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T I L L KONUNGEN! 

På grund af nådiga föreskriften uti dm för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen gällande instruktion far Sty

relsen härined afgifva 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

om de allmänna arbeten, som varit föremal för Styrelsens verksamhet under iir 1885. 
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Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 23 

Maj och den 28 November 1884 hade den samma ar 

församlade Riksdagen stält följande belopp till Eders 

Kongl. Maj:ts förfogande för år 1885, nämligen för 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller 

oiidä(/(/ning af backiga eller eljest mindre goda vägar 

ett anslagsbelopp af 400,000 kronor, hvilken summa 

Eders Kongl. Maj:t enligt nådiga brefvet den 23 Ja

nuari 1885 täckts — med förklarande att de af Riks

dagen bestämda vilkor och föreskrifter skola i akt 

tairas — fördela till utförande af nedan antecknade 

väganläggningar och vägförbättringar, nämligen: 
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Summan af dessa anslag utgör (j(j,i7 procent af 

hela det beräknade kostnadsbeloppet. 

Enligt ofvan stående tabell hafva de under aret 

till nyanläggning fastställda vägar en längd af 99,42 km. 

(9,30 mil), som i anläggningskostnad beräknats erfordra 

2(58,454 kronor och som hugnats med statsbidrag till 

belopp af 177,450 kronor. De till omläggning afsedda 

vägarnes längd utgör 108,u km. (-=• 10,12 mil) oeh de 

derför beräknade kostnaderna 88(>,041 kr. 80 öre, af 

hvilken summa 222,550 kr. utgått säsom statsbidrag. 

Längdmetern af nyanlagd väg kostar alltsit 2,70 kr. 

och af omlagd väg 3,n kr. oeh utgöra de resp. stats

bidragen för meter 1,78 oeh 2,oo kr. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-

kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och mindre 

hamnbyggnader samt upprensning af dar oeh farleder 

ett anslag af 100,000 kr., som genom niidiga brefven 
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den 18 Juli 1884, den 30 Januari och den 3 Juli 1885 

tilldelats nedan stående arbetsföretag, nämligen: 

Påbörjande af brobyggnad öfver An-

germanelfven vid Sollefteå i Vesternorr-

lands län, hvilket företag beräknats kosta 

50,970 kr.1) 16,000 kr. 

Brobyggnad öfver Unie elf i närheten 

af Askilje by inom Stensele socken, a den 

nya vägen mellan Lycksele och Stensele 

kyrkor, i Vesterbottens län, hvarför kostna

den beräknats till 10,600 kr 7,050 » 

Hamnbyggnad vid Södra Näs fiske

hamn Båtviken i Träslöfs socken af Hal

lands län, hvilket arbete beräknats kosta 

7,000 kr . 4,600 » 

Hamnanläggning vid Östra, Torp i 

Östra Torps socken af Malmöhus län, som 

beräknats kosta 25,000 kr 16,000 » 

Utförande, enligt förändrad plan, af 

hamnanläggning vid Bäckviken a ön Hven 

i Malmöhus län, hvilket arbete först be

räknats kosta 15,000 kr., men enligt senast 

godkänd plan erfordrar en kostnad af 

"28,600 kr. och till livars utförande den 

13 Oktober 1882 anvisats ett anslag af 

10,000 kr., ytterligare 9,000 » 

Uppförande vid T or eko it: i Kristian

stads län af vdgbrytare enligt förändrad, 

till en kostnad af 28,500 kr. beräknad, 

plan, ytterligare 3,300 » 

utöfver det belopp af 15,000 kr., som en

ligt iiiidiga brefvet den 6 September 1883 

anvisals till aiilä^miing af en viigbrytare 

derstädes, jemlikt dä faststäld plan. 

Anläggning, likaledes enligt ny plan 

med kostnadsförslag slutande h 92,800 kr., 

af hamn vid fiskeläget Borstahusen i Malmö

hus län, för livilkcn hamnanläggning, förut 

beräknad till 70,000 kr., genom nådiga 

brefvet den (5 September 1883 beviljats 

ett anslag af 35,000 kr., ytterligare 22,800 » 

Transport 78,750 kr. 

') Af 1K8I> års medel iiro ytterligare, scdiin lindring i plan i nåder 
medgivits och kostnaden höjts till 9.5,500 kr., anvisade 28,000 kr. 

Transport 78,750 kr. 

Istandsättande och förstärkning af ham

nen vid fiskeläget Hvitemölla i Kristianstads 

län, hvilket arbete beräknats kosta 6,300 kr. 3,950 » 

Istandsättande och förbättrande af 

hamnen vid fiskeläget Kåseberga i Kristian

stads län, derför kostnaden beräknats till 

5,000 kr 3,000 » 

Upprensning af Laga-ân a sträckan 

mellan Ljungby köping och Hamneda bro 

i Kronobergs län, för hvilket arbete den 

beräknade kostnaden utgör 3,150 kr. 2,100 » 

Fullbordande af hamnanläggningen 

vid Galtabäcks fiskeläge i Hallands län, 

för hvilket till en kostnad af 20,520 kr. 

beräknade arbete blifvit den 3 Oktober 

1881 anvisadt ett bidrag af 11,500 kr., 

ytterligare 1,500 » 

Upprensning af Nettraby å i Blekinge 

län, hvarför kostnaden beräknats till 11,400 

kronor 7,600 » 

Istandsättande och förbättring af ham

nen vid Abekås fiskeläge i Skifarps socken 

af Malmöhus län, hvilket arbete beräknats 

kosta 34,000 kr.1) 3 , 1 0 0 » 

Summa 100,000 kr. 

3:o) För anläggning af en hamn vid Stora. Bör 

pä, Öland, ett anslag af 51,256 kr. 11 öre, hvilka medel 

anvisats att utgå, dels med 30,256 kr. 11 öre, ut

görande besparingar, som uppstått pä det för är 1883 

till anskaffande af ett isbrytande ångfartyg för upp

rätthållande af kommunikationen mellan Öland och 

fastlandet beviljade anslag, dels med 21,000 kr. frän 

1 îiksstatens Sjunde Hufvudtitel. 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-

företag. 

4:o) För understödjande, medelst anslag utan ater-

betalningsskyldighet, af torrläggning utaf sådana vatten

sjuka, marker, som utan att kunna med fördel odlas 

sprida frostskador öfver omgifvande nejd, ett belopp af 

100,000 kr.; och har Eders Kongl. Maj:t till nedan 

') Af 188G års medel äro ytterligare beviljade 19,500 kr. 



stående företag genom nådiga bref af den 5 December 

1884, 10 April, 11 September, IG Oktober, 6 och 20 

November 1885 anvisat följande anslagsbelopp, nämligen: 

Den beräknade kostnaden för torrlagd mark upp

går till 59,r.i kr. för hektar eller 5,?f> kr. för qv.-rcf. 

Såsom statsbidrag har erhållits 19,os kr. för hektar eller 

1,?3 kr. för qv.-ref. De beviljade anslagen utgöra för 

alla arbetena tillsammans 33,07 procent af hela den 

beräknade kostnadssumman. 

5:o) För understödjinulc. nwddxt län af smika 

trakters odlinij ett belopp af 1,000,000 kronor. Af 

7 
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denna fond har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda 
nådiga bref af den 19 och 29 Maj, 31 Juli, 8 Augusti, 

') Genom nådiga brefvet den 2 April 188(j iir delta lån indraget. 

16 Oktober och 6 November 1885 funnit godt anvisa 
följande försträckningsbelopp, nämligen: 
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Pen beräknade kostnaden för hvarjc hektar ny

vunnen mark uppgår till 162 kr. 57 öre eller för qv.-

ref 14 kr. 33 öre. Såsom statsbidrag har erhållits 

1G1 kr. 69 öre för hektar eller 14 kr. 25 öre för 

qv.-rcf; utgörande lånebeloppen för alla arbetena till

sammans 99,'i.r) procent af den beräknade, kostnads-

summan. 

Ofvan upptagne arbeten hafva genom vederbörande 

arbetsdirektioners försorg blifvit dels fortfarande be-

drifna dels påbörjade och hafva kontrakt vid 1885 års 

slut vederbörligen afslutats angående dessa företag, 

med undantag af nedan stående, nämligen: 

Afdikning vid byarne Hasselstad, Ettobro och 

M ullon ä s i Ronneby socken af Blekinge län; 

D:o vid hemmanet Knopparp under Vallens gfird 

i Voxtorps socken af Hallands län; 

l):o vid hemmanen Vettungen, Kârud m. fl. i 

Räcke socken af Elfsborgs län; 

D:o inom Brusaâns afdikningsomrâde i Häsleby 

m. fl. socknar af Jönköpings län; 
Väg- r>nk Ynllenbyggnadsstyrchens berättelse. 1885. 

