 16 fot under liafvets ni. v. y.) 

(Nya d:o 3,6 » = 12 » » » » ) 

Den längs norra vågbrytarens inre sida på kistor 

uppförda bålverkskajen har undergått en grundlig 

lagning å en sträcka af omkring 104 in. (350 fot) 

medelst utbyte af det af röta angripna virket mot 

friskt sådant. Enär en del af grunden under kistorna 

genom ångfartygens propellrar undergräfts, har denna 

skada afhjelpts på det sätt, att tomrummen utfylts 

dels medelst béton i säckar, dels genom nedpressning 

i rör af torr blandning af cement och grus. 

Genom fortgående muddring medelst ångkraft 

har erhållits ett vattendjup under dagligt vatten af 

5,fii in. (19 fot) icke blott i inseglingsgattet, utan å 

en ytvidd af omkring 67 procent af hela hamnbas

sinens botten. 

Alla till denna hamnanläggning hörande inrätt

ningar befunnos vid inspektionen på ett förtjenstfullt 

sätt underhållna och vårdade. 

46. Råå hamn. 
(2,4 ra. = 8 fot under liafvets in. v. y.) 

Hamnens vågbrytare hafva icke nämnvärdt ska

dats af årets våldsamma stormar, utan befunnos jemte 

kajer och öfriga inrättningar i bästa skick under

hållna. 

För den inre hamnens utvidgning var arbete 

påbörjadt medelst anläggning längs åns östra sida af 

en upphalningsbädd af 115,2 m. (388 fots) längd. 

hvarjemte den inre hamnbassinen till en bredd af om

kring 60 m. (200 fot) är afsedd att fördjupas till 2,i 

m. (8 fot) under m. v. y. Det verkstälda arbetet 

är anmärkningsfritt utfördt. 

Segeldjupet i inseglingsgattet och yttre hamn

bassinen öfverstiger icke 2,1 m. (7 fot) under dag

ligt vatten. 
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47. Ålabodarnes hamn (under arbete). 
(2,5 m. = 8,4 fot under hafvets m. v. y.) 

Denna hamnanläggning, som påbörjats i Novem

ber 1881 hade vid samma tid år 1882, då inspektion 

verkstäldes, fortskridit så: 

att hela undervattensbyggnaden till båda hamn-

artuarne och båda pirhufvudena fullbordats, hvarvid 

utöfver den faststälda planen till pirhufvudenas grund

läggning användts förtimrade kistor, hvarå bétonmur 

anbragts; och 

att hamnarmarnes öfvervattensbyggnad till en del 

utförts. 

Mot de hittills utförda arbetena har ingen an

märkning framstälts. 

48. Kyrkbackens hamn på ön Hven. 
(2,1 m. = 7 fot under hafvets m. v. y.) 

Denna hamnbyggnad är anmftrkningsfritt under

hållen; bålverket för den blifvande kajen, som år 

1881 ej var helt och hållet färdig, är nu i enlighet 

med faststäld plan fullbordad. Vattendjupet under

stiger ej det föreskrifna. 

49. Landskrona hamn. 
(9,8 å 12,o m. = 33 ä 40 fot under hafvets m. v. y.) 

De iure kanalerna 3,6 m. = 12 fot. 

Vid inspektionen framstäldes mot underhållet af 

denna hamn ingen anmärkning. Vattendjupet i in-

seglingsrännan och utefter hamnens bålverkskajer har 

icke undergått märkbar förändring. Deremot fort

går en uppgrundning i den stora ytterhamnen, hvar-

för muddring med ångkraft till vinnande af 5,94 m. 

(20 fots) vattendjup under sommaren pågått. Mud-

dret utfylles å ett i hamnens Östra del genom en ny 

kajbyggnad instängdt område af 2,733 qvm. (31,000 

qv.-fots) ytvidd. 

50. Barsebäcks hamn. 
(1,2 å 1,9 m. = 4 å 6 fot under hafvets m. v. y.) 

Båda hamnarmarne hafva genom den ofvan om-

förmälda stormen i Februari lidit svåra skador. Till 

hamnarmarnes återställande i enlighet med derför 

upprättadt förslag har Eders Kongl. Maj:t i nåder låtit 

anvisa statsbidrag, men hamnstyrelsen hade vid besigt-

ningen ännu icke för arbetets utförande kunnat vid

taga annan åtgärd, än framskaffandet af till béton-

arbetena erforderliga materialier. Vattendjupet befans 

oförändradt. 

51. Malmö hamn. 
(5,6 m. = 19 fot under hafvets m. v. y.) 

Stenkajerne, bålverken, broarne, kranarne och 

öfriga till hamnen hörande inrättningar och husbygg

nader befunnos vid inspektionen i fallgodt skick. 

För hamnutvidgningen hafva följande arbeten 

under 1882 utförts: 
o 

A ångbåtsbron har jernvägsspåret förlängts. 

Östra skeppsbron har försetts med pållare af 

gråsten jemte stensättning. 

Nya ångbåtshamnen har fördjupats till 4,sa m. 

(15 fot). 

Vattendjupet i inseglingsrännan och inre hamnen 

är oförändradt 6 m. (20 fot) under dagligt vatten. 

Mot underhållet af hamnens äldre och nyare de

lar har anmärkning éj förekommit. 

52. Skanörs hamn. 
(1,5 å 2,2 m. = 5 å 7,3 fot under hafvets m. v. y.) 

De båda vågbrytarne hafva genom årets stormar 

undergått åtskilliga skador, för hvilkas lagande hamn-

styrelsen af inspektionsförrättaren erhållit nödiga före

skrifter. 

Vattendjupet i inseglingsgattet befans medgifva 

insegling vid alla vattenstånd för 2,4 m. (8 fots) 

djupgående fartyg. 

53. Trelleborgs hamn. 
(Yttre hamnen och östra bassinen: 4,8 ra. = 16 fot under hafvets m. v.y.) 
( vestra » 3,6 ra. = 12 » » » » ) 

Erforderliga lagningar å hamnarmarne, kajerne 

och lastbryggan äro klanderfritt vidtagna och å den 

sistnämnda har en lyftkran af jern blifvit uppsatt, 

hvadan mot hamnens underhåll ej funnits skäl till 

anmärkning. 

De till utvidgningen af denna hamn bestämda 

och med statsbidrag understödda arbeten hafva 

fortgått; dock hafva fördjupningsarbetena försenats 

i följd af påträffad, opåräknadt stor massa sten i 

den inre bassinens botten. I följd deraf har hamn

styrelsen hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet 
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sökt och erhållit förlängning i arbetstiden, som till-

ändalupit den 31 December 1882, till den 1 Septem

ber 1883. 

54. Abäckås hamn. 

(1,5 m. = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Sedan de vid 1881 års inspektion anmärkta 

skador å en af vågbrytarne nu befunnits nöjaktigt 

lagade, har mot underhållet af denna hamn ej fun

nits något att anmärka. Nämnvärd uppgrundning 

har icke förmärkts, och kunna 2,2 m. (7,5 fots) djup

gående fartyg vid dagligt vatten inlöpa i hamnen. 

55. Ystads hamn. 

(4,8 m. = 16 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnens båda vågbrytare befunnos vid in

spektionen i fullgodt skick. Några mindre, af sjö

gången vållade skador å yttre beklädnaden kräfva 

iståndsättning, som dock kan anstå. 

Den stora lastbryggan kommer jemväl att under 

loppet af 1883 ombyggas. 

En ny lastkaj var under uppförande längs inre 

sidan af vestra vågbrytarens från land utgående del. 

Grundläggningen till densamma består af trenne rader 

pålar, sammanhållna mot hamnbassinen af plankspånt 

och stödda mot sjösidan af den äldre hamnarmens 

grundkistor och glacis. Öfverbyggnaden var utförd 

af bétongjutning, ofvan betäckt af grofhuggen granit. 

Kajbyggnaden, som var nära fullbordad, har 150 m. 

(500 fots) längd, 12 m. (40 fots) bredd och 1,8 m. 

(6 fots) höjd öfver medelvattenytan. Utefter hela 

kajens längd är å den gamla hamnarmens krön ett 

bröstvärn af béton, hvars öfre kant är 3,9 in. (13,14 

fot) öfver dagliga vattenståndet. 

Längs den inre hamnbassinens strandskoning är 

en ballastkaj af 47,5 m. (160 fots) längd anlagd. 

Upphalningsbädden var reparerad. 

Genom fortsatt muddring med ångkraft har dju

pet i inseglingsrännan ökats till 5,34 m. (18 fot) un

der dagliga vattenståndet. 

Hamnens underhåll har icke gifvit anledning till 

anmärkning. 

56. Kåseberga hamn (under arbete). 

(0,9 ra. å 1,5 ra. = 3 å 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Äfven detta företag, som påbörjats under 1882, 

har raskt fortskridit och vid inspektionen befans den 

vestra vågbrytarens undervattensbyggnad — hvartill 

utöfver förslaget timrade stenkistor längs hela inre 

sidan försänkts — vara fullbordad till något öfver 

vattenytan; och den östra vågbrytarens undervattens

byggnad på samma sätt utförd, ehuru ännu ej full

bordad. 

Mot det verkstälda arbetet framstäldes ingen an

märkning. 

57. Skillinge hamn. 
(1,5 m. = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnanläggningen befans vid inspektionen i lika 

fullgodt skick, som vid den år 1881 verkstälda af-

syningen. En ny landningsbrygga är anlagd i det 

inre af hamnen. Vattendjupet medgifver 1,8 m. (6 

fots) djupgående fartyg att vid dagligt vattenstånd 

angöra denna hamn. 

58. Nöbbelöf—Branteviks hamn. 
(1,3 m. = 4,5 fot under hafvets m. v. y.) 

59. Simris—Branteviks hamn. 

(1,5 = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Mot dessa tvänne båthamnars underhåll har vid 

inspektionen ingen anmärkning framstälts. En af 

den sist nämnda hamnens styrelse vidtagen åtgärd, 

— att med en kant af béton sammanbinda de öfversta 

stenarne å krönet till de vågbrytare, som bildats ge

nom rå utfyllning af stenblock — har af inspektions-

förrättaren angifvits såsom synnerligen verksam att 

förhindra öfvervattensbyggnadens upprifvande af de 

våldsamma stormarne. 

60. Simrishamns hamn. 

(3,6 ra. = 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Den norra vågbrytaren qvarstår i sitt förstörda 

skick, men har under 1882 icke lidit någon ytterli

gare skada. En af inspektionsförrättaren vid före

gående besigtning föreskrifven, vigtig förstärkning 

kring denna vågbrytares pirhufvud hade vid in

spektionen ännu icke vidtagits. Den södra våg

brytaren befans vara i godt stånd. 



28 

Med undantag af ofvan nämnda anmärkning är 

hamnen väl underhållen. Vattendjupet i inseglings-

gattet är 5,0 m. (19 fot); i det inre af hamnen är 

djupet delvis 4,2 m. (14 fot) delvis 3,3 m. (11 fot), 

och på några ställen (å lastbryggans norra sida) en

dast 1 ,s ra. (6 fot). A dessa ställen erfordras mycket 

bergsprängning för uppnående af det normala djupet. 

61. Kiviks hamn. 
(2,6 7 m. = 9 fot under hafvets m. v. y.) 

Denna hamnanläggning har under år 1882 full

bordats och afsynats samt af Styrelsen godkänts. Vid 

dagligt vattenstånd kunna 2,67 in. (9 fots) djupgående 

farkoster angöra hamnen. 

62. Hvitemölla hamn (under byggnad). 
(0,9 å 3,0 m. = 3 a 10 fot under hafvets m. v. y.) 

Arbetet, som år 1882 börjats, hade vid in

spektionen så framskridit, att östra vågbrytaren var 

i det närmaste färdig och den vestra under arbete. 

Svår sjö hindrade vid inspektionstillfället närmare 

granskning af vågbrytarens yttersta ända. Ingen an

märkning frainstäkles mot utförandet. 

63. Åhus hamn. 
(3,0 ra. = 10 fot under hafvets rn. v. y.) 

Båda vågbrytarne befunnos vid inspektionen i 
o 

fullgodt skick. Den framför magasinen i Ahus be

fintliga bålverkskajen har under 1882 delvis ombygts. 

Genom fortsatt muddring med ångkraft har tillräck

ligt djup för 3,4 m. (11,5 fots) djupgående fartyg 

genom hela hamnen vunnits. Mot hamnens underhåll 

har icke framstälts annan anmärkning, än att de 

jordfasta stenar, som befunnits uppskjuta öfver in-

seglingsrännans botten, ännu icke, oaktadt vid före

gående inspektion derom lemnad föreskrift, bort-

tagits. 

64. Sölvesborgs hamn. 
(3,6 m. = 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Ingen anmärkning mot hamnens underhåll fram-

stäldes vid inspektionen. Vattendjupet medgifver 4,45 

m. (15 fots) djupgående fartyg att vid dagligt vatten

stånd anlöpa kajerna. 

65. Nogersunds hamn. 
(1,2 ä 2,4 m. = 4 å 8 fot under hafvets ni. v. y.) 

Sedan denna hamnanläggnings fullbordande år 

1881 har intet nämnvärdt underhåll krafts, utan be-

fans allt vid inspektionstillfället i bästa skick. Djupet 

i hamnen hade ej heller undergått någon förändring 

utan medgifver fortfarande 2,4 m. (8 fots) djupgående 

fartyg att inlöpa. 

66. Karlshamns hamn. 
(3,6 m. = 12 fot under hafvets ni. v. y.) 

Mot underhållet af denna hamnanläggning har 

vid inspektionen ingen anmärkning framstälts. Vatten

djupet såväl i inseglingsrännan som i hamnbassinen 

har befunnits uppgå ända till 7,1 a 8,9 m. (24—30 fot) 

under den dagliga vattenytan, således icke obetydligt 

öfverskjutande det normala. 

Hamnarne Nås 32—66 äro inspekterade af Ma

joren Reminer. 

67. Ronneby hamn. 

(Se nedan: kanaler och farleder.) 

68. Karlskrona handelshamn. 

(4,0 m. = 13,5 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen är väl underhållen; endast mindre ar

beten hafva under 1882 förekommit. 

Hamnarne Nås 67 och 68 äro inspekterade af Kap

tenen Blix. 

69. Bolmstads hamn. 
(1,3 m. = 4,5 fot under Bolraens 1. v. y.) 

Vågbrytarens, bålverkskajens och hamnplanets 
underhåll har icke gifvit anledning till anmärkning. 
Vattendjupet var oförändradt 2,67 ä 3 ra. (9 å 10 fot) 
vid pirhufvudet och 1,2 m. (4 fot) längs kajen, allt 
räknadt från Bolmens medelvattenstånd. 

Inspekterad af Majoren Rem mer. 

70. Visby hamn. 
(Inre hamnen 3,6 m. = 12 fot under hafvets 1. v. y.) 

(Yttre d:o 4,5 » = 15 » » » » ) 

De betydliga skador, som denna hamn i följd at 

den starka stormen den 15 Februari 1882 undergått, 

voro — hvad den inre hamnen vidkommer — vid 

inspektionen fullständigt reparerade. Endast de södra 

uthalningskistorna äro ännu i behof af ombyggnad. 
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Sedan Eders Kongl. Maj:t täckts i nåder gilla en på 

Styrelsens föranstaltande uppgjord plan för reparation 

och förstärkning af hamnens genom februaristormarne 

betydligt skadade vågbrytare, och till utförande af 

dessa arbeten anvisats dels lån från Handels- och 

Sjöfartsfonden till belopp af 26,800 kr., dels anslag 

till belopp af 60,000 kr., har hamnstyrelsen under 

1882 års sommar låtit verkställa dessa reparations

arbeten under ledning af Löjtnanten i Väg- och Vatten-

byggnadscorpsen C. Husberg. Arbetet har gynnats 

af särdeles lämpliga väderleksförhållanden, h varigenom 

de ganska ansenliga arbetsmängderna kunnat utföras 

på den korta tiden af A\ månader. Enligt af veder

börande inspektionsförrättare afgifven rapport hafva 

arbetena ledts med skicklighet och — med några 

mindre, af förhållandena betingade afvikelser — ut

förts omsorgsfullt enligt den faststälda arbetsplanen. 