Afdikning vid Rännas, Kolabo, in. il. i Forsheda 

och Torskinge socknar af Jönköpings län; 

D:o af icke odlingsbara delar af 1'ye mossar i 

Myresjö och Näsby socknar af Jönköpings län; 

D:o invid Bjelkarumsän. i Karlstorps och Kraks-

hults socknar af Jönkö])ings län; 

D:o vid hemmanen Östra Halfisen, Hölje och As-

rnundgârden i Liths socken af Jomtlands län; 

D:o vid bvarne Osa, Täng m. fl. i As socken af 

Jemtlands län; 

D:o vid Klingnäs by i Norsjö socken af V öster-

bottens län; 

D:o vid Norsjö by i Norsjö socken (Orniiyivn 

m. fl.) i Yestorbottens län; 

Sänkning af Björkorydssjön jomto upprensning af 

Nättrabyan m. m. i Blekinge län; 

Afdikning och odling af markor invid Snällerödsan 

i Malmöhus och Kristianstads län; 

Sänkning af sjön Fyllon in. in. i -Jönköpings län: 

Reglering af Gnyltan m. m. i Jönköpings län; 
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Torrläggning af Rye mossar i Jönköpings län; 

Reglering af Bjelkarumsån i Jönköpings län; 

Afdikning och odling vid hemmanen Bäckhult 

m. fl. i Kalmar län; 

D:o och d:o af Flyet i Kalmar län; 

Rätning af Lillan m. in. i Kalmar län; samt 

Reo-lerinsr af Rcrgmossebäcken m. in. i Skara-

borgs län. 

Rörande vägarbetet frän Nötberget öfver Hög-

ändan till Risheden med brobyggnad öfver Vester 

Dalelfven vid Risforsen, hvartill anslag beviljades den 

29 December 1882, far Styrelsen i underdånighet an

mäla, att något kontrakt iiiinu icke vid 1885 års ut

gång af intressenterne kunnat afgifvas för att af Sty

relsen antagas, enär tvist om företaget blifvit vid 

domstol anhängiggjord och frågan för närvarande lärer 

bero pä Eders Kongl. Maj:ts nådiga afgörande. 

Beträffande fortgången af de pågående arbetena 

vågar Styrelsen i underdånighet hänvisa till i denna 

berättelse längre fram förekommande redogörelser. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksdagen 

anvisade statsbidrag, anförda under rubrikerna À, B 

och C, utgör 1,651,2.56 kr. 11 öre, hvaraf 651,256 kr. 

11 öre såsom anslag och 1,000,000 kr. såsom låne-

bidrag. Utaf dessa summor hafva dock endast beviljats 

att såsom anslag utgå 627,696 kr. 11 öre och såsom 

lan 967,500 kr., livadan sammanlagda beloppet af 

ofvan upptagna under 1885 beviljade; statsbidrag utgör 

1,595,196 kr. 11 öre. 

Beträffande vilkoren för erhållande och tillgodo-

vjutande af statsbidrag till allmänna arbeten samt an

gående kontrollen der öfver har 1884 års Riksdag be

slutat och Eders Kongl. Maj:t nådigst faststält, att de 

i Riksdagens underdåniga skrifvelser den 27 April 1881 

(N:o 69) och den 11 Juni 1883 (N:o 67) intagna all

männa vilkor och föreskrifter skola blifva gällande. 

Angående vilkoren för lån ur odlingsfonden gälla de i 

Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse den 28 Sep

tember 1888 gifna föreskrifter. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Enskilda jernvägar. 

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

anvisat till understödjande af enskilda jernvägsanlägg-

ningar 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 och 11 Maj 1883 

tilldelat nedan stående jernvägar försträckningar till 

följande belopp, nämligen: 

') Ktt yttei'lig:ire 1 si. 11 nf 7'.lf>,,r>00 kr. har af 1.S84 års Riksdag till denna jernvtig beviljats, hvadan förhållandet mellan beräknad kostnad och beviljadt lån i sin 
helhet utgör 47,8 procent. 

Såsom ytterligare lån åt Skåne—Hallands jern-

vägsaldiebolag, för utförande af jerm ägsanläggning från 

Helsingborg öfver Kattarp och Engelholm till Halmstad 

samt bibana från Höganäs öfver Kattarp till Åstorp 



beviljade 1884 ars Riksdag ett belopp af 795,500 kr. 

att utgä med 2(55,1GB kr. under ar 1884, 265,166 kr. 

under år 1885 och återstoden under ar 1886. 

Till Mellersta Hallands jernvägsaktiebolag 1'ör an

läggning af jernväg frän Halmstad till Varberg har 

samma ars Riksdag beviljat ett lånebelopp af 1,550,000 

kr. att utgå med 516,666 kr. under är 1884, 516,066 

kr. under ar 1885 oeh återstoden under ar 1886. 

Ofvan nämnda bada Riksdagsbeslut liafva af Eders 

Kongl. Maj:t nådigst blifvit gillade. 

De statsbidrag, som under ar 1885 såsom lan 

utgått till enskilda jernvägars byggande, uppgå sålunda 

till 1,781,832 kr. 

Förutom ofvan stående bidrag, livilka Riksdagen 

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

särskilda nådiga bref täckts till följande företag bevilja 

bidrag, nämligen: 

E. Diverse arbeten. 

1) Att af Eders Kongl. Maj-As Statskontor för

skottsvis utbetalas. Till verkställande af för år 1885 

erforderliga underhalls- och reparationsarbeten a Trane

bergs, Nockeby och Drottningholms broar, belägna â 

allmänna landsvägen mellan Stockholm ocJi Drottning

holm, täcktes Eders Kongl. Maj:t den 13 Mars 1885 

anvisa ett belopp af 5,799 kronor. 

Sedan arbetena blifvit utförda oeh vederbörligen 

besigtigadc samt arbetschefen, Kaptenen C. A. Klintberg 

med 1'edogörelse till Styrelsen inkommit, har Styrelsen 

till Statskontoret (1886) öfverlemnat redovisningen. 

2) Att utgå frän Biksstatens Sjette Hufvudtitel: 

Genom nådigt bref af den 18 April 1884 täcktes 

Eders Kongl. Maj:t bevilja Svartlösa härads vägbygg

nadsskyldige ett anslag utan återbetalningsskyldigliet 

af 11,000 kr. för ombyggnad af chausséen å allmänna 

landsvägen mellan Stockholm och Fittja gästgifvare-

gård; och bestämdes desslikes att anslaget skulle utgå 

med 5,500 kr. år 1884, sedan kontrakt om arbetets 

utförande blifvit i vederbörlig ordning afslutadt emellan 

Styrelsen, å Eders Kongl. Maj:ts oeh Kronans vägnar, 

och blifvande ar betsdirektion, samt med 5,500 kr. under 

år 1885 efter det arbetet blifvit utfördt, afsynadt oeh 

•mdkändt. 
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Svartlösa härads vägbyggnadsskyldige liafva emel

lertid icke kunnat förmås att lenina den utsedde arbets -

direktionen uppdrag att underteckna kontraktet, Ii var

till formulär från Styrelsen utgifvits, utan fann sig 

Styrelsen, dels pä grund häraf och dels på grund af att 

arbetet icke, enligt nådigt stadgande, påbörjats under 

är 1884, böra i underdånighet hemställa om anslagets 

indragande; och har Eders Kongl. Maj:t, enligt till-

kiinnagifvande frän Eders Kongl. Maj:ts Civil-1 )epartement 

af den 7 Maj 1885, vid föredragning af denna Styrelsens 

underdåniga framställning, funnit godt förklara, att 

det till arbetet anvisade anslaget, 11,000 kr., till stats

verket indrages. 

Genom nådigt beslut af den 15 November 1884 

har Eders Kongl. Maj:t täckts fastställa plan för åstad

kommande af vinterväg från Tärna kapell förbi Forss

bäck, Yttervik, Rödingforss, Ajattr och Gardvik inom 

Tärna kapellförsamling samt Forssmark, Slussforss, 

Ankarsund, Strömsund och Sandvik i Stensele socken 

af Vesterbottens län samt till utförande af arbetet an

visa ett bidrag utan återbetalningsskyldigliet af 17,310 

kr., att af Statskontoret utbetalas till Eders Kongl. 

Maj:tsBefallningshafvande— som erhållit nådigt uppdrag 

att ombesörja, det arbetet blifver enligt faststälda pla

nen utfördt — under år 1885 med 11,310 kr. från 

besparingarne å ofvan stående Hufvudtitels anslag till 

jordbruket, handeln och näringarna, och under år 1886 

med 6,000 kr. af sist nämnda års anslag på samma 

Hufvudtitel till Ml gar och kommunikationer. Den be

räknade kostnaden för arbetet var 22,600 kr., men 

har densamma, dels derigenom att intressenterne er

hållit rätt att från närmast belägna kronoskogar afgifts-

fritt hemta det till anläggningen erforderliga virke, 

dels ock derigenom att vederbörande ålagts att utan 

ersättning afstå all den för väganläggningen med bro

byggnader enligt planen erforderliga mark — livilka 

båda poster uti kostnadsförslaget beräknats till snni-

maulagdt 5,290 kr. — nedbringats till ofvan stående 

17,310 kr. 

3) Att utgå från- I/andels- och Sjofarlsfovden: 

Genom nådigt bref af den 12 .Juni 1885 liar 

Eders Kongl. Maj:t beviljat ett anslag utan återbetal

ningsskyldigliet af 22,500 kr. för upprensning af en 

farled uti sjön lljelinaren genom lljelmaresund samt 
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vidiirc genom Hyndevadssund förbi Nordön öfver Tandla-

viken och Närsjöfjärden fram till Oxelösund—FJen— 

Vestmanlands jernvägsspårs slutpunkt vid Hyndevadsån; 

varande Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernvfigsaktie-

bolaf, soin uppà underdånig ansökan erhållit statsbi

draget, förpligtadt att utföra arbetet och för framtiden 

underhålla farleden, samt att, om arbetet enligt i be

hörig ordning förda räkenskaper finnes hafva kostat 

mindre än det beviljade anslaget, till Handels- och 

Sjöfartsfonden återbära det uppkomna öfverskottet. 

Snmnianlagda summan af de utaf liders Kongl. 

Maj:t och Riksdagen för ar 1885 beviljade bidrag till 

understödjande af allmänna väg- och vattenbyggnads-

arbeten uppgår således till 3,478,197 kr. 11 öre, hvaraf 

såsom anslag 696,365 kr. 11 öre och såsom lån 2,781,832 

kr. I dessa summor äro dock ej anslagen till statens 

jcrnvägsbyggmider inbegripna. Af såväl anslags- som 

lånefonder återstå dock, såsom ofvan nämnts, några 

mindre belopp odispotierade. 

För att i ett sammanhang lemna en öfversigt öfver 

de anslags- och lånebelopp, som blifvit från och med 

1841 till och med 1885 tilldelade allmänna arbeten, 

meddelas i slutet af denna berättelse följande tabeller, 

nämligen: 

N:o I. Angående landsvägsanläggningar inom de sär

skilda länen. 

X:o II. Angående beräknade medelkostnaden för en 

meter väg under åren 1881—1885. 

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

länsvis. 

N:o IV. Angående beräknad medelkostnad för en hektar 

förbättrad eller nyvunnen jord åren 1881—1885. 

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

under åren 1841—1885 blifvit anvisade, dels så

som anslag, dels såsom lån. 

I särskild tabell, upptagen under N:o VI, redovisas 

verkningarne af de arbeten, som erhållit under

stöd från odlingslånefonden. 

Under ar 1885 har Eders Kongl. Maj:t i nåder behagat 

tilldela nedan stående jernvägar concession, nämligen: 

Kristianstad'—Ahus jernväg, 

Karlshamn—Sölvesborgs jernväg, med bibana Sand

bäck—Hölje, 

Kaffatorp—Östads jern vä «-, 

Hörby—Tollarps » 

Striberg—Grängens » 

Karpalund—Kristianstads » och 

Anderslöf—Östra Torps » 

Angående de för dessa jernbanor faststälda tek

niska bestämmelser, tiden för arbetets påbörjande och 

afslutande med mera får Styrelsen i underdånighet 

hänvisa till efterföljande tabell N:o VII. 

Nedan stående jernvägar hafva under är 1885, 

efter verkstäld vederbörlig besigtning, erhållit tillstånd 

att öppnas för allmän trafik., nämligen: 

Skåne—Hallands jernväg, 

Hvetlanda—Siifsjö » 

Kinnared—Fegens » 

Finspong—Norsholms » 

Borås —Svenljunga » 

delen Kristianstad—Immeln af Kristianstad—Sibb-

hults jernväg, och 

Stockholm—llimbo jernväg ; 

för endast (jodstrafik: 
Knmla—Yxhults jernväg. 

Under är 1885 har Styrelsen, enligt föreskriften 

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

tober 1880, innefattande särskilda föreskrifter angående 

lagfart, inteckning och utmätning af jernväg, så ock 

i fråga om förvaltning af jernväg under konkurs, för 

efterföljande jernvägar meddelat det i sagde nådiga 

förordnings 4 § mom. 2 stadgade intyg, nämligen: 

Cimbrishamn—Tomelilla jernväg, 

Finspong—Norsholms » 

Gefie—Ockelbo » 

Köping—Hults » 

Borlänge—Insjöns » och 

Lenna—Norrtelje » 
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De under Styrelsens förvaltning stående medel, som redovisats i Styrelsens till Kammar-Rätten afiem-

nade hulVudbok för ar 1885, hafva, utom livad an»ar jernvägsbyggtiaderna, utgjorts af: 

a) Anslaget till ajlöniny åt Styrelsens embets- och tjänstemän i hufvudstaden och landsorten: 

Af Eders Komjl. Maj:t fastsUild stat: 

I Statskontoret under 1885 uppburits: 

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

Till vägimdersökningar genom Eders Kongl. Majas Befallningshaf oandes försorg: 
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Postafyift för tjenstebref och försändelser : 

c) Underhållsarbeten vid Drottningholms broar: 

d) Afgäld frän det vid Grada kanal anlagda sågverk: 

e) Väddö kanal: 

f) Det a extra stat uppförda anslaget för tillsyn öfver statens jernvägsbyggnader: 

g) Förskott till komiti'n för afgifvande af yttrande ifråga om byggnadssättet för stambanan genom öfre Norrland: 

Ii) Extra anslag till odlingsplaners granskning: 

Af det anslag, 5,000 kronor, som för detta ändamål i Statskontoret under December 1884 lyftades, återstod 

vid 1885 års utgång 491) kronor 97 öre. 
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I enlighet ined föreskrifterna i den för Vfig- och 

Vattenbyggnadsstyrelsen den 17 November 1882 ut

färdade nådiga instruktion hafva under Ar 1885 dels 

fortgången af nya, till Styrelsens verksamhet hörande 

arbeten, dels underhållet af äldre sådan c blifvit af ve

derbörande tjenstcman besigtigade och kontrollerade, 

hvarvid resp. arbetsdirektioner och intressenter med

delats de erinringar och upplysningar, som af behofvet 

påkallats. 

I fråga varande arbeten hafva utgjorts af: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Blekinge län. 

Omläggning af allmänna landsvägen vid Dala, och 

Tokaryd mellan Karlshamn och Trensum. 

(Längd 1,217 km. = 4,100 fot.) 

Hela jordarbetet var färdigt samt hardgöringen 

under arbete. 

Omläggning af Stora Lid a landsvägen mellan 

Karlshamn och Asarum. 

(Längd 0,3', km. = 1,150 fot.) 

Vid besigtningen var jordarbetet i det närmaste 

fullbordadt. Brister i utförandet anmärktes till rättelse. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Lyckeby 

och Jemjö gästgifvaregårdar vid Öljersjö. 

(Längd 0,-41 km. = 1,375 fot.) 

Jord- och stenarbetena voro till största delen fär

diga. Åtskilliga mindre anmärkningar mot utförandet 

delgäfvos entreprenören. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Lyckeby 

och Jemjö gästgifvaregårdar vid Torp. 

(Längd 1,24 km. = 4,189 fot.) 

Mot det redan utförda arbetet framstäldes inga 

anmärkningar. 

Omläggning af allmänna, landsvägen mellan Karls

hamn och Trensums gästgifvaregård: delen Tokaryd— 

Applakärr. 

(Längd l,io km. = 3,890 fot.) 

Vid besigtningen var jordarbetet halffärdigt, men 

otillfredsställande utfördt, hvarom anmälan gjordes hos 

Ordföranden 'i Blekinge vägkomité. 

Omläggning af Brudiiden â landsvägen mellan 

Karlshamn och Sölvesborg. 

(Längd 0,30 km. = 1,000 fot,) 

Vid besigtningen var intet arbete pAbörjadt, 

Omläggning af Stålnäbbe- och Störtlid erna, a all

männa landsvägen mellan Karlskrona och Fuhr. 

(Längd 1,74 km. = 5,855 fot.) 

Arbetet var vid besigtningen pAbörjadt, 

Likaså 

Vägförbättring vid Silltorp a allmänna landsvägen 

mellan Skillinge och L,yckeby gästgifvaregårdar. 

(Längd 0,28 km. = 943 fot.) 

Kristianstads och Malmöhus län. 

Anläggning af den del af landsväg från staden 

Ystad förbi Nybro vid, gränsen mot, Malmöhus län til-i 

det s. k. Berserkahiisct inom Kristianstads län, som 

omfattar brobyggnaden öfver Nybroän jemte tillfarts

vägarne. 

(Längd 2,44 kin. = 8,218 fot.) 

Vid besigtningen var brobyggnaden ännu ej på

börjad; likaså den inom Malmöhus län belägna till

fartsvägen. Inom Kristianstads län var banken fyld 

och planerad till längd af 0,r. km. från fin. 

Hallands län. 

Anläggning af den del af väg från Anderstorp 

till Inseros vid Elfsborgs läns gräns, som sträcker sig 

frän en a plankartan med bokstafven E betecknad, punkt 

vid Hellesåker till Inseros. 

(Längd 6,40 km. = 21,560 fot.) 