71. Gnisvärds hamn. 
(0,9 m. = 3 fot under hafvets m. v. y.) 

De under 1882 inträffade mindre skadorna å denna 

hamnanläggning befunnos vid inspektionen afhjelpta. 

En synnerligen väl behöflig fördjupning af inseglings-

rännan hade under sommarmånaderna pågått, gynnad 

af det samtidigt ovanligt låga vattenståndet i Östersjön. 

72. Klinte hamn. 
(3,0 ä 3,6 m. = 10 ä 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Vissa behöfliga underhållsåtgärder, hvaraf en del 

föreskrefvos redan vid 1881 års besigtning, hade vid 

inspektionen ännu ej vidtagits, hvarföre vederbörande 

hamnstyrelse förständigades härom gå i författning 

under 1883. 

73. Burgsviks hamn. 
(3,3 ni. = 11 fot under hafvets m. v. y.) 

Afven å denna hamnanläggning voro en del re

parations- och förstärkningsarbeten behöfliga. Den 

uppmuddrade rännan har hållit sig särdeles väl. 

74. Nystrands hamn. 
(1,0 m. = 3,5 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen befans vid inspektionen i godt skick. 

75. Rone hamn. 
(4,2 ra. = 14 fot under hafvets ni. v. y.) 

I afseende å underhållet af denna hamnanlägg

ning gjordes vid inspektionen endast den anmärkning, 

att stensättningeu å samtliga brokistor bör omläggas. 

76. Tomteboda hamn. 
(0,6 a 1,2 m. = 2 ii 4 fot under hafvets in. v. y.) 

Hamnen befans vid inspektionen i oförändradt 
skick. I följd af det rådande låga vattenståndet, 0,<; 
m. (2 fot) under det dagliga, kunde fisklägets båtar 
vid inspektionstillfället icke inlöpa i hamnen. Samma 
förhållande befans vid inspektionen af Herta och 
Näbbens hamnar. 

77. Herta hamn (under arbete). 
(1,0 in. = 3,5 fot under hafvets in. v. y.) 

Den söder om den äldre båthamnen med under

stöd af statsmedel anlagda, nya hamnen, som enligt 

med Styrelsen upprättadt kontrakt borde vara färdig 

den 1 September 1882 och i följd deraf af hamnsty

relsen anmälts till af sy ning, befans vid inspektion, i 

åtskilliga ej ovigtiga delar, ej nöjaktigt fullbordad, 

hvarföre arbetets godkännande icke af inspektions-

förrattaren kunde förordas. Hamnstyrelsen har för 

verkställandet af de anmärkta bristerna anhållit om 

uppskof med arbetets fullbordande till den 1 Sep

tember 1883. 

78. Djupdya hamn (under arbete). 
(0,9 m. = 3 fot under hafvets ra. v. y.) 

Vid inspektionen befunnos båda hamnarmarne 

färdiga och väl utförda, ehuru den använda stenen 

här, likasom öfver allt på ostkusten, har mycket små 

dimensioner. Den södra hamnpirens kista har in

flyttats 2,4 m. (8 fot) innanför det enligt den fast

stälda planen bestämda läget; som denna åtgärd dock 

lättar in- och utseglingen kan denna afvikelse från 

den faststälda planen godkännas. Bottensprängningen 

i hamnbassinen var till största delen verkstäld. 

79, Nabbens hamn. 
(1,2 m. = 4 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen, som genom 1882 års stormar lidit åtskil
liga skador, befans vid inspektionen i försvarligt skick 
underhållen. 
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80. Ljugarns hamn. 

(3,0 å 4,2 m. — 10 å 14 fot under hafvets ra. v. y.) 

Hamnen var vid inspektionen i oförändradt 

skick. Den redan år 1881 såsom behöflig ansedda 

förhalningskistan var ännu icke utlagd. 

81. Slite hamn. 
(4,8 å 5,9 m. = 16 å 20 fot under hafvets ra. v. y.) 

I afseende å underhållet af denna hamn förefans 

anledning till några mindre anmärkningar, i följd 

hvaraf nödiga åtgärder anbefaldes. Vattendjupet i 

hamnen håller sig oförändradt. 

82. Kappelhamns hamn. 
(2,4 a 3,6 m. = 8 å 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid denna hamnanläggning pågingo erforderliga 
underhålls- och fördjupningsarbeten. 

Hamnarne N:is 70—82 äro inspekterade af Kap

tenen i Väg- och Vattenbyggnadscorpsen W. Gagner. 

II. Brobyggnader. 

Norra distriktet. 

1. Bro öfver Töre elf i Norrbottens län befans 

vid inspektionen i godt skick. Enär Majoren Schough, 

i egenskap af inspektionsförrättare meddelat, att bron 

indelats på vägbyggnadsskyldige till underhåll, och 

således hädanefter står under Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvandes kontroll, lärer ytterligare besigt-

ningar genom Styrelsens tjenstemän icke för framtiden 

erfordras. 

2. Bro öfver Storlångträsket eller By ske elf mel

lan Piteå och Arvidsjaur i Norrbottens län. Under en 

föregående vår hade Långträsket uppdämts, innan 

isen bortsmält, hvarigenom stöden för bron, bestående 

af pålok, rubbats. Under vintern mellan 1881 och 

1882 hade denna skada reparerats på det sätt, att 

stenkistor anbragts såsom stöd för bron i stället för 

pålok. Jemväl i afseende å denna bros underhåll 

har inspektionsförrättaren, Majoren Schough meddelat, 

att detsamma nu är indeladt på vägbyggnadsskyldige. 

3. Bro öfver Ume elf vid Umeå i Vesterbottens 

län. Under den tid af ett år, som förflutit sedan 

föregående års inspektion, har denna bro ej kraft 

några nämnvärda underhållsåtgärder och vid be-

sigtningen förekom icke heller anledning att meddela 

särskilda föreskrifter rörande underhållet. Inspektions

förrättaren, Kaptenen Cederberg, har dock fästat upp

märksamheten på nödvändigheten att förrätta inspek

tionerna å denna bro under vintern, då svårigheterna 

att undersöka träverkets tillstånd under bron äro vida 

mindre, än om sommaren, helst befaras kunde, att 

röta möjligen redan angripit trävirket i brons under

delar, utan att detta förhållande vid de endast ytliga 

besigtningar, som sommartiden ega rum, kunnat ut

rönas. 

4. Bro öfver Ume elf mellan Sörfors och Bränn

land i Vesterbottens län syntes vid inspektionen, som 

förrättades af Kaptenen Cederberg, omsorgsfullt och 

väl underhållen. 

5. Bro öfver Vindelelfven vid Vännäs i Vester

bottens län. De arbeten, som vid 1881 års inspek

tion föreskrifvits för att skydda påloken mot för

skjutning genom kale, hade vid besigtningen, som 

verkstälts af Kaptenen Cederberg, ej kommit till 

utförande, emedan vattenståndet i elfven under sist-

förflutna vinter gjort grunden oåtkomlig. Någon ny 

förskjutning hade nu ej egt rum, enär det höga vatten

ståndet skyddat grunden mot kälens inverkan. I 

öfrigt var bron i anmärkningsfritt skick. 

6. Bro öfver Vindelelfven vid Ekorrsele i Vester

bottens län. Vid inspektionen befunnos de år 1881 

anmärkta felaktigheter afhjelpta, hvarigenom bro

byggnaden i egentlig mening kan anses fullbordad. 

De med brobyggnaden sammanhängande vägomlägg-

ningarne jemte uppfarterna med tillhörande ving-

murar voro deremot ej fullt färdiga, enär dels mot 

vägbankens bredd, dels mot planeringen och grus-

ningen anmärkningar förekommo, hvilka af inspek

tionsförrättaren, Kaptenen Cederberg, delgåfvos arbets-

styrelsen. 

7. Bro öfver Skellefteå elf vid Krångfors i Vester

bottens län befans vid inspektionen i anmärkningsfritt 

skick, men Kaptenen Cederberg, som förrättat besigt

ningen, har funnit anledning föreskrifva iståndsättande 

af de tillhörande uppfartsvägarne, hvarå de nya ut-
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fyllningarne undergått någon sättning och vårvattnet 

orsakat en mindre utskärning. 

8. Bro öfver Ljusne elf i Arbrå socken i Gefie-

borgs län har inspekterats af Majoren Schough utan 

anmärkning i afseende å underhållet. 

9. Bro öfver Fyrisån i Upsala (Prins Karls 

bro) inspekterades af Kaptenen, Friherre Mareks von 

Wurtemberg och har i afseende å underhållet ej gifvit 

anledning till anmärkning. Cementfogning å mur

verket var verkstäld. 

10. Bro öfver sundet vid Almarestäk i Upsala län 

befans vid inspektionen, som verkstälts af Kaptenen, 

Friherre Mareks von Wurtemberg, i godt stånd. Trä-

platformen under piren och landfästena lågo vid be-

sigtningstillfället 0,34 m. (1,15 fot) under dagens vatten

yta i Mälaren; samtidigt iakttogs vid Stockholms 

sluss ett vattenstånd af 3,96 m. (13,sr> fot). Tvänne 

duc-d'alber, som genom påstötning af seglare rub

bats, anmärktes vara i behof af lagning, hvarjemte 

de öfriga och dragbryggan borde tj ärstrj'kas. 

11. Bro öfver Örsundsån i Upsala län. (Se ka

naler och farleder). 

12. Bro öfver Sagan vid Ostanbro i Upsala län. 

De för denna bros iståndsättning och förstärkande 

under år 1881 påbörjade arbeten hafva under 1882 

fullbordats, af Majoren Nerman afsynats och af Sty

relsen godkänts. 

13. Flottbron vid Skurusund i Stockholms län. 

Vid inspektionen, som förrättats af Kaptenen, Fri

herre Mareks von Wiirternberg, befans bron nöd

torftigt underhållen och körbanan i försvarligt skick. 

Enär de vid föregående besigtning anbefalda för

stärkningsarbetena å brons östra spann och istånd-

sättandet af broöppningens duc^a lbe r ännu icke 

verkstälts, förständigades brons styrelse, som uppgaf 

orsaken till försummelsen vara den milda och för 

pålning å isen olämpliga vintern mellan 1881 och 1882, 

att utan dröjsmål vidtaga de föreskrifna åtgärderna. 

Mellersta distriktet. 
14. Bron öfver Stora Hammarsundet i Vettern 

(Örebro län) befans vid inspektionen i anmärknings-

fritt skick. 

15. Bron öfver Lilla Hammarsundet i Vettern gaf 

i afseende å underhållet anledning till vissa före

skrifter, hvilka delgåfvos vederbörande underhålls

skyldige. 

Sistnämnda två broar äro inspekterade af Kap

tenen Morsing. 

16. Bro öfver landsvägen vid. Kungsör (Drottning 

Sofias bro) i Södermanlands län. Med anledning af 

framstälda klagomål öfver hinder och ölägenheter, 

som skulle i följd af brons anläggning uppkomma för 

båtfarten, har undertecknad Lindgren å detta ar

bete verkstält en särskild besigtning, hvaraf fram

gick att den för båtfarten afsedda broöppningen lem-

nade ett för densamma fullt tillräckligt utrymme, 

helst antalet af de genom denna farled framgående 

segelbåtar är obetydligt; hvarjemte befans, att ång

båtar utan olägenhet kunna passera mellan de vid 

broöppningen anbragta ledbommarne. Enär en spärr

inrättning för begränsande af svängbrons rörelser 

syntes vara af behofvet påkallad, erhöll arbetsstyrel-

sen derom föreskrift. 

En i ån ofvanom broarne anbragt boj lärer af 

seglare mycket sällan angöras. 

Det utförda broarbetet befans i afseende å såväl 

landfästen och pelare som öfverbyggnad mycket godt. 

Vestra distriktet. 

17. Bro öfver Dalslands kanal vid Köpmannabro 

i Elfsborgs län. Inspektionen har icke gifvit anled

ning till någon anmärkning. 

18. Bro öfver Orekilselfven (tillhörande vägen mel

lan Gesäter och Starlanda) i Elfsborgs län. Denna 

brobyggnad är under 1882 afsynad och af Styrelsen 

godkänd. 

19. Bro öfver Norselfven mellan Malöga och 

Lillnor i Vermlands län. Vid inspektionen befans 

den å brons östra landfäste föregående år anmärkta 

förskjutning ännu delvis märkbar, ehuru fogarne 

igensatts med cementbruk. 1 öfrigt förekom ingen 

anmärkning. 

Broarne inom vestra distriktet äro inspekterade 

af Majoren Atterbom. 
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Södra distriktet. 

20. Bro öfver Ätran vid Vessige i Hallands län 
befans vid inspektionen i fullgodt och anmärknings-
fritt skick. 

21. Bro öfver Laga å i Kånna socken, Krono

bergs län. Detta arbete var påbörjadt och hade vid 

af Majoren Remmer förrättad inspektion fortskridit. 

så, att pålgrunden under brons landfästen fullbordats; 

att kistorna för de båda pelarne upptimrats, men 

ännu ej sänkts å sina platser, samt att afjemning af 

botten under kistorna pågick. 

22. Bro öfver Mörrums ä i Blekinge län. De 

sättningar i följd af underskärning af vattnet, sorn å 

denna brobyggnad vid föregående besigtning iakt

tagits, hade vid inspektionen visserligen reparerats, 

men fara för brons bestånd syntes icke dess mindre 

fortfarande vara för handen i följd af oloflig upp

dämning af vattenloppet genom de trenne broöppnin

gar, hvaruti damluckor icke finnas anbragta. Jemte 

det att inspektionsförrättaren anmält att dylik upp

dämning nu lärer vara af Eders Kongl. Maj:ts Be-

fallningshafvande förbjuden, har han i aflåten skrif-

velse förständigat brobyggnadsskyldige vidtaga erfor

derliga åtgärder för brons vidmakthållande. 

23. Långebro vid Kristianstad i Kristianstads län. 

Med undantag af anordningarne för svängbrons öpp

nande och stängande befans bron både till under-

och öfverbyggnad vid inspektionen i oklanderligt 

skick. För aflägsnande af de anmärkta svårigheterna 

för svängbrons manövrering har inspektionsförrättaren, 

efter verkstäld närmare undersökning om förhållandet, 

förständigat stadens drätselkammare, som har brons 

underhåll sig anförtrodt, att upprätta och inkomma 

med fullständigt förslag till iståndsättning eller om

byggnad af det rörliga spännets underbyggnad och 

rörelsemekanism. 

24. Rebbelberga bro norr om Engelholm i Kristian

stads län befans vid inspektionen vara oklanderligt 

underhållen. 

25. Bro öfver Rönne å vid Engelholm i Kristian

stads län. Denna bro, som vid inspektionen befans i 

utmärkt godt skick, har under 1882 ej kraft annan 

underhållsåtgärd, än att brobanans plankvandring 

undergått reparation och ersatts med friskt virke. 

26. Bro öfver Ringsjösundet i Malmöhus län. Den 

totala ombyggnad af denna bro, som påkallats af 

Ringsjöns sänkning, har vid inspektionen afsynats 

såsom fullbordad och godkänts utan anmärkning. 