Detta arbete var vid besigtningen icke pabörjadt, 

men har detta sedermera under loppet af Aret skett. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning af den del af vägen från Sundsby å 

M Jörn öfver Skåpesund till Nedre Dale å Oroust, so)i> 

är belägen mellan Sundsby och Skåpesund. 

(Längd 3,51 km. = 11,833 fot.) 

PA grund af verkstäld afsyning har denna väg

byggnad af Styrelsen godkänts. 
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Anläggning af väg frän Strömstad genom Skee 

socken till norska gränsen vid Tysslingemon, delen från 

en a den faststälda planen med bokstafven Q betecknad 

punkt midt för garden Hdfve till Strömstad. 

(Längd 14,52 km. = 48,918 fot.) 

Vid besigtningen befans arbetet vara särdeles väl 

och omsorgsfullt utfördt i full överensstämmelse med 

nådigst gillad plan. 

Anläggning af väg från färjstället Saltkällevik till 

häradsvägen mellan Oxevik och Uddevalla. 

(Längd 3,95 km. = 13,310 fot.) 

Äfven detta arbete var vid besigtningen fullbordadt. 

Omläggning af vägen mellan Valla och Orrebergs 

gästgifvaregårdar. 

(Längd 9,27 km. = 31,210 fot.) 

Grusningen var till större delen fullbordad. An

märkta felaktigheter vid utförandet anbefaldes till rättelse. 

Omläggning af vägen mellan Utängen i He.de 

socken och Qviströms gästgifvaregård i Foss socken. 

(Längd 7,32 km. = 24,654 fot.) 

Grusningen var verkstäld a hela sträckan, men 

erfordrade delvis någon förbättring. Erforderliga före

skrifter lemnades. 

Omläggning af allmänna landsvägen från Qvi

ströms gästgifvaregård, i Foss socken till gränsen mellan 

Häby och Svarteborgs socknar i Tunge härad. 

(Längd 3,02 km. = 10,180 fot.) 

Vid verkstäld besigtning var vägbanans terrasse-
o 

ring delvis fullbordad. Åtskilliga brister i utförandet 

anmärktes till rättelse. 

Omläggning af den del af vägen från Sundsby å 

Mjörn öfver Skåpesund till Nedre Dale å Oroust, som 

är belägen mellan Skåpesund och Nedre Dale. 

(Längd 6,98 km. = 23,500 fot.) 

Vid företagen besigtning hade arbetet påbörjats, 

men föga framskridit. 

Elfsborgs län. 

Anläggning af den inom Valbo härad fallande 

del af ny väg mellan torpet Vräng an nära Östra 

Stigen i nämnda härad och, Ryrs kyrka i Sund als härad. 

(Längd 5,0» km. = 17,130 fot.) 

Pä grund af verkstäld afsyning har denna väg

byggnad af Styrelsen godkänts. 

Samma väganläggning: delen inom Sundals härad. 

(Längd 9,81 km. = 33,030 fot.) 

Vid besigtningen voro terrasseringsarbetena full

bordade å en sträcka af sammanlagdt 8,313 in. (28,000 

fot) samt grusningen påbörjad mellan Arbol och lîyrs 

kyrka. 

Omläggning af väg mellan Rennelanda kyrka och 

Hede. 

(Längd 5,2', km. = 17,600 fot.) 

Grusningen var till större delen utförd. Anmärkta 

felaktigheter vid arbetets utförande anbefaldes till 

rättelse. 

Omläggning af allmänna vägen mellan Rennelanda, 

och Lerdals kyrkor. 

a) Vägdelen Rennelanda—Flatebyn. 

(Längd 4,:»8 km. - 14,720 fot.) 

Detta arbete var i det närmaste fullbordadt. Åt

skilliga brister i utförandet anmärktes till rättelse. 

b) Vägdelen Flatebyn—Lerdal. 

(Längd 5,05 km. = 20,030 fot.) 

Vid besigtningen var hela vägarbetet, med undan

tag af grusningen, fullbordadt. Anmärkta brister del-

gâfvos arbetsdirektionen. 

Omläggning af väg mellan Galthögen och Bil Ungs-

fors på Dalsland. 

(Längd 4,72 km. = 15,890 fot.) 

De vid föregående besigtning anmärkta brister i 

utförandet voro rättade och var arbetet i det skick, 

att inspektionsförrättaren förordar detsammas god

kännande. 

Omläggning af vägen mellan Länghem och. Sven-

Ijunga. 

(Längd 6,«o km. = 23,255 fot.) 

Vid besigtningen kunde denna vägbyggnad, ehuru 

af arbetsdirektionen som färdig ansedd, icke till god

kännande förordas, i följd af anmärkta brister i ut

förandet. 

Anläggning af väg från närheten af Gifarp å 

allmänna landsvägen mellan Länghem och Svenljung a 

till allmänna, landsvägen vid bron öfver Air an i när

heten af Sexdräga gästgifvaregård i Kinds härad. 

(Längd 2,81 km. = 9,468 fot.) 

Arbetet hade sedan föregående besigtning föga 

fortskridit. 

http://He.de
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Anläggning af väg från Hellingsjö gästgifoaregård 

i Björketorps socken af Bollebygds härad till gränsen 

mot Hallands län nära Inseros i Lindome socken. 

(Längd 10,32 km. = 34,750 fot.) 

Vid bcsigtningen var vägbanans terrassering till 

något öfver hälften fullbordad. 

Omläggning af den del af vägen mellan Marks 

häradsgräns vid Fjellatorpet och allmänna landsvägen 

mellan Klefs och Hids gästgifvaregårdar vid Hyndarp 

inom Mjöbäcks och Märdaklefs socknar, som sträcker 

sig från Fjellatorpet till Annelsered. 

(Längd 7,io km. = 23,900 fot.) 

Vid besigtningen befans omkring en tredjedel af 

vägbanans terrassering utförd. 

Omläggning af vägen från Odeborgs kyrka till 

Östra Stigen i Fergelanda socken. 

(Längd 7,33 km. = 24,695 fot.) 

Arbetet var vid besigtningen å en mindre sträcka 

påbörjadt. 

Omläggning af vägen på båda sidor om Ellenö-

sjön och ombyggnad af den öfver vattendraget ledande 

s. k. Sundsbron i Torps socken. 

(Längd 1,52 km. = 5,120 fot.) 

Arbetet var påbörjadt, men föga framskridet. 

Vermlands län. 

Vägomläggning från Håns tull vid norska gränsen 

genom Nordmarks härad till gränsen mot Gillbergs härad. 

a) delen från punkten I, vester om Ulfviken, till 

en punkt M vid Holm.edal. 

(Längd 8,67 km. = 29,189 fot.) 

Detta arbete befans vid förrättad afsyning om

sorgsfullt utfördt och förordades af inspektionsförrättaren 

till godkännande. 

b) delen från punkt M vid Holmedal till punkt 

Y vid gränsen mot Silbodals socken. 

(Längd 7,09 km. == 23,886 fot.) 

Vid verkstäld besigtning befans vägens under

byggnad i det närmaste fullbordad, hvarjemte grusning 

påbörjats. 

Omläggning af vägen mellan Härnäs gästgifvare-

gård i Silleruds socken och gränsen mot Elfsborgs län 

vid hemmanet Kasen i Vårviks socken. 

(Längd 2,29 km. = 7,700 fot.) 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse. 1885. 

De vid föregående besigtning anmärkta brister i 

utförandet voro afhjelpte. Terrasseringsarbetet var 

fullbordadt och grusningen pågick. 

Omläggning af Brobackarne och Tumlebergsbac-

karne å landsvägen mellan Fastnäs och Ambjörby 

gästgifvaregårdar i Ny socken. 

(Längd 1,63 km. = 5,500 fot.) 

Vid besigtningen lemnade det redan utförda ar

betet icke rum för anmärkningar. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Omläggning af vägen från Norrköping till Söder

köping. 

(Längd 2,52 km. - 8,140 fot.) 

Arbetet hade sedan föregående besigtning fortgått. 

Likaså 

Omläggning af vägen från Reijmyre glasbruk till 

Simonstorps jernvägsstation. 

(Längd 3,62 km. = 12,190 fot.) 

Omläggning af vägen mellan Björndal nära Kisa 

och örsebo. 

(Längd 9,45 km. = 31,830 fot.) 

Vid besigtningen var detta arbete med undantag 

af grusningen fullständigt utfördt och vägen delvis 

öppnad för trafik. 

Omläggning af väg mellan Kisa och Horn: delen 

Kisa— Vadstugan. 

(Längd 9,71 km. = 32,700 fot.) 

Vid besigtningen var nästan hela planeringsarbetet 

utan anmärkning utfördt. 

Samma väg anlaggning : delen Vadstugan—Horn. 

(Längd 10,21 km. - 34,370 fot.) 

Detta arbete var vid besigtningen ej påbörjadt, 

men var väglinien uppstakad och arbetsprofil upprättad. 

Anläggning af väg från örsebo by till sjön Söm

men i närheten af Håreda. 