Den förut faststälda ritningen för gamla bron har 

strängt följts, med den förändring, som krafts af sjöns 

sänkning. Bäddningen under de begge landfästena 

är lagd lika djupt under den blifvande lägsta vat

tenytan, som å faststälda ritningen till den gamla 

bron föreskrifvits i förhållande till sjöns lägsta vatten

yta före sänkningen. I öfrigt har vid ombyggnaden 

användts ekvirke till pålar och pålok, i stället för i 

den gamla bron användts furu; hvarjemte de fördelar 

vunnits, att körbanans krön, som i den gamla bron 

höjt sig 1,5 m. (5 fot) öfver uppfarternas vägbana, 

nu ligger blott 0,3 m. (1 fot) öfver den sistnämnda, 

samt att bärreglarnes underkant ligger så högt öfver 

den efter sänkningen beräknade högsta vattenytan, 

att smärre ångbåtar kunna under bron äfven vid 

nämnda vattenstånd obehindradt passera. 

Södra distriktets broar äro inspekterade af Ma

joren Remmer. 

Följande med statsbidrag understödda hamn- och 

brobyggnader samt rensningar af farleder hafva under 

år 1882 blifvit godkända: 

I I I . K a n a l e r och f a r l ede r . 

Norra distriktet. 
Kanal genom Tjufholmssundet jemte Hanholms-

uddens genomskärning. Kanalens djup var ej allenast 
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fullt t i l lräckligt, utan äfven på ett och annat ställe 

0,9 a 1,2 m. (3 ä 4 fot) mer än det föreskrifna, hvilket 

antagligen härleder sig från den af högt sommar-

vattenstånd föranledda strömmen i sundet. 

Vid Tjufholmens norra s trand är i en stor, 

jordfast sten inhugget ett märke, hvars nedre kant 

ligger 0,3 m. (1 fot) öfver medelvattenstånd. Et t 

annat märke, men mindre tillförlitligt, finnes, och 

består af en i en s törre i vat tnet belägen sten, vid 

Hanholmens strand. 

Kanalen har under 1882 trafikerats af: 

190 segelfartyg, lastade med 50,977 tons 

154 ångfartyg, » » 58,118 » 

344 fartyg, lastade med 109,095 tons, 

för hvilka i afgift uppbur i t s 9,711 kronor 43 öre. 

Segelled till Piteå jemte lastbrygga. Vid pejling j 

kanalen befans djupet öfver allt fullt tillräckligt eller 

minst 4,5 m. (15 fot) under medelvattenståndet. 

Lastbryggan hade under 1882 fullständigt repa

rerats, i det dels skadade pålar utbyt ts mot nya, dels 

plankbetäckningen till stor del förnyats. Tvänne 

godsskjul voro invid bryggan uppförda. 

Inkomsterna hafva var i t : 

för 44 fartyg om 9,034 tons.... 557,95 kr. 

» ångfartyg med reguliera 

turer . . . 1,788,98 » 2,346,93 kr. 

Utgifter: 

för muddring, reparat ioner och 

aflöningar 4,623,96 kr. 

» amortering af statslån 1,560— » 6 183,9t> kr. 

Båda kanalerna hafva inspekterats af Majoren 

Schough. 

Vatlenafledning i Ume elf vid Ytter Hiskie medelst 

kanal genom Bölesören. 

Några särskilda underhål lsåtgärder hafva ej under 

1882 vidtagits. 

Den i föregående årsberättelse omnämnda plan 

för strändernas fullständiga skyddande medelst s t rand-

skoning har nu blifvit färdig. 

Inspektionen förrättades af Kaptenen Cederberg. 

Kanal mellan norra och södra inloppen till Hernö-

sand jemte brobyggnad. Svårighet att manövrera far

tygen i kanalens öfra ända invid landshöfdingeresi-

denset förefinnes, men der utgöres botten af blank 

hälla, der någon igengrundning icke kan hafva skett. 

Den rörliga bron befans anmärkningsfritt under

hållen. 

Majoren Schough har inspekterat kanalen. 

Väddö kanal, som inspekterats af Kaptenen vid 

Väg- och Vattenbyggnadscorpsen G. I.indequist, var t i l l 

alla delar i fullt trafikabelt och väl underhållet skick. 

Enär under senare tid gjorda iakttagelser gifvit 

vid handen att lägsta vattenståndet i kanalen varit 

0,3 m. (1 fot) under vat tenmärkets nollpunkt, son» 

förut varit antagen som lågvattenyta, och djupet är 

bestämdt till 2,4 m. (8 fot) under nollpunkten, men 

kanalen passeras af fartyg, hvilkas djupgående herfik-

nats efter kanalens förr antagna lågvattenstånd, har 

inspektionsförrättaren fästat uppmärksamheten på 

ny t tan af att genom mera omfattande muddringar 

åstadkomma det för kanalen erforderliga vattendjup, 

synnerligast som det visar sig att trafiken å kanalen 

med segelfartyg och ångare af allt större dimensioner 

år från år ökas. 

I anledning af det under senhösten i Östersjön 

rådande låga vattenstånd hafva å flera ställen i ka

nalen hinder för trafiken uppstått , så att ångare ofta 
o 

ej kunnat passera kanalen. A de svåraste ställena 

hafva derföre upprensningar skett i sammanhang med 

den för kanalens rätning nödvändiga bortsprängningen 

af en bergudde på kanalens vestra sida och som af 

Eders Kongl. Maj:t anbefalts den 28 Apri l 1882 och 

af Styrelsen verkstälts för en kostnad af 7,200 kr., 

i hvilken summa dock äfven är inbegripen kostnaden 

för ofvannämnda upprensning. 

Åkers kanal. Mot underhållet framstäldes några 

mindre anmärkningar, hvilka delgåfvos direktionen. 

Rät t betydliga muddringar hade verkstälts. 

Hamnen i Upsala och farleden pä Fyrisån. Mot 

underhållet af hamnen och Islandsbron framstäldes 

ingen anmärkning. Vid anstäld pejling befans vat ten

djupet öfver allt tillräckligt. 

De båda vid »Föret» belägna duc d'alberna jemte 

två andra vid Flottsund varande samt lastbryggan 

derstädes hade nöjaktigt reparerats; sju stycken duc 

d'alber hade blifvit nybygda. 
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Farleden genom Almarestälc och Eriksund. Vid 

inspektionen utröntes att djupet i Almarestäks segel

rännas midt var högst 3,3 m. (11 fot) och minst 

2,23 in. (7,5 fot), medan vattenytan vid Stockholms 

sluss var 3,9« m. (13.35 fot). 

I farleden genom Eriksund hade ej någon niud-

dring verkstälts sedan föregående inspektion. Vatten

djupet varierade mellan 2,43 m. (8,2 fot) och 3 in. 

(10 fot). I stället för en duc d'alb hade en flytande 

boj anbragts och fyra duc d'alber undergått reparation. 

Farleden genom Örsundsä och Örsundsbro. 

Nedre delen mellan Låstaviken och Örsundsbro 

var i allmänhet i godt skick och syntes ej erfordra 

mycket underhåll. Djupet vexlade mellan 2,5 och 3,2 

m. (8,5 k 10,5 fot), då Mälarens vattenyta visade 4,05 

m. (13,o fot). 

Vid lastbryggan visade vattenmärket på 2,3 m. 

(7,7 fot). 

Öfre delen: 

l:o) Bron öfver Örsunds d syntes vara i godt 

stånd och vattenmärket vid svängpiren visade 2,25 m. 

(7,0 fot). 

2:o) Segelleden öster om Alsta sjö hade djupet 

2,2 ä 2,9 m. (7,5 k 9,8 fot) och vester om sjön var 

djupet ej mera än 2,1 å 2,4 m. (7,2 å 8 fot). I af-

seende på lastbryggan vid Alsta sjö gjordes några 

anmärkningar. 

Sedan betyg om verkstälda kompletteringar å 

lastplanet vid Alsta brygga under år 1881 inkom

mit, har Styrelsen godkänt arbetet i sin helhet-

Farleden pd Enköpings å jemte hamnen vid staden. 

Vattendjupet vid inspektionstillfället vexlade mellan 

2,s och 3,1 m. (9,5 a 10,5 fot); vid Stockholms sluss 

aflästes vid samma tillfälle 4,3 m. (14,0 fot). 

Inga underhållsarbeten hade under 1882 behöft 

göras och mot underhållet fråmstäldes ingen an

märkning. 

Södertelje kanal med sluss och broar. Vid anstäld 

pejling var vattendjupet i Saltsjön 4 m. (13,5 fot) 

och i Mälaren 4,2 m. (14,1 fot), medan vattenmärkena 

vid Stockholms sluss visade resp. 4,2 och 4,3 m. (14 

och 14,5 fot). 

I kanalen befans djupet vara 3,9 å 4,2 m. (13 k 

14 fot) och i Linasundet 4,2 k 4,5 m. (14 k 15 fot). 

Nya hammarband och ny plankbeläggning hade 

blifvit pålagda å lastbryggan vid norra kanalens södra 

inlopp. Dragbryggan vid Linasundet hade försetts 

med ny plankbeklädnad. 

Slussen och broarne voro anmärkningsfritt un

derhållna. 

Inspektionen af de sex sistnämnda arbetena har 

förrättats af Kaptenen Mareks von Wurtemberg. 

Mellersta distriktet. 
Farleden på Timselfven jemte Knapfors sluss. Emot 

underhållet gjordes ingen annan anmärkning, än att 

en nedanför slussen bildad mindre uppgrundning 

skulle borttagas. 

Filipstads och Norsbäckens kanaler äro väl under

hållna, men finnes dera numera nästan ingen trafik. 

Skanssundet och farleden till Nyköping. En slam-

bank har uppkommit straxt utanför Nyköpingsåns 

mynning, men är dock icke af någon betydenhet eller 

för sjöfarten hinderlig. 

Ofvafinämnda arbeten äro af Majoren Nerman 

inspekterade. 

Farlederna genom Pälsundet, Köpings och Arboga 

dar samt Eskilstuna kanal hafva ej under år 1882 

inspekterats. 

Kanalen mellan sjöarne Norra och Södra Hörken. 

Vattenhöjden var på öfre tröskeln 1,93 in. (6,5 fot) 

och på nedre 1,31 m. (4,4 fot). 

Följande reparationsarbeten hafva under 1882 

utförts, nämligen: 

de båda fällbroarne öfver kanalen hafva blifvit 

försedda med ny öfverbyggnad; 

den nedre slussporten har blifvit reparerad och 

sammanbunden medelst jern omkring rundståndaren, 

hvarigenom den ännu någon tid kan tjenstgöra. 

Under 1882 har trafiken på kanalen varit större 

än något af de senare åren i det i medeltal två malm

laster i veckan passerat kanalen. 

Kaptenen Morsing har inspekterat kanalen. 

Hjelmare kanal och slussverk. De vid 1881 års 

inspektion anmärkta bristfälligheterna voro nu af-

hjelpta. Det torde ej böra lemnas oanmärkt, att 

Värhulta egare företagit sig att genombryta en na-
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turlig vall, som utgjort vattendelare mellan kanalen 

och gårdens område, hvars naturliga vattenaflopp förut 

gått till Hjelmaren, och sålunda' ledt vattnet in i ka

nalens öfre del. Denna åtgärd, som otvifvelaktigt 

kan blifva för kanalen menlig såsom förorsakande 

uppgrundning, kommer dock att af kanalbolaget åtalas. 

Inspektionen förrättades af undertecknad Lind

gren. 

Strömsholms kanal, som inspekterats af under

tecknad Lindgren och Kaptenen Morsing, är under

hällen på ett i allo berömvärdt sätt. 

Det i förra inspektionsberättelsen omnämnda 

planteringsarbetet vid sqvalpbankarne hade försvårats 

genom det under 1882 års sommar fortfarande höga 

vattenståndet. 

Sotsundet i Mälaren, beläget straxt utanför Ströms-

holrn, befans vid af Majoren Nerman verkstäld besigt-

ning upprensadt och ordnadt i enlighet med gillad 

plan, hvarföre afsyningsbetyg lemnats, och har Sty

relsen derefter såsom fullbordadt godkänt detta arbete. 

Östra distriktet. 
Göta kanal. Den nya inseglingsrännan till Mo

tala har öppnats för allmän trafik och har försetts 

med en ledfyr, som tillsammans med hamnfyren tyd

ligt angifver rännans riktning. Kanalen mellan Motala 

och Borenshult samt hamnen vid sistnämnda ställe 

voro fullständigt uppmuddrade, och mudderverkets 

gamla hästvandring har utbytts mot en ångmaskin, 

hvarigenom dess arbetsduglighet något mer än för

dubblats. Nya slussportar voro under insättning vid 

Sjötorp. Förberedelser äro vidtagna för ombyggande 

af broarne vid Stång och Brunneby. För öfrigt hafva 

de vanliga underhållsarbetena för kanalens vidmakt

hållande hela året fortgått. 

A Kinda kanal hafva under 1882 vidtagits de 

vanliga underhållsarbetena och befans kanalen i godt 

skick. 

Farleden till Norrköping. Vid anstäld pejling 

utefter hela farleden befans att djupet vid 3,47 m. 

(11,7 fots) vattenstånd på dockans tröskel var 5,34 m. 

(18 fot) och deröfver, utom på 2 ställen, der djupet 

endast var 5^8 ä 5,31 m. (17,8 ä 17,9 fot). Planen 

till farledens ytterligare uppmuddring synes således 

i det närmaste vara fullbordad. 

Ofvannämnda farleder hafva inspekterats af Ma

joren Zander. 

Inspektion af farleden till Mönsterås måste upp

skjutas för afvaktande af lämpligare väderlek. 

Gränsö kanal har ej under år 1882 besigtigats. 

Vestra distriktet. 

Forshaga kanal med sluss var i godt stånd och 

segeldjupet mer än tillräckligt. Några större repara

tioner hafva ej förekommit. 

I följd af för högt vattenstånd har kanalen måst 

hållas stängd under seglationstiden 8 särskilda gån

ger, och under en sammanlagd tid af 34 dygn. Högsta 

vattenytan inträffade den 9 Maj, då vid stämporten 

aflästes 5,73 m. (19,3 fot) och vid nedersta slusströ

skeln 4,75 m. (16 fot). Lägsta vattenståndet obser

verades den 9 Oktober, nämligen 2,07 m. (9 fot) vid 

stämporten och 2,os m. (7 fot) vid nedre tröskeln. 

Seffle kanal och Byelfvens segelled. Anläggningen 

var i godt skick och segeldjupet mer än behöfligt. 

Vattenståndet har under hela seglationstiden varit 

ytterst gynnsamt till följe af det höga vattenståndet 

i Venern. I kanalen ofvanför slussen stod vatten

ytan nästan hela sommaren 3,71 in. (12,5 fot) ofvan 

tröskeln i slussen. 

Erforderliga reparationsarbeten hafva under 1882 

verkstälts. 

Båda kanalerna äro besigtigade af Majoren At-

terboin. 

Dalslands kanal med slussar jemte kanal med 

slussar mellan sjöarna Östra, och Vestra Silen. 

Vid många af slussarne iakttogos läckor, hvilka 

borde tätas och fogstrykas. För öfrigt var hela den 

långa kanallinien med tillhörande anläggningar or

dentligt underhållen. 

Bland verkstälda förbättrings- eller underhålls

arbeten må nämnas: 

vid Köpmannabro reparation af slussportarne 

samt grusning; 

vid Upperud grusning a kanalbankarna, 
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vid Håfverud lagning af den otäta muren vid 

aqvedukten, reparation af dragvägsvandring och gång-

vandring: öfver strömmen samt orusning-

vid Buterud grusning, 

vid Länged utgräfning af mötesbassin ofvan slus

sen N:o 10 samt stensättning af kanalbanken, 

vid Krokfors ny plankbeklädnad å kallmuren mel

lan öfre slussen och strömmen. 