(Längd 4,19 km. = 14,100 fot.) 

Omkring tre fjerdedelar af vägen var vid besigt

ningen planerad utan anmärkning. 

Anläggning af väg mellan örsebo by i Kisa socken 

och Måla by i Ulrika socken. 

(Längd 7,20 km. = 24,250 fot.) 
3 
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Vid besigtningen var vägen i det närmaste färdig-

planerad. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flarka 

och Vårdslunda gästgifvaregårdar i Horns och Hyck-

linge socknar. 

(Längd 4,io km. = 14,000 fot.) 

Arbetet var vid besigtningen ej påbörjadt. 

Jönköpings län. 

Omläggning af väg inom Solberga socken. 

(Längd 3,61 km. = 12,159 fot.) 

Planeringsarbetet var i det närmaste färdigt. På 

grund af direktionens underdåniga ansökan har Eders 

Kongl. Maj:t i nåder behagat medgifva förlängning i 

arbetstiden till den 1 September 1886. 

Anläggning af den del af väg frän Nissastigen 

till vägen mellan Femsjö och Unnaryd, som sträcker 

sig från Hallaböke till Bäck inom Färgaryds, Femsjö 

och Unnaryds socknar. 

(Längd 5,94 km. = 20,000 fot.) 

Vid besigtningen var större delen af planerings

arbetet utan anmärkning utfördt. 

Omläggning af allmänna landsvägen (den s. k. 

Nissastigen) mellan Jära gästgifvaregård och Unnaryds 

kyrka i Mttlseryds, Angerdshestra och Unnaryds socknar. 

(Längd 6,02 km. = 20,276 fot.) 

Vid besigtningen pågick arbetet å flera punkter 

af väglinien. 

Omläggning af vägen mellan Aspö och Vrdnghult 

inom Alsheda socken. 

(Längd 8,5 km. = 28,629 fot.) 

Arbetet var vid besigtningstillfället ej påbörjadt. 

Kalmar län. 

Anläggning af väg från Grönskåra till Ekabo i 

Fagerhults socken. 

(Längd 5,82 km. = 19,600 fot.) 

Detta arbete var vid besigtningen fullständigt 

utfördt. 

Anläggning af väg från Ekabo till Trippegrind 

inom Fagerhults och Högsby socknar. 

(Längd 16,o km. = 53,900 fot.) 

Vägen var i det närmaste färdigplanerad på an-

märkningsfritt sätt. 

Anläggning af väg från Fagerhult till Ekabo i 

Fagerhults socken. 

(Längd 9,80 km. = 33,000 fot.) 

Vid besigtningen voro omkring 1,190 m. (4,000 

fot) af vägen planerade. 

Anläggning af väg från Nötebro vid landsvägen 

mellan Foglabo och Staby gästgifvaregårdar inom. Högsby 

socken till Lillsjödals jernvägsstation. 

(Längd 4,57 km. = 15,396 fot.) 

Vid besigtningen var vägarbetet, med undantag 

af en del grusning, fullbordadt. 

Omläggning af häradsvägen mellan Fogelfors jern-

bruk och Nötebro i Högsby socken. 

(Längd 4,35 km. = 14,661 fot.) 

Vid besigtningstillfället voro planeringsarbetena å 

större delen af vägsträckan under utförande. 

Skaraborgs län. 

Omläggning af väg mellan Skara och Skaraberg. 

(Längd 1,11 km. = 3,722 fot.) 

På grund af verkstäld afsyning har detta arbete 

af Styrelsen godkänts. 

Omläggning af allmänna landsvägen från Falkö

ping förbi Leaby till Rännefalan. 

(Längd 4,32 km. = 14,550 fot.) 

Vid besigtningen var större delen af planerings

arbetet utfördt. 

Vägomläggning mellan Löfön i Finnerödja socken 

och allmänna landsvägen i närheten af Finnerödja 

gästgif varegård. 

(Längd 6,93 km. = 23,324 fot.) 

Planerings- och stenarbetena voro till större delen 

fullbordade och väl utförda. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Omläggning af Nyboda backe å allmänna lands

vägen från Stockholm till Fittja och Södertelje. 

(Längd 0,83 km. = 2,789 fot.) 

Detta arbete är af Styrelsen godkändt. 
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Upsala län. 

Utförande af den del af vä g anläggning en inom 

Balinge härad söder om sjön Temnaven från Harbo 

kyrka i Vestmanlands län till allmänna landsvägen 

mellan Upsala och Ge/le, som sträcker sig mellan Grå-

muren i Harbo socken till Ydingbo i Tierps socken. 

(Längd 8,?o km. - 27,632 fot.) 

Enär detta arbete legat nere. till följd af pågående 

laga skifte â de marker, genom hvilka denna väg blifvit 

föreslagen, har detsamma under år 1885 ej blifvit in-

spekteradt. 

Anläggning af vägar söder om Temnaren från 

Harbo kyrka till allmänna landsvägen mellan Upsala 

och Gefle, delen från Hällen till Vestmanlands länegräns. 

(Längd 0,58 km. = 1,960 fot.) 

Vid besigtningen var vägen delvis planerad. 

Anläggning och förbättring af den del af landsväg 

mellan Aloppe och Grellsbo samt derifrån dels till Aker-

länna och dels till Dalkarlsbo inom Bälinge och Jumkils 

socknar, som sträcker sig från Aloppe till Grellsbo. 

(Längd 8,32 km. = 28,022 fot.) 

Vid besigtningen hade intet arbete af betydenhet 

å företaget nedlagts. 

Södermanlands län. 

Omläggning af den del af allmänna landsvägen 

mellan Nyköping och Sparreholms jernvägsstation, som 

är belägen inom Helgesta och Hyltinge socknar. 

(Längd 5,97 km. = 20,091 fot.) 

Arbetet var vid besigtningen i det närmaste full-

bordadt och hade delar af vägen varit upplåtna för 

den allmänna rörelsen i mer än ett års tid. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flens 

jernvägsstation och Malmköping inom Mellösa och 

Malma socknar. 

(Längd 7,35 km. = 24,755 fot.) 

Vid besigtningen var arbetet påbörjadt. 

Örebro län. 

Omläggning af väg från Löfnäs gård förbi Ställ

dalen till Hörks hytta i Ljusnarsbergs socken. 

(Längd 16,18 km. - 55,490 fot.) 

Vid besigtningen var vägen nära färdigbygd och 

arbetet väl utfördt. 

Vestmanlands län. 

Omläggning af de s. k. Brattbergsbackarne ä all

männa landsvägen söder om Arboga stad. 

(Längd 1,8(> km. — (5,265 fot.) 

Pä grund af verkstäld afsyning är detta arbete 

af Styrelsen godkändt. 

Anläggning af den del af väg söder om sjön 

Temnaren från Harbo kyrka till allmänna landsvägen 

mellan Upsala och Gefle, som sträcker sig frän Harbo 

kyrka till gränsen mot Upsala län. 

(Längd 4,(10 km. = 16,820 fot.) 

Vid besigtningen var vägen delvis planerad. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning af väg inom Orm socken mellan 

Holens och Skattunge byar samt anläggning af väg 

mellan Orsa kyrkby och Hansjö i Orsa socken. 

(Längd 10,1 km. = 34,105 fot.) 

Detta arbete är af Styrelsen godkändt. 

Om- och anläggning af väg frän Nordanåkers by 

i Ytter-Malungs kapellförsamling till Rishedens by i 

Äppelbo socken: 

delen mellan Nötberget öfver Högändan till Ris

heden jemte bro öfver Vestcr Dalelfven vid Risforsen. 

(Längd 3,.i? km. = 12,200 fot.) 

Detta arbete har under 1885 icke inspekterats, 

emedan företaget hvilar i afvaktan på utgången af mel

lan vägbyggnadsskyldige anhängiggjord rättegång. 

Omläggning af allmänna landsvägen inom och vid 

Vika by i Mora socken. 

(Längd 6,30 km. = 21,200 fot.) 

Arbetet var vid besigtningen påbörjadt. 

Gefleborgs län. 

Omläggning af allmänna landsvägen inom Ljus

dals socken från Ljusdals jernvägsstation till gränsen 

mot Färila socken. 

(Längd 1,28 km. - 4,300 fot.) 

Vid företagen afsyning befans vägarbetet anmärk-

ningsfritt fullbordadt, i följd Iivaraf Styrelsen godkänt 

detsamma. 
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Anläggning af den del af väg frän Ljusdals jern-

vägsstation till Vestansjö by, som faller inom Ljusdals 

socken. 

(Längd 14,34 km. = 48,300 fot.) 

Vägarbetet var i delar af 235 à 445 m. (800— 

1,500 fots) längd upplåtet till entreprenörer, men väg-

liniens renstakning och profilering var på nöjaktigt 

sätt af antagen tillsyningsman utförd. 

Vesternorrlands län. 

Anläggning af den del af väg mellan Gideå och 

Trehörningsjö kyrkor, som är belägen inom Trehörning-

sjö socken. 

(Längd 13,86 km. = 46,680 fot.) 