Denna kanal har inspekterats af undertecknad 

Lindgren och Majoren Atterbom. 

Snäcke kanal och sluss var ordentligt underhållen ; 

nästan inga andra reparationsarbeten hafva varit be-

höfliga än målning och tjärning. Vattenståndet var 

ovanligt högt hela seglationstiden. 

Trollhätte kanal med slussar var underhållen i 

ordentligt skick. I September börjades sprängning 

för bergkanalens utvidgning på dess östra sida midt 

för Trollhätte kyrka, hvilken sprängning är afsedd 

dels att borttaga en för seglingen ofördelaktig krök, 

dels att bilda en mötesplats midt i den svåraste krö

ken. Arbetet är beräknadt att i sin helhet kosta 

26,700 kronor. 

Lägsta vattenståndet för 1882 har observerats 

den 28 Januari med 3,80 m. (13 fot) å Venersborgs 

vattenmärke samt högsta med 5,14 in. (17,3 fot) den 

23 September. 

Farleden från Uddevalla genom Bjbrnö- och Malö-

sunden till Kattegat var i fullgodt skick. Tretton 

stycken bojar voro försedda med nya kettingar. 

De tre sistnämnda farlederna hafva inspekterats 

af Majoren Atterbom. 

Albrektssunda kanal har ej under 1882 inspek

terats. 

Södra distriktet. 

Kanalen från Räjjpe jernväysstation till Helgasjön 

och derifrån till Toftasjon. Vid af Majoren Remmer 

gjord inspektion framstäldes ingen anmärkning mot 

underhållet. 

Farleden pä Rottne å jemte hamnen vid Ronneby 

köping. Endast obetydliga arbeten hade under 1882 

pågått. Förslag har uppgjorts till strandskoning för 

farleden i ån, hvilken farled ej obetydligt skadas af 

den lifliga ångbåtstrafiken. Köpingen besökes näm

ligen tvänne gånger dagligen af större kustångbåtar 

och hvarje timma dagligen under sommaren trafikeras 

ån af små ångslupar. 

Inspekterad af Kaptenen Blix. 

I farleden till Kristianstad hafva å delen Ähus— 

Kristianstad inga fördjupnings- eller andra arbeten 

pågått under 1882, hufvudsakligen af den orsak, att, 

högt vattenstånd i ån gjort muddringar obehöfliga. 
o 

Genom rännan från hafvet upp till »Alius bryg

gor» har muddring med ångkraft pågått, så att 3,-ii 

m. (11,5 fots) djupgående fartyg obehindradt kunna 

vid »dagligt vatten» uppgå till sistnämnda ändpunkt. 

Farleden på Rönne å mellan Enyelholm och Sön-

narslöf hade 0,89 m. (3 fots) segeldjup vid medel-

vatten ända till Tranarp, men derefter och upp till 

Sönnarslöfs bro hafva så stora uppgrundningår af 

sand bildats i båtleden, att knappast 0,(iO in. (2 fots) 

djupgående farkoster flyta vid dagligt vatten. Då 

denna farled numera synes ohehöflig, hafva dock ej 

några anmärkningar deremot framstälts. 

De båda sistnämnda farlederna hafva inspekterats 

af Majoren Remmer. 

IV. D o c k b y g g n a d e r och u p p h a l n i n g s -

b ä d d a r . 

Norrköpings docka. Vid inspektionen framstäldes 
mot underhållet ingen anmärkning. 

Oskarshamns docka befans anmärkningsfritt un

derhållen. Jemväl detta år har dockans begagnande 

af främmande fartyg lemnat en ej obetydlig vinst. 

Kalmar upphalningsbädd har under 1882 repare

rats och befans i fullgodt skick. 

Inspektionen af ofvan nämnda byggnader är verk-

stäld af Majoren Zander. 

Upphalningsbädden vid Lindholmens mekaniska 

verkstad i Göteborg. Denna anläggning underhålles 

fortfarande väl. Inspekterad af Majoren Atterbom. 

Malmö docka, som inspekterats af Majoren Rem

mer, befans i fullgodt skick. 
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C. Vattenaftappningsarbeten. 

Norra distriktet. 
Norrbottens län. 

Sänkningen af Väläjäjärvi, Vixijärvi m. fl. sjöar inom 

Vitiangi by af Jukkasjärvi socken. Arbetet hade 

fortsatt bedrifvits, men hade detsammas fortskri

dande hindrats dels af kale och dels derefter af 

mycken nederbörd. 

Sänkningen af sjöarne Lombolojärvi och Lietimojärvi 

vid Kirnujärvi by i Korpilombolo socken. Företa

get bearbetades på lämpligt sätt. 

Utdikningen af sjön Valkeajärvi i Korpilombolo by i 

samma socken. Afloppskanalen var fördjupad och 

utvidgad till hela sin längd, men hvarken bredd 

eller djup motsvarade bestämmelserna i den fast-

stälda planen. 

Sänkningen af sjöarne Ylinen och Alanen Nartijärvi i 

Neder-Torneå socken. Arbetet var vid inspektio

nen fullbordadt och har sedermera godkänts. 

Utdikningen vid Nikkala by i samma socken. Då in

spektionen förrättades hade arbetet för året ej 

kunnat upptagas i anseende till mycket regn och 

högt vattenstånd. 

Afdikning af myrtrakten Tervajänkä i samma socken. 

Uppkommen oenighet mellan intressenterna i 

företaget har förorsakat arbetets nedläggande, och 

lärer meningen vara att afsäga sig det beviljade 

anslaget. 

Utdikningen af Degermyren vid Johannisro i Neder-

Kalix socken. Dels till följd af högt vattenstånd 

i Tore elf och dels till följd af att marken är 

så lös, att grafven på en sträcka faller igen i 

samma mån den upptages, hade företaget ej 

kunnat fullbordas. 

Utdikningen af Stora och Lilla Granträsken vid Stor

träsks kronohemman i samma socken. Den nedre 

hälften af afloppskanalen var upptagen, men 

fordrade efterrensning. 

Utdikningen af Idträsket vid öfvermorjärvs by i samma 

socken. Afloppskanalen var upptagen till fulla 

dimensioner å dess nedre hälft, men å den öfre 

delen endast till halfva djupet. De vid föregå

ende inspektion framstälda anmärkningarne i af-

seende på efterrensningen och beredande af öpp

ningar i dikesvallarne hade ej föranledt till nå

gon åtgärd. 

Utdikningen af sjön Kalajärvi vid Espinera by i samma 

socken. Afloppskanalen var upptagen men ej till 

fulla dimensioner, hvarför sjön ej var sänkt, till 

det i planen afsedda djup. 

Utdikningen af Kattisjärvi vid Sanningslandets hemman 

i Ofver-Kalix socken. Hela afloppsgrafven var 

under arbete och en del upptagen till fulla di

mensioner. 

Utdikningen af Tycksjärvi vid Tycksjärvs och Walls-

järvs hemman i samma socken. Afloppskanalen 

var anmärkningsfritt upptagen till tre fjerdedelar 

af sin längd, men å den återstående delen till 

endast hälften af det föreskrifna djupet. 

Utdikningen af Hemmyren vid Rönsjärvs by i samma 

socken. Något arbete var här ej verkstäldt och 

lära intressenterna ämna afsäga sig det beviljade 

anslaget. 

Utdikningen af Långträsket vid Slättberg i Baned socken. 

Kanalen genom träsket var på långa sträckor 

igengrundad och syntes det inspektionsförrättaren 

tvifvelaktigt, huruvida densamma håller veder- • 

börliga dimensioner. 

Utdikningen vid Pr estholms by i samma socken hade 

på lämpligt sätt och utan anmärkning fortskridit. 

Utdikningen vid Skatamarks by i Ofver-Luleä socken, 

hvartill bidrag beviljats af 1876 års medel. Ar

betet var vid inspektionen fullbordadt med un

dantag af några diken, hvilka en tredskande 

delegare försummat, men hade på byastämma 

emellertid beslutats, att tills vidare på gemensam 

bekostnad upptaga ifrågavarande diken, hvilket 

äfven verkstälts, så att företaget sedermera kun

nat af Styrelsen godkännas. 

Utdikningen vid samma by, som erhållit bidrag af 

1878 års tillgångar. Äfven vid denna utdikning 

hade en delegare förhindrat arbetets fullbordande, 

enär han uraktlåtit upptaga de inom hans om

råde befintliga grafvar, hvarigenom andra, hvilkas 

diken äro belägna ofvanför de omnämnda, ej kun

nat fullborda sin andel uti företaget. Arbetet 

utföres eljest på lämpligt sätt. 
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Utdikningen af Vallsafvan och Sundsnäsafvan vid Val

 och Fältskärs byar i Neder-Luleä socken. 

Afloppsgrafven var till fullo upptagen ined un

dantag af en mindre sträcka i närheten af Valls

afvan, dock erfordras efterrensningar i den fär

diga delen af grafven. 

Utdikningen af Gålmyren vid Blåsmarks och Svensby 

byar i Piteå socken. Arbetet bedrefs utan att 

gifva anledning till någon anmärkning. 

Utdikningen af Långsjön vid kronohemmanet Långås i 

samma socken. Hälften af den till utdikningen 

hörande afloppsgrafven var upptagen, ehuru ej 

till fullt djup. 

Utdikningen af lsowuoma myr vid Jnnosuando by i 

Pajala socken. Arbetet har bedrifvits, men den 

regniga väderleken har hindrat dess fullbordande. 

Utdikningen vid Skröfvens by i Gellivara socken be

arbetades anmärkningsfritt. 

Underhållet å följande förut fullbordade och med 

statsbidrag understödda arbeten har under år 1882 

inspekterats, nämligen: 

Utdikningen af Lomträsket i Ofver-Kalix socken be-

fans anmärkningsfritt underhållen. 

Utdikningen vid Ersnäs by i Neder-Luleä socken, 

Utdikningen vid Rutvik i samma socken och 

Utdikningen af Stor- och Palomyrarne i Korpilombolo 

socken voro uti försvarligt skick. 

Utdikningen af Hem- och Sänkmyrarne vid Niemisel i 

Baned socken var i afseende på underhållet mycket 

försummad, hvarför inspektionsförrättaren till 

intressenterne aflät skrifvelse med anmaning att 

gå i författning om grafvarnes rensning. 

Norrbottens läns utdikningsföretag äro besigtigade 

af Majoren Schough. 

Vesterbottens län. 

Utdikningen vid Långviks, Östra Falmarks och Sjöbot

tens byar samt'hemmanet Nyborg i Skellefteå socken. 

Vid inspektionen utröntes att alla dikena inom 

Sjöbottens by voro upptagna, men erfordrade 

efterrensningar, att en del diken inom Falmarks 

och Långviks byar ej voro påbörjade samt att 

dessutom efterrensningar och bortskaffning af 

dikesjord från grafkanterna återstod att verkställa, 

hvaremot å Nyborgs hemman arbetet enligt gillad 

plan var fullbordadt. 

Utdikningen vid Rickleå, Sikeå och Lägded byar i 

Bygdeå socken. Sedan föregående inspektion hade 

endast mindre rensningar här företagits. 

Utdikningen vid Fällfors, Rödas, Bäcknäs, Åntnäs, 

Sörfors, Östra och Vestra Sjulsmarks samt Bratt-

fors byar i samma socken. Arbetet pågick vid 

inspektionen inom samtlige byarne utan att gifva 

anledning till anmärkning. 

Utdikningen vid öfverklintens by i samma socken var 

anmärkningsfritt påbörjad. 

Sänkningen af Höträsket och Granträsket inom Morbyn, 

Östanträsks m. fl. byar i Säfvar socken. Ej heller 

under år 1882 har något arbete härstädes, af 

förut angifna orsaker, företagits. 

Utdikningen vid Klappmarks, Krokfors och Krokbäcks 

hemman i samma socken. Vid inspektionen an

mäldes detta arbete till afsyning, men kunde 

besigtningsförrättaren ej utfärda godkännande 

afsyningsbevis, enär arbetet ej var fullständigt 

utfördt enligt planen. Intressenterna hafva emel

lertid sedermera rättat de vid besigtningen an

märkta felaktigheter, med undantag utaf att en 

mindre del af arbetet ej fullbordats, och har in

spektionsförrättaren om denna afdelning af ut

dikningen yttrat att den »föga inverkade på 

arbetets ändamål». Styrelsen har derföre med 

stöd af den för Styrelsen nådigst utfärdade in

struktion, godkänt utdikningen och hos Eders 

Kongl. Maj:t hemstält, att den anslagsandel, som 

svarade mot den beräknade kostnaden för dessa 

arbetens utförande, skulle till statsverket indra

gas, hvilken underdåniga hemställan äfven blifvit 

af Eders Kongl. Maj:t gillad. 

Utdikningen vid Olofsfors by i samma socken. Arbetet 

hade här så fortskridit, att omkring hälften af 

de till planen hörande dikena voro upptagna 

med nära full sektion. 

Utdikningen vid Bastuträsks by i Bjurholms socken. 

Förhållandet var här lika med närmast förestå

ende utdikning. 
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Utdikningen vid Stöcksjö by i tJmeå socken. Största 

delen af de till denna utdikning hörande diken 

voro upptagna. 

Utdikningen vid Bjenbergs by i samma socken var äf-

ven på anmärkningsfritt sätt till största delen 

bearbetad. 

Utdikningen vid Hörneå by, tillhörande Hörneå aktie

bolag, i samma socken. En del af hithörande 

diken voro upptagna, men enär grunden utgöres 

af sand, som är ytterst rörlig, visade sig upp-

grundningar och andra olägenheter, hvilka torde 

komma att i hög grad försvåra arbetets ut

förande. 

Utdikningen vid samma by. Största delen af detta 

företag utgöres af bäckrensning, som äfven vid 

besigtningen var påbörjad å en längd af omkring 

891 m. (3,000 fot). 

Utdikningen vid Hökmarks by i Löfångers socken. Stör

sta delen af hithörande diken voro vid inspek

tionen påbörjade, dock framstäldes mot det ut

förda arbetet några anmärkningar beträffande 

dikesdjupet och bredden på några ställen, hvar-

jemte observerades att dikesjorden qvarlåg utmed 

de flesta diken. 

Utdikningen vid Gräsmyrs by i Nordmalings socken. 

Äfven här var största delen af till företaget 

hörande diken upptagna med nära fullständig 

sektion. 

Utdikningen vid Gammelbyn samt hemmanen Bergviken 

och Brännbergsliden i Burträsks socken bearbetades 

utan att gifva anledning till anmärkning. 

Utdikningen vid Skifsjö by i Degerfors socken. En del 

af hithörande diken voro under arbete, men, enär 

vid dikenas planläggning hänsyn ej tillräckligt 

tagits till markens beskaffenhet, torde en ändring 

i gillade planen blifva erforderlig. 

Utdikningen vid Löfö by i samma socken. Omkring 

hälften af de till detta företag hörande diken 

voro påbörjade, men intet hade fullständig sektion. 

Utdikningen vid Nyäkerstjern och Sunnansjö byar i 

samma socken. Hela dikeslängden var här på

börjad, men mestadels med endast half sektion. 

Underhållet af nedanstående arbeten i Vester-

bottens län besigtigades år 1882 och har befunnits 

som följer: 

Utdikningen vid Sörfors by i limed socken. Före

taget befans i allmänhet försvarligt underhållet. 

Utdikningen vid Brännlands by i samma socken. Detta 

arbete gaf endast anledning att föreskrifva min

dre rensningar i hithörande diken. 

Utdikningen vid Kallhögen i Vännäs socken. Hufvud-

diket befans till en del ordentligt underhållet, 

men en annan del deraf samt sidodikena voro 

i behof af rensningar. 

Utdikningen vid Järfdal i samma socken befans uti 

anmärkningsfritt skick underhållen. 

Vesterbottens läns utdikningsarbeten äro besig-

tigade af Kaptenen Cederberg. 

Vesternorrlands län. 

Sänkningen af Lillskirsjön vid Stornäsets och Björksjö

näs byar i Tåsjö socken. Sjön var visserligen 

sänkt, men ej till fullo, hvarjemte afloppskanalen 

ej var upptagen med fulla dimensioner. 

Utdikningen vid Bergs kronobygge i Bodums socken. 

Någon besigtning å detta arbete har ej under år 

1882 verkstälts, enär inspektionsförrättaren upp-

gifver, att han af fullt tillförlitlig person erfarit, 

det något arbete under året ej företagits. 

Sänkningen af Spjutesjön i Nätra socken. Äfven vid 

detta företag hade under 1882 intet arbete verk

stälts. 

Sänkningen af ödens och Bergoms sjöar i samma socken. 

Afloppet var bearbetadt ända upp mot sjöarne, 

men framstäldes mot utförandet några anmärk

ningar såsom att djupet var otillräckligt, dose

ringarne för branta m. m. 

Utdikningen af Långmyren i Allsta och Klingsta byar 

i Tuna socken. Arbete pågick på flera ställen 

och gaf ingen anledning till anmärkning. 

Utdikningen af Långmyren och Nordviksängsmyren i 

Grundsunda socken. Arbetet var påbörjadt med 

båda myrarnes utdikning och var på flera ställen 

uti fullgodt skick, hvaremot på andra ställen 

åtskilligt arbete återstod att verkställa. 
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Underhållet af utdikningen vid Östra Eldsmarks by i 

Arnäs socken besigtigades och anmärktes att en 

del diken, som voro igenvuxna af buskar och 

grästorf, borde försättas i fullgodt skick. 

Vesternorrlands lans utdikningsföretag iiro be-

sigtigade af Kaptenen Nyström. 

Jemtlands län. 

Utdikningen af Elgflon i Hammerdals socken. En del 

grafvar voro i det närmaste fullbordade och ut-

tagne med fullständig sektion enligt gillad plan. 

Andra diken voro mer eller mindre lagde under 

arbete. 

Företaget utföres på entreprenad för en kost

nad, betydligt understigande den af Styrelsen 

nedsatta ursprungligen beräknade kostnaden, men 

förklaras detta genom den arbetsmetod entrepre

nörerna förbehållit sig att vid utförandet få an

vända, i det all den i dikena lösgräfda jordmassan 

genom uppdämdt vatten föres ut i närliggande 

vattendrag; men det är ovisst om ej detta ar

betssätt kommer att medföra olägenheter för 

nedanför Elgflon belägna strandegare och fram

kalla anspråk om skadeersättningar. 

Utdikningen vid hemmanet Skogsjö i Hotagens socken 

pågick vid inspektionen. 

Jemtlands läns utdikningsarbeten äro besigtigade 

af Kaptenen Nyström. 

Kopparbergs län. 

Utdikningen af Femmyren och Låset samt sänkningen 

af Svarttjern inom Davidshytte, Nås, Djörkliytte 

och Dräcke eller Ryorna byars områden i Hedemora 
o 

socken. Åtskilliga anmärkningar mot utförandet 

framstäldes vid inspektionen och delgåfvos dessa 

arbetsdirektionen skriftligen. 

Utdikningen af Rismyren, Fevnmyren, Göltegnr, Putten 
o 

m. fl. myrar under Akersbyns, Björks, Backa och 

Djups byar i By socken. Något arbete hade här-

städes till följd af högt vattenstånd ej under 

1882 kunnat företagas. 

Afdikningen af Tvärhandsmyren vid Skuggbo, Piparbo, 

Skinnarbo m. fl. byar och lägenheter i Skedvi socken 

var anmärkningsfritt påbörjad. 

Underhållet af utdikningen af Boxbotjem i Svärd

sjö socken besigtigades och befans detsamma i all

mänhet anmärkningsfritt. 

Förestående utdikningsarbeten inom Kopparbergs 

län äro besigtigade af Majoren Schough. 

Mellersta distriktet. 

Kopparbergs län. 

Rätningen af Rudbäcken och Dalbäcken samt utdiknin

gen af Körsängssvaet, Rudängsmyren och Rudorna 

i Stora Tuna socken. Arbetet hade fortskridit 

så, att endast öfre delen utaf en afloppsgraf åter

stod, och uppgafs orsaken till att företaget, som 

utföres på omsorgsfullt sätt, icke fullbordats vara 

den under 1882 års sommar rådande ymniga 

nederbörden. -

Afdikningen af Nästmyren, Kringlutmyren och Tros-

fallet jemte rätning af Ulfvarbäcken och sänkning 

af Jomotjärn vid Fors by i Malungs socken. Af ven 

detta arbetes utförande hade hindrats af neder

börd, och voro vid inspektionen endast tvänne 

broar öfver Ulfvarbäcken under året bygde. 

Underhållet af utdikningen af Dalsjön, Igeltjärn och 

Dalängsmyren i Stora Tuna socken besigtiga

des, och befans detsamma nästan aldelcs för-

summadt. 

De till mellersta distriktet hörande utdiknings-

arbetena uti Kopparbergs län äro besigtigade af Kap

tenen Morsing. 

Örebro län. 

Sänkningen af Mosjön inom Kumla m. fl. socknar. 

Vid inspektionen bedrefs arbetet anmärkningsfritt 

och var sjön till icke obetydlig del tappad. 

Sänkningen af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren. De 

under år 1882 utförda arbetena hafva utgjorts af: 

Skebäcks hamn och Svartån. Muddringarne på 

dessa platser hade afslutats och voro under året upp

tagna 32,376 kbm. (1,237 kub.st.) och från arbetets 

början 111,287 kbm. (4,252 kub.st.) 

Hamnarne vid Nanberga, Humlemyrsviken och 

Stora Sandby voro uppmuddrade och har på denna 
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arbetsgrupp under året upptagits en muddringsqvan-

titet af 57,164 kbui. (2,184 kub.st.) samt från arbetets 

början 71,400 kbm. (2,728 kub.st.)-
o 

A segelleden i Hjelmaren har arbetats dels under 

sommaren med mudderverk och dels under vintern 

på isen genom stenfiskning och muddring för hand. 

Qvantiteten under år 1882 uppgick till 19.011 kbm. 

(726 kub.st.) och från arbetets början till 469,755 

kbm. (17,947 kub.st.). 

A Hjelmare kanal hafva endast obetydlig mud

dring och några planeringsarbeten, efter verkstäld 

sänkning af vattenytan, blifvit utförda. 

Uti Qvismaredalen hafva företrädesvis muddrings-

arbeten blifvit utförda, hvarvid upptagits 204,311 

kbm. (7,806 kub.st.) mudder. Gräfningsqvantiteterna 

för år 1882 hafva uppgått till 1,570 kbm. (60 kub.st.). 

Uti Hyndevadspasset är dammen i gamla ström

fåran fullbordad och större delen af gräfning och 

sprängning i densamma verkstälda. Arbetsqvantite-

terna för år 1882 äro: gräfning 9,736 kbm. (372 

kub.st.) och sprängning 3,953 kbm. (151 kub.st.). 

Uti Eskilstunaströmmen nedanför Hyndevad äro 

samtlige i det faststälda förslaget bestämda arbeten 

utförda. 

Från arbetets början uppgår muddringsqvantiteten 

till 1,396,622 kbm. (53,704 kub.st.) och under år 1882 

till 312,596 kbm. (11,943 kub.st.). 

Sprängningsqvantiteten uppgår från arbetets bör

jan till 29,228 kbm. (1,116 kub.st.) och under år 1882 

till 4,517 kbm. (172 kub.st.). 

Gräfningsqvantiteten uppgår från arbetets början 

till 252,946 kbm. (9,664 kub.st.) och under år 1882 

till 12,040 kbm. (460 kub.st.). 

Det först nämnda sänkningsarbetet uti Örebro 

län är besigtigadt af Majoren Nerman och det sist 

nämnda utaf undertecknad Lindgren, såsom utaf Eders 

Kongl. Maj:t förordnad kontrollant öfver arbetet. 

Vestmanlands län. 

Sänkningen af Sagan mellan Sala hytta och Vest-Terna 

qvarn. Äfven under år 1882 har detta företag 

ej bearbetats till följd utaf, att den uppkomna 

tvisten mellan arbetsdirektionen och entreprenö

ren ännu ej var bilagd. 

Arbetet inspekterades af Majoren Nerman. 

Östra distriktet. 
Skaraborgs län. 

Rensningen af Getån i Kedums och Essunga socknar. 

Arbetet var i det närmaste fullbordadt; dock er

fordrades ytterligare rensningar innan detsamma 

kunde afsynas. 

Afdikningen af Karbomossen m. fl. sänka och frost

förande marker, tillhörande hemmanen Tången, 

Brismene, Storgården m. fl. inom Brismene socken 

och Vintorp, Of ver- och Nedergård m. fl. i J lär-

stigs socken. Hufvudgrafven var vid inspektionen 

till större delen upptagen. 

Kalmar län. 

Utdikningen och af tappning en af sank mark å Klip-

pingsbo, Björnabygdens m. fl. hemman inom Visse-

fjärda, Oskars och Arby socknar. Arbetet var 

till större delen färdigt och återstod endast att 

upptaga kanalerna genom de lösa sjöbottnarne. 

Sänkningen af Grytsjön i Bäckebo socken. En mindre 

sträckaafafloppskanalensöfredelsamtgräfningarna 

genom den gamla sjöbotten återstodo att utföra. 

Arbetet har blifvit betydligt försvåradt till följd 

af opåräknad bergsprängning uti kanalen, och 

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

20 Oktober 1882 beviljat arbetsdirektionen för

längning uti tiden för arbetets fullbordan till 

den 1 September 1884. 

Afdikningen inom Getnabo, Hohna m. fl. byar i Torsås 

och Söderåkra socknar. Större delen af hufvud-

afloppet var under arbete samt bikanalerna nästan 

färdiga. 

Rensningen af Applerumsån i Döderhults socken. Ar

betet var fullbordadt ined undantag af stenspräng-

ningar och bottenrensningar uti afloppskanalen. 

Upprensningen af Alsterån och torrläggning af kärr

marker, tillhörande Barnebo och Lamnhults hemman 

i Långemåla socken. Öfver halfva hufvudafloppets 

längd var anmärkningsfritt upptagen. 
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Sänkningen af Lilla Klobosjön, tillhörande Fogelfors 

bruk, Stora och Lilla Klobo samt Lixhults byar i 

Högsby socken. Arbetet var vid inspektionen till 

större delen utfördt. 

Afdikningen af Dykärret vid Bläsinge, Qvamstads och 

Manstads byar i Högby och Källa socknar på 

Oland. Afdikningen var fullbordad, men fram-

stäldes mot densamma några anmärkningar, hvilka 

hindrade inspektionsförrättaren att förorda ar

betets godkännande. 

Alla företagen i Kalmar län — med undantag af 

det sistnämnda, som inspekterats af Majoren Zander 

— hafva besigtigats af Löjtnanten Hammarström. 

Östergötlands län. 

Sänkningen af Strålången m. fl. sjöar inom Ringarums, 

Skönberga och Mogata socknar. Arbetet hade 

visserligen bedrifvits, men ej med erforderlig 

kraft och med dålig redskap. Arbetsdirektionen 

hade emellertid beslutat sig för att anskaffa ett 

lämpligt mudderverk för företagets ändarnålsen-

ligare bedrifvande. 

Företaget besigtigades af Majoren Zander. 

Jönköpings län. 

Torrläggningen af marker, hörande till Torsjö säteri, 

Höreda Norr- och Södergärd samt Höreda pastors

boställe .och klockarebol. Vid inspektionen återstod 

endast en ringa del af detta arbete att fullborda. 

Sänkningen af Rödjenäs mader i Höreda, Melby och 

Björkö socknar. Arbetet befans till ungefär hälf

ten fullbordadt och förekom ej anledning till 

någon anmärkning mot det utförda. 

Sänkningen af Kroppsjön i Rydaholms socken. Arbetet 

var vid inspektionen fullbordadt i öfverensstäm-

melse med gillad plan och utfärdades afsynings-

bevis derom, hvilket bevis dock ej till Styrelsen 

aflemnats, hvadan arbetet ej är godkändt. 

Utdikningen vid hemmanet Bodasjögle i Lemnhults 

socken. Afloppsgrafven var till större delen på 

anmärkningsfritt sätt upptagen. 

Jönköpings läns utdikningsarbeten besigtigades 

af Löjtnanten Hammarström. 

Vestra distriktet. 

Vermlands län. 

Uttappningen af sjön Fåen och sänkningen af Bytjernet 

i Brunskogs socken. Arbetets bedrifvande har 

under 1882 i betydlig grad försvårats till följd 

af den rådande starka nederbörden och hafva de 

hufvudsakliga arbetena bestått uti rensningar. 

Afdikningen af Bergeruds mosse i Holrnedals socken. 

Afven detta arbetes bedrifvande har varit för-

svåradt af mycket vatten, hvadan helt obetydligt 

blifvit uträttadt. 

Rensningen af Karlandabäcken vid Bjernsby i Kar

landa socken. Förhållandet var här enahanda 

med förestående arbete. 

Torrläggningen af Säfsjöängen i Arvika socken. Ar

betet hade börjats med sprängning för utloppet, 

men af samma orsak, som omnämnts vid före

stående arbetsföretag, hade ej heller härstädes 

mycket kunnat uträttas. 

Utdikningen vid Stöpafors i Sunne socken. Intet ar

bete hade af ofvan uppgifne Orsak kunnat verk

ställas. 

Underhållet af utdikningen af Backatjern i Sunne 

socken besigtigades och framstäldes mot det egentliga 

underhållet ingen anmärkning, hvaremot tvänne broar-

observerades vara mycket bristfälliga, hvilket an

märktes för rättelses vinnande. 

Vermlands läns utdikningsföretag äro besigtigade 

af Majoren Atterbom. 

Elfsborgs län. 

Utdikningen af Ekenäs mosse i Fr ändefors socken pä 

Dalsland. På östra sidan var dikningen fullbor

dad på hela sträckan, men återstod rensning utaf 

afloppsgrafven. På vestra sidan var dikning 

verkstäld å hela längden, dock ej till föreskrifna 

dimensioner. 

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

As härad. Rångedalasjön har under 1882 blifvit 

aftappad och fullständigt sänkt. Vid inspektionen 

pågick gräfning af kanal genom öfre ändan af 

forna sjön, äfvensom i Rångedalaån samt å sträckan 

vid Varnums och Tärby skolhus. 
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För att kunna verkställa kanalgräfuingen 

nedom Rångedalasjön hade en sidokanal måst 

upptagas och voro såväl hufvud- som sidodiken 

nedom denna sjö fullbordade. 

Utdikningen af Bolleruds sjö i Ryrs socken på Dals

land. Intet arbete var vid inspektionen under 

1882 vid. detta företag verkstäldt. 

Elfsborgs, läns utdikningsarbeten besigtigades af 

Kaptenen Oterdahl. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Sänkningen af Näs eller Qvenslöfs sjö inom Angelstads 

m. fl. socknar. Sedan Eders Kongl. Maj:t på 

derom gjord underdånig framställning täckts i 

nåder bevilja ytterligare utsträckning i arbets

tiden, har företaget åter börjat bearbetas och 

bedrifvits så, att inspektionsförrättaren ansåg att 

detsamma borde kunna fullständigt utföras inom 

bestämd tid, eller den 1 Oktober 1883. 