Anläggning af den del af ny väg från östavalls 

jernvägsstation till Hafverö kyrka, som är belägen 

mellan östavall och Viken. 

(Längd 14,07 km. = 47,400 fot.) 

Anläggning af uppfartsväg från bron of ver Anger-

manelfven vid Sollefteå till Nygård. 

(Längd 0,89 km. = 3,000 fot.) 

Dessa tre arbeten äro af Styrelsen godkända. 

Anläggning af väg från östavall till Hafverö: 

delen Viken—Kölsillre. 

(Längd 3,44 km. = 11,600 fot.) 

Vägen var vid besigtningen på en längd af unge

fär 150 m. (500 fot) bruten, dikad, planerad och grusad 

i sammanhang med och på lika sätt som delen Östa

vall—Viken. 

Anläggning af väg från Hotings by i Tåsjö socken 

till Löfberça by i Alanäs socken {af Jemtlands län): 

delen inom Vesternorrlands län med undantag af bro

byggnaden öfver Tåsjöåns båda grenar. 

(Längd 17,42 km. = 58,680 fot.) 

Något öfver en mil var bearbetad, åtskilliga 

brister i utförandet, som förråda att sakkunnig led

ning saknats, anmärktes till rättelse. 

Anläggning af den del af väg från Bosundet i 

Tåsjö socken till Dorotea kyrka i Vesterbottens län med 

biväg mellan Valå och Hotings byar, som sträcker sig 

från Bosundet till och med bron öfver Rörströmmen. 

(Längd 13,47 km. = 45,360 fot.) 

Arbetet hade kort före inspektionen tagit sin början 

med rödjningar, planeringar och utfyllningar i när

heten af Bosundet. 

Jemtlands län. 

Anläggning af väg från Trängsvikens station å 

tvärbanan genom Jemtland till sockenvägen mellan 

Mattmars och Alsens kyrkor jemte omläggning af en 

mindre del af denna sockenväg. 

(Längd 9,04 km. = 30,449 fot.) 

Anläggning af den del utaf ny väg från Valla by 

i Håsjö socken till Ljungå i Hellesjö socken, som 

sträcker sig mellan Hellesjö kyrkby och stranden af 

Giniân vid Ljungå. 

(Längd 25,58 km. =-- 86,150 fot.) 

Dessa två arbeten äro afsynade och af Styrelsen 

såsom fullbordade godkände. 

Anläggning af väg från Gäddede i Frostvikens 

socken till gränsen mot Norge. 

(Längd 4 km. = 13,432 fot.) 

Vid besigtningen utröntes att mot denna väg

byggnad, ehuru af arbetsstyrelsen såsom färdig ansedd, 

var åtskilligt att erinra. 

Anläggning af väg från Ragunda jernvägsstation 

till den öfver Indalselfven vid Ragunda kyrka le

dande bro. 

(Längd 6,85 km. = 23,075 fot.) 

Vägen var till hela sin längd bruten, dikad och 

planerad samt på några kortare sträckor äfven — ehuru 

ofullständigt — grusad. 

Anläggning af väg från Undersåkers jernvägs

station i Undersåkers socken, till allmänna landsvägen 

mellan Östersund och Norge. 

(Längd 1,47 km. = 4,951 fot.) 

Vid besigtningen var hela vägarbetet, med undan

tag af grusningen, i det närmaste anmärkningsfritt ut-

fördt. 

Vesterbottens län. 

Anläggning af väg mellan Stensele kyrkby och 

sjön Stor Urnan. 

(Längd 3,95 km. = 13,300 fot.) 

Detta arbete är såsom fullbordadt af Styrelsen 

godkändt. 
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Anläggning af den del af väg från By ske kyrkby 

till Risnabbens by i Piteå socken, som sträcker sig från 

Byske till punkten N:o 140 å planen i närheten af 

Selet i Byske socken. 

(Längd 14 km. = 47,153 fot.) 

Hela vägsträckan var vid inspektionen banklagd. 

Anmärkta brister i utförandet delgåfvos direktionen till 

rättelse. 

Anläggning af den del af vägen från Bosundet i 

Tåsjö socken till Dorotea kyrka, som sträcker sig från 

Dorotea kyrka till gränsen mot Vesternorrlands län. 

(Längd 7,94 km. - 26,750 fot.) 

Vid besigtningen var arbetet utefter hela väg-

längden påbörjad t medelst rödjning och rothuggning. 

Intresset för denna vägförbindelse är inom orten mycket 

stort, då den blifvande vägen anses för Dorotea kom

mun blifva af stor vigt och betydelse. 

Norrbottens län. 

Anläggning af väg mellan Haapakylä och Svanstein. 

(Längd 35,89 km. = 120,876 fot.) 

Anläggning af ny väg mellan Luleå stad och 

Gäddviks by i Neder Luleå socken. 

(Längd 5,29 km. = 17,800 fot.) 

Dessa två arbeten äro af Styrelsen godkände. 

Anläggning af väg mellan Elfsbyn och Finnäset 

med biväg från Muskus till Vissträsk: 

a) delen från Korsträsk till Muskus. 

(Längd 10,74 km. = 36,170 fot.) 

A denna vägdel, som redan vid föregående be-

sigtning var banklagd efter hela sin längd, återstod 

hufvudsakligast fullbordande af den påbörjade grus-

ningen ; 

b) delen från Muskus till Mandjärv 

(Längd 10,28 km. = 34,630 fot) 

var i sin helhet banklagd. Direktionen uppmärksam

mades skriftligen på behöfliga åtgärder vid arbetets 

utförande ; 

c) delen från Mandjärv till Finnäset jemte biväg 

till Vissträsk. 

(Längd 5,74 km. = 19,345 fot.) 

Endast arbetet å bivägen var vid besigtningen 

påbörjadt. 

Omläggning vid Qvarnbäcken i Jokkmokks socken. 

(Längd 3,44 km. = 11,600 fot.) 

Vid besigtningen återstodo en del mindre arbeten 

för vägomläggningens fullbordande, såsom en del ytter

ligare grusning och påfyllning å vägbanan, stensättning 

å sidorna, samt broräcken och körbana för bron öfver 

Aborrsundet, hvarom arbetsdirektionen i skrifvelse för-

ständigades. 

Omläggning af väg mellan Antnäs och Person 

inom Neder Luleå socken: 

a) delen Antnäs—Gäddvik. 

(Längd 5,58 km. = 18,800 fot.) 

Hela denna vägdel befans färdigbruten och grus 

af mycket god beskaffenhet påfyldt å omkring ~/3 af 

väglängden. Anmärkte brister delgåfvos skriftligen 

direktionen ; 

b) delen öfver Altersundet. 

(Längd 3,58 km. = 12,050 fot.) 

Arbetet hade sedan föregående besigtning fort

skridit på anmärkningsfritt sätt. 

Anläggning af väg från Bergviks by till vägen 

mellan Piteå och öjebyn. 

(Längd 2,67 km. = 9,000 fot.) 

Denna väganläggning befans i det skick, att in-

spektionsförrättaren ansett sig kunna förorda densammas 

godkännande. 

Anläggning af väg från Korpilombolo kyrkby till 

byn Vaktjärvi i Korpilombolo socken. 

(Längd 3,4fi km. = 11,670 fot.) 

Arbetet pågick vid inspektionen. Behöfliga råd 

och upplysningar meddelades arbetsdirektionen i en 

skriftlig promemoria. 

Aiiläggning af väg från Aträsks by till lands

vägen mellan Piteå och Arvidsjaur i närheten af Sjuis

näs by i Piteå socken. 

(Längd 18 km. = 60,600 fot.) 

Arbetet hade sedan föregående besigtning fort

skridit. 

Anläggning af väg från Antnäs förbi Selet till 

Af va by i Neder Luleå socken: delen från Antnäs till 

Selet. 

(Längd 17,37 km. = 58,500 fot.) 

Vägbanan befans till största delen bruten, blott 

närmast Selets bruk återstodo ännu några vägstycken 
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obrutna. Mot utförandet, som syntes ledt med drift 

och omtanke, förekom ingen väsentlig anmärkning. 

Oinläggning af vägen mellan Selets och Af va byar 

i Neder Luleå socken. 

(Längd 10,84 km. = 36,500 fot.) 

Vid inspektionsförrattarens ankomst till Selet be

tans arbetet just samma dag börjadt. 

Anläggning af den del af väg mellan Storbacken 

i Jokkmokks socken och Edefors i öfver Luleå socken, 

som sträcker sig från Edefors till Storsandsby i sist 

nämnda socken. 

(Längd 14,22 km. = 47,893 fot.) 

Vid besigtningen var vägen till stor del bruten. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten 

hafva under 1885 blifvit kontraktsenligt fullbordade 

och af Styrelsen godkände, nämligen: 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten

kommunikationer. 

I. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 

1. Kongsbacka hamn. 
( l , s à 2, i ra. = 6 à 7 fot under hafvets m. v. y.) ') 

Den i 1884 års underdåniga berättelse omförmälda 

skadan å södra hamnarmen var vid besigtningen ej 

afhjelpt; dock voro anordningar derför vidtagne. 