Sänkningen af sjön Målen, Karlsjön och Gransjön i 

Agunnaryds socken. Arbetet har anmärkningsfritt 

bedrifvits, men har detsamma flera gånger måst 

afbrytas till följd af ovanligt hög sommarflod. 

Båda aftappningsarbetena uti Kronobergs län be

sigtigades af Majoren Remmer. 

Gotlands län. 

Afdikningen af Tenglings myr i Stånga och Etelhems 

socknar. Företaget var i det närmaste utfördt i 

öfverensstämmelse med nådigst gillad plan, men 

ansåg inspektionsförrättaren sig ej, till följd af 

några bristfälligheter vid utförandet, kunna för

orda detsamma till godkännande. 

Utdikningen af Stänga och Visne myrar inom Stånga, 

Linde, Fardhems, Hemse, Rone och Burs socknar. 

Arbetet hade bedrifvits på omsorgsfullt sätt och 

framstäldes endast anmärkning mot en öfver af-

loppskanalen uppförd landsvägsbro, hvilken kas

serades, emedan landfästena voro uppförda i 

sjelfva kanaldoseringarne och sålunda inkräk

tade på kanalens sektionsarea vid flod. 

Gotlands läns utdikningsföretag besigtigades af 

Kaptenen Gagner. 

Blekinge län. 

Utdikningen af Rödeby mader i Fridlefstads och Rö-

deby socknar. Under 1882 hafva endast rens

ningsarbeten och beklädnadsarbeten å kanalslän

terna företagits. 

Arbetet besigtigades af Kaptenen Blix. 

Nedanstående vattenaftappningsarbeten blefvo 

under år 1882 afsynade och godkände, nämligen: 

a) vattenaftappningar till förminskande af frost-

ländigheten: 
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b) Vattenaftappningar för vinnande af odlingsbar mark: 

D. Jernvägar. 

a) För trafik öppnade: 

1. Sundsvall—Torpshammars jernväg med bibana från 
Vatjom förbi Matfors till Ljunga elf. 

Jernvägsanläggningen befans i godt skick. 

I banan hafva inlagts 1,208 st. nya stålskenor 

och 354 st. jernskenor, hvarjemte 16,836 st. syllar 

blifvit med nya ersatte. 

De flesta husbyggnaderna hafva under 1882 blifvit 

dels panelade dels ommålade. 

1 anledning af flera inträffade axelbrott hafva 

alla vagnarna blifvit reviderade och 50 st. timmer

vagnar försedda med nya axlar af samma styrka, som 

å statens jernvägar. 25 st. nya timmervagnar skulle 

innan 1882 års slut till banan levereras. 

2. Hudiksvall—Forsa.—Näsvikens jernväg. 

Emot det sätt, hvarpå jernvägen underhållas, 

finnes intet att anmärka, utan synas vederbörande 

bemöda sig att hålla banan i sådant skick, att den 

för trafikanter erbjuder all önskvärd trygghet. 

Bron mellan Hudiksvall och Hasta udde har på 

ett omfattande sätt reparerats; 56 st. nya furupålar 

hafva till dess förstärkande nedslagits. 

299 st. stålskenor, 2,415 st. syllar och 3 kors

ningar äro under året utbytta. 

3. Söderhamn—Bollnäs kommunikationsled. 

Banan befans väl underhållen. Vid Svallmyr-

viadukten hafva 15 st. långbjelkar utbytts mot nya, 

hvarjemte Kimsta landsvägsbro och två mindre väg-

öfvergångar blifvit reparerade. 

Under 1882 äro 440 in. (1,482 fot) nya skenor 

och 3,366 st. nya syllar inlagda. 

Körliga materielen har ej undergått annan för

ändring än att tre lokomotiver försetts med nya tuber. 

4. Gefle—Dala jernväg. 

Banan var som vanligt i mycket godt skick. 

Utbyte af 27,206 st. syllar och 356 st, (1,739 m.) 

stålskenor samt utläggning af 1,544 m. (5,200 fot) nya 

spår har under år 1882 egt rum. En ny vaktstuga vid 
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Nynäs och några nya uthus vid Gefle arbetareboställen 

hafva blifvit uppbygda. 

Rörliga materielen har undergåt t betydlig re 

paration. 

Jernvägarne 1—4 inspekterades af Majoren 

Schough. 

5. Upsala—Gefle jernväg med bibanor från örbyhus 

till Dannemora och från Orrskog till Söderfors. 

Grusning och stoppning af spåret var vid in

spektionstillfället dels verkstäld dels under arbete 

och ansågs uppriktningen af spåret blifva färdig inom 

behörig tid. 

Från trafikens början till och med år 1881 (7 år) 

äro utbytta 3,708 st. skenor och 80,907 st. syllar. 

26 stödskenor och 36 vexelskenor äro inlagda 

för spårvexlarne. 

Vid Marma station har godsspåret förlängts till 

rundspår i stället för stickspår, för underlä t tande af 

lastning och lossning af artilleri. 

Broarne voro i godt stånd. 

Vid stat ionerna Vattholma, Örbyhus, Dannemora, 

Tierp, Orrskog och Härnäs hafva byggnaderna under-

gått reparationer. 

Vid bangården i Gefle är en större utvidgning af 

lokomotivverkstaden under arbete, beräknad att kosta 

40,000 kr. Dessutom skall å bangården uppföras ett 

vagnsskjul för 8 vagnar och ett skjul för målning af 

vagnar. Uppmärksamheten har blifvit fästad derpå, att 

den tillämnade anläggningen af en ny gata tvärs öfver 

spåren å bangården icke syntes vara fullt lämplig 

och under vissa förhållanden kunde medföra fara för 

trafikerande, al ldenstund spåren ligga i lutning af 

1 : 130 ä 1 : 400 , hvarigenom ej bromsade vagnar 

kunna af sig sjelfva komma i rörelse. 

Rullande materielen har tillökats med 2 st. gods

vagnar för mjölktransport och 6 st. dylika för andra 

transporter. 

Vågbrytaren vid Härnäs var i godt stånd, utom 

å yttersta ändan, hvarest i vattengången några stenar 

blifvit af vågorna lösbrutna. 

6. Dannemora—Hargs jernväg med bibana från Knaby 

till Ramhälls grufvor. 

Banan med tillbehör var i synnerligen godt stånd. 

I det numera färdiga lokomotivstallet med kom

binerad reparationsverkstad och förråd ämnar inan 

älven företaga vagntil lverkning för eget behof. 

Vid Hargs hamn pågingo utvidgningsarbeten, 

hvarjemte utfylluing af den tillämnade främre kajen 

fortgår medelst lossning af barlast. Emellertid äro 

lastningsbryggor på kistor och pålar utbygda från 

land för fartygs tilläggning. 

Under 1882 hafva 4,719 st. syllar utbytts. Före 

1882 utgjorde syllutbytet endast 1,834 st. 

Rullande materielen har under 1882 tillökats ined 

10 st. godsvagnar. 

7. Upsala—Lenna jernväg samt Upsala hamn- och 

förbindelsespår. 

Banan var i godt stånd, men spåret behöfde mera 

grus, hvilket skulle ditföras, sedan ett å Lenna— 

Norrtelje jernväg befintligt större grustag blefve åt

komligt för lokomotiv och grusvagnar. 

4,702 st. syllar och en skena hafva under 1882 

utbyt ts . 

Vexlarnes smidda stålkorsningar voro i godt 

stånd, men deras af vanliga skenor hyflade vexel

skenor behöfde förnyas. 

5 st. banvaktsstugor med uthus äro nyligen upp

förda och kosta i ett för allt för en banvakt 1,500 kr. 

De tre sist nämnde jernvägarne äro inspekterade 

af Kaptenen Lindequist. 

8. Södra Dalarnes jernväg med bibana från Säterhed 

till Bispberg. 

Sedan de i 1881 års afsyningsbevis gjorda an-

märkningarne blifvit afbjelpta och Majoren Nerman 

intygat , at t en vattenstation vid Borlänge och ett 

stickspår vid Avesta blifvit utförda, har Styrelsen 

utfärdat afsyningsbevis för denna jernväg. 

Några mindre underhållsarbeten äfvensom åt-

skilliga nybyggnader hafva utförts. 

9. Näs - Morshyttans jernväg. 

På denna i godt stånd varande jernväg hafva 

förekommit endast vanliga underhållsarbeten. 
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Telefonledning är uppsatt längs jernvägen. 

Den rullande materielen har tillökats med ett 

lokomotiv. 

10. Krylbo—Norbergs jernväg. 

Jernvägen var i godt skick. 

Bland underhållsarbeten må märkas: utbyte af 

3,220 st. syllar, 388 na. (1,307 fot) skenor och 4 st. 

vexeltungor, uppsättning af 1,287 m. (4,335 fot) trä 

stängsel samt omniurning af ena landfästet till en 

vägport mellan Kallmora och Kärrgrufvan. 

Vid Strömsnäs har stickspåret förlängts och för

setts i öfra ändan med en vexel, hvarigenom ett 

rundspår af 228 m. (768 fot) längd åstadkommits. 

En signalskifva med ledning har blifvit anbragt 

vid Krylbo. 

Jernvägarne 8—10 äro inspekterade af Majoren 

Nerman. 

11. Norbergs jernväg. 

Under 1881 och 1882 hafva 3,317 st. syllar och 

102 st. skenor utbytts. 

Omboning och tapetsering af flera boställs- och 

banvaktarhus har under 1881 egt rum. 

16 km. (1,5 mil) bana är sedan trafikens början 

belagd med stålskenor. 

12. Sala—Tillberga jernväg. 

Under 1881 och 1882 har skett utbyte af 3,065 

st. syllar och 27 st. skenor. 

Erforderliga reparationer å jernvägens byggnader 

äro verkstälda. 

13. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg med bi

bana från Tillberga till Engelsberg. 

Utbyte har under 1881 och 1882 skett af 42,388 

st, syllar, 1,037 st. (7,416 m.) jernskenor och 1,320 st. 

(8,590 m.) stålskenor. 

Följande nya anläggningar äro under samma tid 

utförda: ekonomihus vid Ramnäs och Skultuna, vatten

torn med jerncisterner vid Orresta och Skultuna, 

tillbyggnad af godsmagasin vid Enköping, spårutlägg

ning å Enköpings station, tillbyggnad af banvaktstuga 

vid Jacobsberg, 20,5 m. (69 fot) lastkaj af sten vid 

Tillberga, en telegraftråd mellan Stockholm och Till

berga, nya kilometerstolpar på hela banan och stations

hus vid Nordanö. 

Vid bron öfver Sagan böra nya och kraftiga is

brytare anbringas till skydd för der varande höga 

brostöd af gjutjern. Skengången mellan Ekolsund 

och Enköping var delvis mindre god. För öfrigt 

underhållas ofvannämnda tre jernvägar, som af under

tecknad Lindgren inspekterats, på ett tillfredsställande 

sätt och befinnas de alla i godt och trafikabelt skick. 

Den rullande materielen har under 1881 tillökats 

med 6 täckta och under 1882 med 20 öppna gods

vagnar. 

14. Köping—Hults jernväg. 

På Ullersäters och Frövi stationer hafva nedlagts 

6,623 m. (22,308 fot) stålskenor, 592 m. (1,994 fot) 

jernskenor, 11,403 st. syllar, 8 st. vexlar med kors

ningar af stål samt 462 vagnslaster grus. 

Till ett . inköpt grustag vid Fellingsbro är inlagdt 

ett spår af 267 m. (900 fots) längd. 

Vid Fellingsbro har ett 115,3 m. (385 fot) långt 

stickspår utlagts och var stationshusets påbyggnad och 

utvidgning i det närmaste fullbordad; stationsplanet 

är nu grunddikadt och plattformen förlängd med 37,1 

m. (125 fot). 

Hotellbyggnaden vid Köpings station har under

gått fullständig reparation. 

Åtta träbroar mellan Frövi och Ervalla äro la

gade och tjärade. 

Inspektionen verkstäld af Majoren Nerman. 

15. Köping— Uttersbergs jernväg med bibana till Lillsvan. 

Banan med byggnader och rullande materiel be-

fans väl underhållen och i godt skick. 

Följande arbeten äro sedan förra inspektionen 

utförde, nämligen: 

ny banvaktsstuga söder om Gislarbo, 

stationshuset vid Bernshammar påbygdt 1,5 ra. 

(5 fot) i höjd och 3 nya rum inredda i vindsvåningen, 

ett rundspår utlagdt söder om Oxbron, för last

ning af virke, 

en längre träbro för vägöfvergång mellan Berns

hammar och Karmansbo ersatt med en 12,5 m. (42 

fot) lång stentrumma och bankfyllning, utbyte af 260 
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st. skenor af 7,33 m. (24,7 fot) längd mot stålskenor 

af 17,4.3 kg. per ni. (f 2,2 <& pr fot) samt 2,520 st. syllar. 

Banan är väl underhållen. 

16. Riddarhytte aktiebolags jernväg. 

Banan, som fortfarande trafikeras af Köping— 

Uttersbergs jernvägsaktiebolag, befans till alla sina 

delar vara 5 fullgodt skick underhållen. 

De båda sistnämnda banorna hafva inspekterats 

af Kaptenen Morsing. 

17. Frövi—Ludvika jernväg. 

12,451 st, syllar och 6,200 m. (20,874 fot) ske

nor äro under 1882 utbytta, hvarjemte 4,282 kbm. 

(163,6 kub.st.) ballast utförts å banan. 

Lastkajerna vid Hörk och Vasselhyttan äro ut

vidgade och vid Ställberg är en ny lastkaj och ett 

96,5 in. (325 fot) långt stickspår anlagdt. 

Träbjelkarne i bron söder om Dalkarlshyttan 

hafva utbytts mot valsade jernbalkar med 2,52 m. 

(8,5 fots) spann. 

Pumphuset vid Linde är flyttadt från åstranden 

till lämpligare plats å stationen. 

Vid Bångbro har uppförts ett boställshus med 

4 rum och kök. De flesta husbyggnaderna hafva 

genomgått ganska omfattande förbättringar. 

Jernvägen inspekterades af Majoren Nerman. 

18. Storå —Guldsmedshyttans jernväg. 

Inspektionen gaf ej anledning till någon an

märkning. 

Under 1882 hafva 6 st. skenor och 1,000 st. 

syllar blifvit utbytte. 

Till ett nybygdt kolhus vid Guldsmedshyttan 

har man utlagt ett 193 m. (650 fot) långt spår. 

19. Bånghammar—Klotens jernväg. 

Banan befans vara väl underhållen: under 1882 

äro inlagda 1,500 m. (5,000 fot) nya stålskenor, vä

gande 26,48 kg. per m. (18,5 « per fot), och 1,100 

st. nya syllar. 

Trafiken å denna och föregående jernväg skötes 

af Frövi—Ludvika jernvägsaktiebolag och med dess 

materiel. 

Jernvägarne N:is 18 och 19 äro inspekterade af 

Kaptenen Morsing. 

20. Säfsnäs jernväg med bibana från Strömsdal till 

Strömsdals masugn. 

Förutom vanliga underhållsarbeten hafva å banan 

nedlagts 1,366 m. (4,600 fot) stålskenor, 1,294 in. 

(4,360 fot) jernskenor, 2,600 st. syllar samt utförts 

2,693 kbm. (102,o kub.st.) grus. 