Utskjutningen å kajen vid lastplatsen hade icke 

ökats. 

En kaj för fiskebåtar hade uppförts. Alla grund 

i den inre delen af segelrännan voro borttagna och 

') De under rubriken upptagna, till ett visst vattenstånd hänförda 
siffror utmärka det största djup, som i hela hamnen eller någon 
af dess delar skall förefinnas. 
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den yttre delen af rännan fördjupad frän 1,5 à l,r>5 m. 

(5 à 5,5 fot) till minst 2,1 m. (7 fot). 

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

Vestra vâgbrytaren var fullbordad äfvensom kajen 

â den inre delen af hamnen till längd af 60 m. (200 

fot); likaså östra vâgbrytarens yttre del till längd af 

150 m. (500 fot) samt den södra kajen inom nya 

hamnen. 

Släpstället med bredd af 44,5 m. (150 fot), be

stående af stenkaj pä palning, var i det närmaste 

färdigt. 

Alla arbeten voro utförda med omsorg. 

Vattendjupet i hamnen var oförminskadt. 

Mudderverk och pråmar voro i godt skick. 

3. TräsVifs hamn. 
(1,5 ra. = 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Vâgbrytaren var till större delen upprifven; i pir-

hufvudet, som ännu qvarstod, voro i vattengången två 

stenar lösryckta, hvarjemte åtskilliga remnor före-

funnos. 

Genom uppgrundning af sand hade vattendjupet 

i bugten innanför vâgbrytaren minskats till 1,8 à 2,1 m. 

(6 à 7 fot), der det förut varit omkr. 4,2 m. (14 fot). 

Att återställa armen förklarade hamndirektionen 

öfvergå fiskelägets förmåga utan betydlig hjelp från 

det allmännas sida. 

4. Båtvikens hamn (under arbete). 

Arbetet var vid besigtningen nyss påbörjadt med 

omläggning af gamla bryggan och stenfyllning för den 

nya vâgbrytaren. 

5. Galtabäcks hamn (under arbete). 

Vid besigtningen var norra armen under arbete, 

och befans stenfyllningen â densamma verkstäld upp 

till dagliga vattenytan med undantag af ett gått på 

omkring 50 m. (168 fots) längd. 

Ingen anmärkning framstäldes mot utförandet. 

6. Glommens hamn. 

(Längst in i hamnen: 1,2 à 1,5 m. = 4—5 fot under hafvets m. v. y.) 

(I främre delen: 2,4 à 3,o m. = 8—10 fot d:o d:o d:o ) 

Det vid föregående besigtning anbefalda istånd-

sättandet af vâgbrytaren hade icke föranledt någon 

åtgärd. 

Vattendjupet var i inseglingen 2,5 à 2,8 m. (8,5 

à 9,5 fot) och inuti hamnen 2,2 till 2,8 m. (7,4 till 9,5 fot). 

7. Falkenbergs hamn. 

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

Det stycke af den gamla kajen, som vid 1884 års 

besigtning var under arbete, befans fullbordadt till 

hela sin längd eller 208 m. (700 fot), och bakom det

samma var medelst fyllning af mudder en ganska 

prydlig strandgata anordnad med en af kallmurad 

gråsten uppförd stödmur mot. den högre liggande marken. 

Utom den egentliga hamnens område var jemväl före-

nämnda strandgata fortsatt uppåt med kajmurar mot 

Atran, så väl nedanför som ofvanför den stora lands

vägsbron. 

Från hamnen och nedåt strömmen var en strand-

skoning af bålverk under anläggning, bakom hvilken 

mudder upplades för att sålunda bilda en drag- och 

promenadväg. 

Södra vâgbrytaren hade â dess yttre sida blifvit 

iståndsatt medelst stenfyllning. 

Mot hamnens underhåll framstäldes icke någon 

anmärkning. 

Djupet i hamnen var detsamma som vid före

gående besigtning, d. v. s. utefter den nya kajen 2,1 

till 2,7 m. (7 till 9 fot) och i segelrännan 2,7 till 3,3 m. 

(9 till 11 fot). Sanddriften på det utanför inloppet 

befintliga refvet hade varit mindre än vanligt. Muddring 

pågick der med det nya mudderverket och var vatten

djupet omkring 2,7 m. (9 fot). 

8. Halmstads hamn. 

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

Af vestra kajen ofvanför tullhuset hade under är 

1885 en sträcka af 90 m. (300 fot) ined krön och 

nedgångstrappa blifvit oinbygd. 
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Djupet i hamnen var i allmänhet tillfredsställande 

och utan någon anmärkningsvärd förändring sedan den 

föregående besigtningen. 

A redden utanför hamnen muddrades med det 

nya mudderverket af jern, hvartill höra tvänne afförings-

pråmar med bottenlucka, likaledes af jern. Mudder

verket är kraftigt och på det hela väl konstrueradt, 

men har en ovanligt hög öfverbyggnad, som försvårar 

dess användning vid blåsväder. 

Djupet i inseglingsrännan var 4,2 till 4,5 m. (14 

till 15 fot). 

östra hamnarmens stenfyllning och bombering, 

h varvid anmärkning förlidet år gjordes, var nu under 

reparation. Mot hamnens underhåll var icke något 

att anmärka. 

Undertecknad Lindgren har vid äfven å Styrelsens 

vägnar verkstäld besigtning å denna hamn gjort föl

jande iakttagelse: 

Muddringsarbetet å redden hindras och omöjlig-

göres alldeles, då sydvestlig storm uppstår, såsom för

hållandet uppgafs hafva varit under början af Juni 

månad 1885, då en minskning af 0,6 m. (2 fot) i 

djupet skedde på endast fyra dagar. 

En tillämnad, söder ifrån utspringande arm kom

mer att verka välgörande, enär derigenom vinnes åt

minstone lugn för ostördt bedrifvande af de till under

hållande af djupet erforderliga muddringsarbeten. 

9. Torekows hamn (under arbete). 

Vid besigtningen hade endast sänkning af sten 

för vågbrytaren blifvit verkstäld. 

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

Djupet utanför inloppet hade sedan föregående 

besigtning minskats och var endast 1,8 m. (6 fot), 

hvarför framhölls nödvändigheten för staden att i sjö

fartens intresse anskaffa ett kraftigt mudderverk. 

I öfrigt var djupet i ån ofvanför hamnen 1,5 till 

1,8 m. (5 till 6 fot) samt i hamnrännan minst 3 m. (10 fot). 

Till förstärkning af norra pirhufvudet hade i vatten

ytan en pall af beton blifvit utlagd, hvarjemte södra 

piren iståndsats med sten och murbruk. 

Sandbanken eller dynen mot ån hade under den 

svåra stormen i Oktober 1885 blifvit på en kortare 

sträcka genombruten, och tillråddes derför anbringande 

af en spåntvägg mot hafvet och derinnanför sten-

fyllning. 

Mot hamnens underhåll i öfrigt var icke något 

att anmärka. 

11. Mölle hamn. 
(2,1 m. = 7 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen var väl underhållen. Vattendjupet befans 

i inseglingen och vid vestra bålverket minst 2,7 m. (9 fot). 

12. Höganäs hamn. 
(3,0 m. = 10 fot under hafvets m. v. y.) 

Under 1885 hade hela vägplanet å piren blifvit 

belagdt med beton. Vågbrytaren var i utmärkt skick. 

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

Yttersta ändan af södra vågbrytaren var något 

skadad, och tillråddes derför skyndsamt iståndsättande 

af densamma. Mot hamnens underhåll i öfrigt var 

icke något att anmärka. 

Djupet så väl i inseglingen som utefter norra 

vågbrytaren var fullt 1,8 m. (6 fot). 

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

Den norra vågbrytaren behöfde förstärkas. 

Muddringsarbeten hade utförts och var djupet så 

väl i inseglingen som utmed norra vågbrytaren och 

östra bålverket 2,1 à 2,4 m. (7 à 8 fot). 

15. Helsingborgs hamn. 
(Gamla bassinen 4,8 m. = 16 fot under hafvets m. v. y.) 

(Nya d:o 3,6 m. = 12 fot d:o d:o d:o ' ) 

Under 1885 hade vanliga reparationsarbeten å kaj-

murarne, hamnarmarne och skeppsdockan blifvit verk-

stälda och var hamnen i dess helhet i synnerligen godt 

skick. Sedan förra året hade en ny ångmaskin med 

tillhörande 12 tums centrifugalpump samt pumphus 
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blifvit uppsatta vid dockan, hvarefter denna kunde 

länsas pä 5 à 6 timmar. Muddring till fördjupning 

af inseglingsgattet pågick. 

För den nya norra vågbrytaren hade 32 sten

kistor blifvit sänkta och fylda med sten till 1,2 à 1,3 in. 

(4 à 5 fot) öfver vattenytan. Hela längden af sålunda 

utförd vågbrytare utgör 610 ra. (2,065 fot) och är 

utanför densamma till nästan hela längden stcnfyllning 

verkstäld till 2,4 à 3,o m. (8 à 10 fots) bredd. 