Bland nybyggnader må nämnas uppförande af 

två arbetarebostäder med tillsammans 15 rum samt 

en källare och en vedbod. 

Banan inspekterades af Majoren Nerman. 

21. V essman—Barkens jernväg. 

Jernvägen har, sedan alla vid 1881 års inspektion 

anmärkta fel blifvit afhjelpta, än ytterligare förbätt

rats och kan nu mera anses vara i så godt skick, 

som ined den ännu brukbara gamla skenmatericlen 

kan åstadkommas. 

1,100 st. nya syllar och 2,374 m. (8,000 fot) nya 

stålskenor vägande 17,9 kg. per m. (12,5 « per fot) 

voro utlagda under året. 

Tvänne vändskifvor, en vid Marnas och en vid 

Smedjebacken, hafva inlagts. 

Vid Smedjebackens station har en ny ändamåls-

enligare plattform blifvit anlagd. 

Den rullande materielen befans numera vara i 

fullgodt skick, utom ett lokomotiv, som stod under 

reparation. 

Inspektionsförrättare Kaptenen Morsing. 

22. Nora—Ervalla jernväg. 

Å denna jernväg, hvarå trafiken från och med 

1881 års början besörjts af Köping—Hults jernvägs

aktiebolag, hafva följande underhållsarbeten blifvit 

verkstälda: 

12,600 m. (42,436 fot) stålskenor äro inlagda, 

1,882 m. (6,340 fot) jernskenor utbytta, 

3 st. vexlar med stålkorsningar inlagda, 

14 st. vexeltungor af jern förnyade, 

6,000 st. syllar inlagda, 

422 vagnslaster grus påförda, 
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356 in. (1,200 fot) stängselraur omlagd och 

8,194 in. (27,600 fot) trästängsel omsatt. 

En bro med 3,56 m. (12 fots) spann öfver Skinn-

hyttebäcken är till öfre delen ombygd, hvarvid trä-

balkarne utbytts mot dylika af jern. 

Tre vaktstugor, lokomotivstallet i Nora samt två 

malm- och vagnvågar hafva undergått reparation, 

äfvensom en större vändskifva blifvit flyttad. 

23. Nora—Karlskoga jernväg med bibanor från Gyt-

torp till Stribergs grufvor och till Pershyttan. 

Förutom vanliga underhållsarbeten, som under 

1882 verkstälts till vida större omfattning än under 

föregående år, hafva för spårets underhåll utkörts 

782 vagnslaster grus, hvarjemte 15,018 st. syllar och 

134 st. skenor blifvit inlagde. 
o 

Vid Asboberget hafva inlagts två spårvexlar och 

ett mindre stickspår. 

Otterbäckens stationshus har undergått en genom

gående förbättring; arbetarebostaden vid Kortfors har 

påbygts och Högåsens stationshus flyttats till Karl

skoga. 

Lokomotivstallet vid Kortfors har fått nytt tak 

och äro stengolf inlagda i lokomotivstallen vid Otter-

bäcken och Karlskoga. 

24. Vikern—Möckelns jernväg. 

Förutom spårriktning och andra vanliga under

hållsarbeten äro under 1882 utbytta 7,239 st. syllar 

och 416 m. (1,400 fot) skenor. 

Vid Immetorp är ett sidospår utlagdt. 

25. Pålsboda—Finspongs jernväg. 

Banan befans väl underhållen och hafva under 

1882 utbytts 7,631 st. syllar. 

Några mindre reparationer å husbyggnaderna 

hafva verkstälts. 

26. Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg med bi

bana från Rekarne till Kolbäck. 

Ingen anmärkning gjordes mot underhållet af 

jernvägen med dertill hörande hus och byggnader. 

Vid Öster-Tibble station har anlagts ett stick

spår för fem vagnar, en mindre lastkaj och en godsbod. 

4,088 st. syllar och 125 st. skenor äro ombytta 
under 1882. 

27. Östra Vermlands jernväg med bibana från Ny-

hyttan till Finshyttan. 

Jernvägen är väl underhållen och hafva 6,665 

st. syllar och 110 st. skenor utbytts, hvarjemte 523 

kbm. (20 kub.st) ballastgrus utkörts å linien. 

Från Storfors station har på Storfors bolags be

kostnad, utlagts ett 653 m. (2,200 fot) långt spår till 

en nämnda bolag tillhörig såg. 

Vid Herrhults station pågå de föreskrifna omlägg

ningarne af spåren. 

28. Filipstads norra bergslags jernväg. 

Banan har blifvit fullständigt lyftad och riktad, 

hvarvid 6,160 st. syllar utbytts. För öfrigt hafva 

vanliga underhållsarbeten förekommit. 

29. Nordmark—Klarelfvens jernväg med bibanor. 

Förutom vanliga underhållsarbeten hafva 6,884 

st. syllar utbytts. 

Förfaringssättet, att medelst täckning med moss

jord skydda af jäslera bestående släntor mot ras 

under källossningen, har visat sig särdeles ändamåls

enligt. 

Vid Sjögränds station har en ny vändskifva inlagts. 

Ett nytt bostadshus är uppfördt vid Edebäcks 

station. 

En dubbel 0,9 x 1,2 m. (3 x 4 fot) trumma är bygd 

på linien Nordmark—Nordmarksberg. 

Jernvägarne N:is 22—29 hafva inspekterats af 

Majoren Nerman. 

30. Vadstena—Fogelsta jernväg. 

Under år 1882 har mun ombytt 2,800 st. syllar 

och 152 st. stålskenor. 

Rörande underhållet förekom ej någon anmärkning. 

31. Norsholm—Bersbo jernväg. 

Spåret befans i allmänhet väl underhållet; dock 

behöfde en del syllar ombytas. 

Utbyte är gjordt af 105 m. (354 fot) skenor och 

1,003 st. syllar. 
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32. Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

Underhållet var anmärkningsfritt. 

Utbyte af 1,312 st. syllar och 942 m. (3,174 fot) 

skenor har egt rum. 

33. Hultsfred,—Jenny jernväg med bibanor frän Blägda 

till Yxnern, från Ankarsrum till Ankarsrums bruk, från 

Ankarsrum till Ankarsrums lastplats och från Verke

bäck till Verkebäcks lastplats. 

Vid Hvena station har östra stickspåret indragits 

till ny vexel i hufvudspåret, hvarigenom ett rundspår 

af 100 in. (337 fots) längd erhållits. 

Under 1882 hafva nedlagts 178,6 m. (601,r, fot) 

nya skenor. Endast 200 st. syllar äro ombytta, men 

ett större ombyte blir snart nödvändigt, isynnerhet 

af sådana, som bestå af Gotlandsvirke, hvaremot de, 

som tillverkats af traktens vinterhuggna virke, stå 

sig mycket bättre. 

34. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

Under 1882 hafva 34,822 st. nya syllar inlagts 

och förestår sannolikt ett betydande syllutbyte för 

nästa år. 

Hufvudspåret var för öfrigt väl underhållet och 

8,079 m. (27,212 fot) skenor hafva utbytts. 

Vexeltungorna, i regeln uthyflade af kasserade 

jernskenor, voro mycket slitna och komma väl vid 

behöfligt ombyte att ersättas med andra af bättre 

materiel. 

Skenor och skarfjern syntes vara för svaga för 

den närvarande trafiken, hvarföre det snart lärer blifva 

nödvändigt att förse hela jernvägen med starkare 

dylika. 

En vagnbod för 4 passagerarevagnar har upp-

bygts i Eksjö och å Oskarshamns bangård är utlagdt 

ett stickspår af 39 m. (132 fots) längd. 

Rullande materielen har undergått behöfliga för

bättringar. 

35. Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 

Denna jernväg, hvars trafik skötes af Nässjö— 

Oskarshamns jernvägsaktiebolag, befans vid inspek

tionen utan anmärkning. 

Intet skenutbyte har egt rum, men 2,000 nya 
syllar äro under 18S2 nedlagda. 

36. Kalmar—Emmaboda jernväg. 

I stället för det nedbrunna stationshuset af trä 

vid Trekanten har ett nytt sådant uppförts af tegel. 

478 st. nya skenor vägande 24,:is kg. per m. (17 

a per fot) hafva nedlagts i utbyte mot lika många 

å 20 kg. (14 a). 

11,812 st. syllar och 265 st. skenor hafva kas

serats och utbytts mot nya. 

Spåret var öfver allt särdeles väl hållet beträffande 

läge och skengång. 

37. Nybro—Säfsjöströms jertwäg. 

870 st. syllar och 17 st. skenor hafva under 1882 

utbytts. 

Mot underhållet framstäldes ingen anmärkning. 

Jernvägarne N:is 30—37 äro inspekterade af 

Majoren Zander. 

38. Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 

Banans reparations- och underhållsarbeten på-

gingo utan anmärkning. 

Ett tanklokomotiv, vägande 8 tons och tillverkadt 

vid Trollhättans mekaniska verkstad, har under 1882 

inköpts. 

39. Lidköping—Håkantorps jernväg. 

4,876 st. syllar och 2 st. skenor hafva inlagts; 

en ny trumma 0,fi x 0,74 m. (2' x 2,-.') är anlagd 12 km. 

(1,1 mil) från Lidköping. 

Banan befans väl underhållen. 

De båda sistnämnda jernvägarne hafva inspek

terats af Löjtnanten Hammarström. 

40. Mariestad—Moholms jernväg. 

Den höga banken straxt utanför Mariestad hade 

delvis hopsjunkit, så att lutningen utgjorde 1 : 73,i> i 

stället för föreskrifna 1 : 80. 

Under 1882 hafva utbytts 3,165 st. syllar och 

498 m. (1,677 fot) af de gamla 11,45 kg. (8 %) ske

norna. Spåret var för öfrigt vid inspektionstillfället 

skäligen väl hållet. 
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Några godsvagnar hade förlängts och försetts 

med stålfjedrar i stället för de gamla kautschuks-

dynorna. 

Banan är inspekterad af Majoren Zander. 

41. Hjo—Stenstorps jernväg med bibana från Svens

bro öfver Ekedalen till Tidaholm. 

Under 1882 hafva följande underhållsarbeten 

utförts: 

12,000 st. nya syllar och 

3,563 m. (12,000 fot) 14,3 kg. (10 «) skenor äro 

inlagda, ett bostadshus vid Tidaholm uppbygdt och 

en vagnvåg uppsatt uti ett mindre godsmagasin vid 

Svensbro station. 

Jernvägen, inspekterad af Löjtnanten Hammar

ström, befans anmärkningsfritt underhållen. 

42. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

Banan med tillbehör var i allmänhet i godt stånd. 

7,352 m. (24,762 fot) skenor vägande 15,03 kg. 

per m. (10,5 & per fot) och 7,620 st. syllar hafva 

under 1882 utlagts. Dessutom hafva förekommit 

åtskilliga mindre underhållsarbeten. 

Jernvägen inspekterades af Majoren Atterbom. 

43. Borås—Herrljunga jernväg. 

Banan med tillbehör, inspekterad af undertecknad 

Lindgren och Majoren Atterbom, befans i trafikabelt 

skick. 

Utbyte har skett af 8,424 st. syllar och 2,560 m. 

(8,928 fot) skenor. De nyinlagda skenorna äro af stål. 

Särskild uppmärksamhet fastades vid de sköliga 

bergen vid öresjö och ansågs angeläget vara, att en 

närmare undersökning snarligen må ske till utrönande 

af huruvida ej större bergmassor borde nedbrytas och 

undanskaffas, och om bästa sättet för detta arbetes 

verkställande samt uppskattning af kostnaderna och 

har Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen i anledning 

häraf aflåtit embetsskrifvelse till bolagsstyrelsen om 

vidtagande af åtgärder härför. 

Lutningsvisare och kurvpålar voro mycket brist

fälliga och borde försättas i behörigt skick. 

Enär stötarne i skarfvarne voro mycket känn

bara tycktes skenorna ej vara i särdeles godt skick. 

44. Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 

Banan med tillbehör befans ordentligt under

hållen. Utbytta äro 2,969 m. (10,000 fot) skenor 

och 12,865 st. syllar. Erforderliga reparationer hafva 

försiggått och namnes här särskildt stenbeklädnaden 

af yttre bankdoseringen vid Vassbotten, hvarest un

der 1882 nedlagts 1,200 st. faskiner och 1,843 kbm. 

(70,4 kub.st.) sten. 

Inspekterades af Majoren Atterbom. 

45. Dalslands jernväg med bibana från Eds station 

till hamnplats vid Stora Lee. 

Vid af Kaptenen Oterdahl anstäld inspektion 

befans jernvägen med alla dertill hörande byggnader 

och inrättningar i godt skick. 
o 

A Hökedalens hållplats är inlagdt ett bispar med 

ett afstånd af 137,5 m. (463 fot) mellan fripålarne. 

En lastkaj har äfven der anlagts och ett till denna 

ledande stickspår var under arbete. 

Denna jernväg, som undergått slutlig afsyning, 

har under år 1882 af Styrelsen godkänts. 

46. Bergslagernas jernvägar. 

Banan med tillbehör var väl underhållen. Rör

liga materielen ökades under 1882 med 25 st. öppna 

godsvagnar. Ännu flera godsvagnar äro under till

verkning i Åmål. 

Bland 1882 års utförda arbeten torde utom van

liga underhållsarbeten särskildt böra nämnas: 

vid Daglösen: ett lokomotivstall för 4 maskiner 

och en arbetarebostad med 13 rum, 

vid Bredsjö: en hästbana från Hjulsjön med 0,7'. 

m. (2,5 fots) spårvidd inledd å stationen. 

i Domnar/vet: ett spår inledt från Domnarfvets 

sågverk. 

47. Varberg—Borås jernväg. 

Jernvägen med tillbehör befans i tillfredsstäl

lande skick. 

Inläggning af 375,5 m. (1,258 fot) skenor och 350 

st. syllar har under 1882 verkstälts. 

Vid af undertecknad Lindgren jemte Distrikts

chefen företagen inspektionsresa å denna bana fasta

des uppmärksamhet på önskvärdheten att, der mindre 

broar endast äro försedda med två jernbalkar, en 
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tredje balk borde inläggas för betryggande af trafiken 

mot olycksfall. 

Vid Kinna eller Assbergsbron föreskrefs, att de 

jorddoseringen stödjande vingmurarne borde förhöjas, 

så att bankens lutningsförhållande kunde blifva 1 : H 

eller åtminstone 1 : l | . 

De båda sistnämnda jernvägarne hafva inspek

terats af Majoren Atterbom. 

48. Halmstad—Nässjö jernväg. 

Ingen anmärkning framstäldes mot underhållet 

af den redan för allmän trafik upplåtna bandelen 

Halmstad—Lindefors. 

Återstående delen Lindefors—Nässjö har, på 

grund af vid författningsenligt verkstäld afsyning fördt 

protokoll, den 18 December erhållit tillstånd att öpp

nas för allmän person- och godstrafik. 

Den 27 December 1882 utfärdade Styrelsen af-

syningsbetyg för banan i sin helhet. 

49. Vexiö— Älfvesta jernväg. 

Jernvägen befans vid makt hållen i fullgodt skick. 

2,555 st. syllar och 3,243 ra. (10,912 fot) skenor 

hafva under 1882 utbytts. 

En ny hållplats Ångaholm, 3 km. (0,28 mil) vester 

om Gemla, har anlagts. 

50. Karlskrona—Vexiö jernväg. 

Banan med tillbehör var i fullgodt skick under

hållen. 

Under 1882 hafva inlagts 18,803 st. syllar och 

4,970 m. (16,740 fot) stålskenor. 

De förnämsta under 1882 utförda arbeten äro: 

nytt stationshus af trä vid Torskors, 

omläggning af vändskifva vid Emmaboda, 

uppförande af en stenlastkaj vid Skruf, 

utläggning af ett genomgående sidospår med 

132 m. (444 fots) längd vid Skruf, 

ett dylikt med 89 m. (300 fots) längd vid Hof-

mantorp. 

51. Karlshamn—Vislanda jernväg. 

Banvallen med samtliga afloppstrumruor var vid 

inspektionen i fullgodt skick. Broarne .likaså, med 

undantag af, att bärreglarne i södra bron vid Hof-

mansbygd voro angripna af röta och skulle ersättas 

med nya af jern, att långsyllarne å svängbron vid 

Ulfö behöfde utbytas mot nya, att flere af småbroar-

nes bärbjelkar borde ersättas med nya, helst jern-

balkar, och att den nya öppna trumman i närheten 

af Huleviks hållplats ännu saknar bärreglar af jern. 

16,364 st. syllar hade ersatts med nya. 

I stället för skadade skenor hade under 1882 

inlagts 7,660 m. (25,800 fot) stålskenor och 717 m. 

(2,416 fot) jernskenor. 

Vid Grane lastplats hafva planeringar för ett 

sidospårs utläggande påbörjats. 

52. Vislanda—Bolmens jernväg. 

Jernvägen med tillbehör var vid inspektionen i 

synnerligen godt skick. 

Jernreglarne i bron öfver Lagaån hafva nymålats 

med i olja rifven mönjefärg. 

Under 1882 har utbyte skett af 6,628 st. syllar, 

hvarjemte 935 m. (3,150 fot) stålskenor inlagts. 

Alla stationshus och banvaktstugor voro reve-

terade samt å dörrar och fönster nymålade. 

Vid Ängs vaktstuga har en lastplats anordnats. 

Trafiken skötes fortfarande med Karlshamn— 

Vislanda jernvägsaktiebolags rullande materiel. 

53. Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

Mot underhållet af denna bana har ej förekom

mit skäl till anmärkning. 

4,020 st. syllar hafva upptagits och ersatts med nya. 

985 m. (3,318 fot) jernskenor hafva utbytts mot 

dylika af stål. 

Vid hållplatsen Valje har tillkommit en person

plattform af trä, 15 ni. (50 fot) lång, och vid Bro

mölla är personplattformen förlängd 19 in. (64 fot). 

54. Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

5,980 st. syllar och 594 m. (2,000 fot) jernskenor 

hafva under 1882 ombytts. 

Underhållet af jernvägen med dertill hörande 

inrättningar har ej gifvit anledning till anmärkning. 
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55. Gärds härads jernväg mellan Karpalund och 

Degeberga. 

Denna jernväg har under 1882 blifvit afsynad 

och till godkännande förordad. (Afsyningsbetyg har 

utfärdats den 17 Januar i 1883.) 

56. Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana frän 

Bjuf till Billesholm. 

20,600 st. tvärsyllar, 427 st. långsyllar och 852 

st. skenor hafva upptagits och u tbyt t s . 

Nya genomgående sidospår äro ut lagda vid Ty-

ringe och Bjufs stationer och vid Billesholm är ett 

st ickspår nedlagdt . 

Mot underhål le t af sjelfva banan med stationer 

och byggnader framstäldes ingen anmärkning; men 

deremot befans stängslet i förfallet skick, hvadan 

bolaget förständigades at t ställa sig till efterrättelse 

t jenstgöringsreglementet af den 27 Mars 1879, hvilket 

från och med 1881 års ingång gäller till efterrättelse 

för enskilda bolags för allmän trafik upplåtna loko

motivbanor. 

57. Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 

1:o) bandelen Landskrona—Eslöf. 

Underbyggnad, broar och öfverbyggnad befunnos 

i mycket godt och fullt betryggande skick. 

4,188 st. syllar och 591 st. stålskenor äro under 

1882 inlagda. 

Stat ioner och öfriga husbyggnader voro i fullgodt 

skick och hade delvis undergåt t betydliga reparat ioner. 

2:o) bandelen Helsingborg—Billeberga. 

2,907 st. syllar och 166 st. stålskenor hafva inlagts. 

Mot underhål le t gjordes ingen annan anmärkning, 

än a t t rö ta börjat angripa dels en af ekbjelkarne i en 

öppen t rumma, dels alla fyra bärreglarne i lilla bron 

midtför Eskatorp. 

58. Landskrona—Engelholms jernväg. 

Banvallen, afioppstrummorna, broarne, viadukten, 

vägportarne, stängslet, telegraferne och signalerne 

befunnos samtlige i fullgodt skick. 

1,280 st, syllar äro utbyt ta . 

Stations- och öfriga husbyggnader hade under

gåt t behöfliga reparat ioner och befunnos i godt skick. 

Vid Ekeby stat ion har anlagts ett nyt t genom

gående sidospår. 

Ingen anmärkning framstäldes mot underhållet. 

59. Hör—Hörby jernväg. 

Denna jernväg, som, enligt hvad förut i under

dånighet anförts, erhöll nådig koncession och fast-

ställelse af plan den 3 Februar i 1882, har, på grund 

af vid författningsenligt verkstäld besigtning förd t 

protokoll, den 24 Oktober erhållit tillstånd att öpp

nas för allmän såväl person- som godstrafik. 

60. Cimbrishamn—Tomelilla jernväg. 

Arbetet å denna bananläggning, hvilken erhållit 

koncession och fastställelse af plan den 24 Mars 1882, 

har så skyndsamt fortskridit, at t Styrelsen den 16 

December samma år kunnat , på grund af inkommet 

besigtningsprotokoll , meddela tillstånd till öppnande 

af allmän person- och godstrafik. 

61 . Ystad—Eslöfs jernväg. 

Mot banans underhåll framstäldes ingen annan 

anmärkning än at t syllarne å Vollsjö bro syntes an

gripna af y t rö ta , hvadan en närmare undersökning 

der anbefaldes. 

7,808 st. syllar och 1,487 m. (5,009 fot) jern-

skenor hafva utbyt ts . 

Vid Ystads station är ett målareverkstadshus 

uppfördt. 

Tomelilla station har för anknytningen ined Cirn-

brishamn—Tomeli l la je rnväg betydligt utvidgats och 

försetts med nya spår, hvarjemte godsmagasinet 

flyttats. 

Rullande materielen har under 1882 tillökats med 

1 mindre tanklokomotiv, 5 stolpvagnar och 5 täckta 

godsvagnar. 

62. Malmö—Ystads jernväg. 

Banvallen, afioppstrummorna, viadukterne och 

större broarne voro i fullgodt skick. 
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Ä de sex mindre, broarne med 3,:>a in. (12 fots) 

spjtnnvidd hafva furubjelkarne visat spår af kärnröta 

och hafva helvalsade jernbalkar anskaffats för att i 

stället för de nuvarande inläggas. 

11,721 st. syllar och 3,313 ra. (11,159 fot) je rn-

skenor hafva utbyt ts . 

Stations- och öfrige husbyggnader voro nöd

torftigt underhållna. 

A Malmö, Oxie och Skurups bangårdar voro nya 

sidospår lagda till en sammanlagd längd af 235 m. 

(791 fot). 

1,781 rn. (6,000 fot) snöskärmar äro utsatta af 

trän banan upptagna syllar. 

Mot underhållet af denna bana frainstäldes ingen 

anmärkning. 

63. Lund—Trelleborgs jernväg. 

Mot underhållet har ej någon anmärkning fram-

stälts. 

47 st. skenor oeh 4,200 st. syllar hafva utbytts. 

Jernvägarne N:is 48—63 hafva inspekterats af 

Majoren Remmer. 

64. Gotlands jernväg. 

Vid af Kaptenen Gagner verkstäld inspektion 

betans banan med til lbehör i godt skick. 

Den vid föregående inspektion föreskrifna sten-

beklädnaden af banksidorna vid Etelhems oeh Teng-

lings brofästen har under 1882 verkstälts. 

b) Under byggnad varande: 

65. Vintjern—Jädraås jernväg. 

Underhållet af denna jernvägs för godstafik upp

låtna bandel Vintjern—Lilla Björnmossen lemnade 

åtskilligt öfrigt a t t önska, hvilket anmärktes till 

''ättelse. 

Bandelen Lilla Björnmossen Jädraås har under 

November 1882 besigtigats; men något protokoll öfver 

hesigtningen har ej till Styrelsen aflemnats. 

Inspektionen verkstäld af Kaptenen Nyström. 

66. Limmared—Åsundens jernväg. 

Vid den af Majoren Atterbom företagna inspek

tionen utröntes att banan var nödtorftigt underhållen; 

men i allmänhet qvarstå samma anmärkningar, som 

vid 1881 års inspektion framstäldes. 

67. Lenna—Norrtelje jernväg. 

Å denna jernvägsbyggnad, som, enligt livad förut 

i underdånighet är omnämndt, erhöll koncession den 

17 Februari 1882, h a r a r b e t e t tagit sin början och var 

vid af Kaptenen Lindequist förrättad inspektion föl

jande arbete u t rä t t ad t : 

utgrafd jord 49,073 kbra. (1,875 kst.), 

u tsprängdt berg 929 kbm. (35,5 kst.), 

afloppstrummor 182,5 m. (614,5 fot). 

Arbetena synas skötta med omsorg och insigt. 

68. Norberg—Klackbergs jernväg. 

Tillstånd till denna banas byggande beviljades i 

nåder den 2 Jun i 1882 och befans arbetet, vid af 

Majoren Nerman förrättad inspektion, hafva så fort

skridit, at t 4,453 m. (15,000 fot) bana var planerad, 

hvartill 16,357 kbm. (625 kst.) jo rd och 419 kbm. 

(16 kst.) berg blifvit flyttade, alla t rummorna, 16 

täckta och 1 öppen, voro lagda, och var för bron 

öfver Näsan det östra landfästet fullbordadt och en

dast öfversta skiftet å det vestra återstod. Dessutom 

var omkring 2,820 m. (9,500 fot) bana skenlagd och 

till en del äfven grusad. 

I stället för skenor af 26,34 kg. vigt pr. in. (19,i 

£ per fot), som i den nådigst gillade planen före-

skrifves, har bolaget nedlagt sådane, som väga 30,78 

kg. pr. in. (21,r, & per fot). 

Arbe te t utföres med mycken omsorg. 

Följande tabellariska öfversigter rörande landets 

enskilda jernvägar äro denna berättelse vidfogade, 

nämligen: 

N:o VI. Enskilda jernvägar, som intill 1882 års 

utgång erhållit tillstånd at t öppnas för 

allmän trafik. 
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N:o VII. Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, 

dels under byggnad, dels ännu icke på

började vid 1882 års slut. 

N:o VIII. Förteckning å numera upphörda enskilda 

jern vägar. 

N:o IX. Förteckning å enskilda okoncessionerade 

jernvägar. 

N:o X. öfversigt af enskilda jernvägar med hänsyn 

till spårvidd, längd, rullande materiel m. m. 

samt beviljade statsunderstöd. 

N:o XI. Fördelning på särskilda län af för trafik 

öppnade såväl statsbanor som koncessione

rade enskilda jernvägar vid 1882 års slut. 

N:o XII. Fördelning på särskilda län af under bygg

nad varande statsbanor och enskilda jern

vägar samt koncessionerade, ännu icke på

började banor vid 1882 års slut. 

Stockholm den 1 September 1883. 

Underdånigst 

CARL G. BEIJER. 

A. M. LINDGREN. J. L. VON SYDOW. 



B I L A G O R . 
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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 1882 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa vägarbeten utgör i medeltal 21,799,35 kronor per nyinil (23,299,02 

kronor per mil), hvartill i statsbidrag erhållits 14,076,20 kronor per nymil (15,045,48 kronor per mil), 1 

krona 41 öre per meter eller 64,5 % af anläggningskostnaden. 
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II. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under de senast förflutna 5 åren. 
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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 1882 åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa arbeten utgör i medeltal 57,67 kronor per hektar (5,08 kronor per 

qvadratref) och det af staten lemnade bidrag 30,52 kronor per hektar (2,69 kronor per qvadratref) eller 

52,9 % af den beräknade kostnaden. 
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IV. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under de senast förflutna 5 åren. 
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Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med 1882 blifvit 
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V. 

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

Enskilda jernvägar, som intill 1882 års utgång 
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erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VI. 

Enskilda jernvägar, som intill 1882 års utgång 
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(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VII. 

Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade vid 1882 års slut. 
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VIII. 

Jernvägar, som i följd af nyare jernvägsanläggningar hafva upphört. 
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IX. 

Förteckning å enskilda lokomotivbanor, för hvilka ej begärts koncession. 
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X. 

Öfversigt af koncessionerade och okoncessionerade jernbanor med hänsyn till spårvidd, längd i kilometer och 
rullande materiel samt de konoessionerade banorna tilldelade statsunderstöd. 
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XI. 
Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-



75 

banor som koncessionerade enskilda jernvägar vid 1882 års slut 



76 

XII. 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande statsbanor och enskilda jernvägar, samt koncessione-
rade, ännu icke påbörjade banor vid 1882 års slut. 
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Innehållsförteckning. 
Underdånig berättelse. 

Sid. 
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C. Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag 6. 
D. Jernvägsbyggnader 9. 
E. Diverse arbeten 9. 

Koneessionerade jernvägar år 1882 10. 
För trafik öppnade jernvägar år 1882 11. 
Jernvägar, för hvilka intyg för lagfart under år 1882 med

delats 11. 
Redogörelse för de under Styrelsens för Allmänna Väg- och 

Vattenbyggnader direkta förvaltning under år 1882 stälda 
medel 11. 

A. Inspektioner å vägarbeten 13. 
Godkände vägarbeten 19. 

B. I. Inspektioner å hamnarbeten 20. 
I I . D:o å brobyggnader 30. 

Godkände hamn- och brobyggnader 32. 

III. Inspektioner å kanaler och farleder 32. 
IV. D:o å dockbyggnader och upphalningsbäddar 36. 

C. Inspektioner å vattenaftappningsarbeten 37. 
Godkände vattenaftappningsarbeten 43. 

D. Inspektioner å jernvägar 44. 

Bilagor. 

I. Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och 
med 1841 till och med 1882 åtnjutit statsunderstöd 57. 

II. Beräknad medelkostnad för en meter omlagd eller nyan
lagd väg under senast förflutna fem åren 58. 

III. Vattenaftappningar, som från och med 1841 till och med 
1882 åtnjutit statsunderstöd 59. 

IV. Beräknad medelkostnad för en hektar förbättrad eller 
nyvunnen jord under senast förflutna fem åren 60. 

V. Förteckning å de statsunderstöd, som åren 1841—1882 
anvisats såsom dels anslag dels lån till under Styrelsens 
för Allmänna Väg- och Vattenbyggnader kontroll stående 
arbeten 62. 

VI. Enskilda jernvägar, som till 1882 års utgång erhållit 
tillstånd att öppnas för allmän trafik 66. 

VII. Koncessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under bygg
nad, dels ännu icke påbörjade vid 1882 års slut 70. 

VIII. Jernvägar, som i följd af nyare jernvägsanläggningar upp
hört 71. 

IX. Förteckning å enskilda lokomotivbanor, för hvilka ej 
begärts koncession 71. 

X. Öfversigt af koncessionerade och okoncessionerade jern-
banor med hänsyn till spårvidd, längd och rullande 
materiel, samt de koncessionerade banorna tilldelade stats
understöd 72. 

XI. Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl 
statsbanor som koncessionerade enskilda jernvägar vid 
1882 års slut 74. 

XII. Fördelning på särskilda län af under byggnad varande 
statsbanor och enskilda jernvägar, samt koncessionerade, 
ännu icke påbörjade banor vid 1882 års slut 76. 
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