Kajbyggnad medelst bålverk pågick a norra sidan 

af den inre hamnbassinen, äfvensom utläggning af 

jernvägsspår till hamnens lyftkran. 

o 

16. Alabodarnes hamn. 
(2,5 m. = 8,4 fot under liafvcts ra. v. y.) 

Hamnen befans i särdeles bristfälligt skick, i det 

vågbrytarne af storm betydligt skadats, och djupet 

genom indrifven sand och tång i hög grad minskats. 

Skyndsam åtgärd vore af nöden, om hamnen för 

en måttlig summa skulle kunna iståndsättas, men en 

pågående rättegång, angående hamnkassans tillgångar, 

lärer tillsvidare förhindra alla verksammare åtgärder 

härtill. 

17. Kyrkbackens hamn pä ön liven (under arbete). 
(2,1 m. = 7 fot under liafvcts m. v. y.) 

Ett mindre ångmudderverk och tvänne afförings-

pråmar hade anskaffats, men sedan den norra vàg

brytaren under Oktober 1884 blifvit af storm betydligt 

skadad samt sand och tång indrifvits, så att djupet 

minskats, hade hamnstyrelsen ansett lönlöst att verk

ställa muddring, innan vågbrytaren blifvit behörigen 

iståndsatt och förstärkt, hvartill förslag blifvit uppgjordt. 

Emellertid hade pålbryggan innanför vågbrytaren 

blifvit hjelpligt lagad och spåntpålningen upprigtad 

samt de största hålen efter omständigheterna fylda, 

varande dock dessa reparationsarbeten mycket ofull

ständiga. 

Djupet var ojemnt och snarare mindre än 1884, 

vexlande från 1,? m. (4 fot) till l,s à 1,8 in. (5 à 6 fot). 

A södra vågbrytaren funnos tvänne mindre hål i 

bomberingen, hvilka dock enligt hamnstyrelsens upp

gift ofördröjligen skulle iståndsättas. 
Väg- och Yaltenbyygnadsslyrehens berättelse. t88f>-

18. Bäckvikens hamn på ön Hven (under arbete). 
(3,3 ra. == 11 fot under hafvets m. v. y.) 

Arbetena hade så fortskridit, att hamnbyggnaden 

bör utan svårighet kunna fullbordas under 1886. 

19. Borsta/tusens hamn (under arbete). 

Vid af undertecknad Lindgren derstädes gjordt 

besök befans arbetet med hamnbyggnaden hafva raskt 

fortskridit, så att undervattensbyggnaderna i allmänhet 

voro fullbordade. 

Arbetet å hamnbassinens fördjupning hade ännu 

icke påbörjats. 

20. Landskrona hamn. 
(9,8 a 12 m. = 33 à 40 fot under hafvets m. v. y.) 

(De inre kanalerna 3,G m. = 12 fot under liafvcts m. v. y.) 

Det vid föregående besigtning under ombyggnad 

varande östra bålverket vid Nyhamn var på ett ior-

tjenstfullt sätt utfördt. 

Muddringsarbete pågick. 

Hamnen var väl underhållen. 

21. Limhamns hamn. 
(3,0 ra. = 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Sedan föregående besigtning hade muddring på

gått från vestra inloppet till yttre delen af last piren, 

och var vattendjupet 4,8 in. (16 fot); hvarjemte ut-

fyllning till vattenytan af östra vågbrytaren blifvit 

verkstäld till stor del ined uppmuddrad sten, hvilken 

dock syntes hafva allt för ringa dimensioner för det 

afsedda ändamålet. A norra vågbrytaren hade dylik 

sten å omkring 60 in. (200 fots) längd närmast in

loppet blifvit af sjön utdragen, så alt betonbröslvärnel 

var underskuret, hvilken bristfällighet skulle ofördröj

ligen afhjelpas. 

I öfrigt var mot hamnens underhall icke något 

att anmärka. 

22. Skanörs hamn. 
(1,5 à 2,2 in. = 5 à 7,4 fot under hafvels ni. v. v.) 

I anledning af ånyo väckt fråga om ytterligare 

anslag till denna hamn, verkstälde undertecknad Lind

gren besigtning å densamma och iakttog de brister, 
4 
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som vid hamnens underhåll förefunnos, samt de åt

gärder, som voro erforderliga för dess iståndsättande, 

hvartill plan blifvit upprättad och anslag af Riksdagen 

sedermera beviljats. 

Hamnens djup vid normalt vattenstånd uppgafs 

vara 2,4 m. (8 fot). Vid inträffande lågt vattenstånd 

är inloppet till hamnen 1,8 à 2,1 m. (6 à 7 fot). 

23. Trelleborgs hamn. 
(Yttre hamnen och östra bassinen: 4,8 m. = 16 fot under hafvets m. v. y.) 

(Veatra bassinen: 3,6 ni. —12 fot d:o d:o d:o ) 

Släpstället i vestra hamnbassinen, 22,3 m. (75 fot) 

långt, var under arbete. 

Vattendjupet var lika med det vid föregående be-

sigtning eller i inseglingen och den yttre hamnen 4,8 

m. (16 fot) och i hamnbassinerna 3,o m. (12 fot). 

Mot hamnens underhåll var icke något att anmärka. 

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

Östra vågbrytaren var på det hela oskadad, er

fordrande endast iståndsättning af betonen å pirhufvu-

det samt lagning af några hål i muren nära vattenytan. 

Vestra vågbrytaren deremot var ganska mycket 

skadad ofvan vattenytan, h varför skyndsam påfyllning 

af sten föreskrefs. 

Djupet i inloppet var 2,1 à 2,4 m. (7 à 8 fot); 

vid den östra vågbrytaren 0,9 à 1,? m. (3 à 4 fot) 

och vid den vestra 0,t; m. (2 fot). I hamnens midt 

fans ett grund, der djupet endast var 0,15 m. (0,r> fot). 

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

Stora lastbryggan hade på ett särdeles prydligt 

sätt blifvit fullbordad. 

Nordöstra kajen var under arbete. 120 m. (400 

fot) galler för pålning hade sänkts, hvarjemte 180 på

lar samt någon spåntplank blifvit nedslagna; dessutom 

var all stenhuggning fullbordad. 

Muddring af den inre hamnen pågick med tvänne 

mudderverk, och var djupet i allmänhet 5,34 till 6,0 m. 

(18 till 20 fot). 

Norra kajen utanför jernvägsstationen var brist

fällig, men i öfrigt var icke något att anmärka mot 

hamnens underhåll. 

26. Kåseberga hamn. 
(0,9 à 1,5 m. = 3 à 5 fot under hafvets m. v. y.) 

Hamnen var i bristfälligt, skick. 

Djupet befans i inseglingen vara 1,8, 2,1 och 2,4 

m. (6, 7 à 8 fot) samt i hamnen endast 0,fi à 0,9 m. 

(2 à 3 fot). Midt i hamnen fans ett sandgrund med 

endast 0,3 m. (1 fots) vattendjup. 

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

Hamnen var väl underhållen och någon annan 

anmärkning af vigt förekom icke, än att stenfyllning 

erfordrades utanför sydöstra pirhufvudet. 

Hamnstyrelsen klagade öfver bristande vattendjup 

och önskade anslag för uppmuddring, men vid verk-

stäld pejling befans djupet i allmänhet lika med hvad 

den faststälda planen öfver hamnen utvisar, nämligen 

i inseglingen 2,0 m. (6,5 fot); vid vestra pirhufvudet 

2, i m. (8 fot) och i hamnen 1,5 till 1,8 m. (5 till 6 fot) 

och således fullt tillräckligt för fiskebåtar. Skifferbotten 

låg i allmänhet klar, endast betäckt med något tång. 

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

Hamnen befans i godt skick. 

Vattendjupet var 0,9 à 1,2 m. (3 à 4 fot). 

29. Simris—Branteviks hamn. 
(1,5 m. = 5 fot under hafvets ra. v. y.) 

Vestra vågbrytaren var något skadad. 

Från östra pirhufvudet hade en stenkista blifvit 

sänkt vinkelrätt mot vågbrytaren, för att vid sydliga 

och sydostliga stormar skydda den utefter inre sidan 

af sagde vågbrytare varande båtbryggan, hvilket ända

mål jemväl ernåtts; men kistan hade derjemte tjenat 

som sandfångare och bidragit till uppgrundning. 

Djupet var i inseglingen ],r> à 1,8 m. (5 à 6 fot), i 

hamnen 1,2 à 1,5 m. (4 à 5 fot) och vid båtbryggan 

0,9 m. (3 fot). 
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30. Simrishamns hamn. 
(3,6 m. = 12 fot under hafvets m. v. y.) 

o 

A båda pirhufvudcna förekommo vid vattenytan 

stora häl, till livilkas lagning åtgärder skulle vidtagas. 

Den ar 1875 upprifna delen af norra vâgbrytaren 

till längd af 75 in. (250 fot) var vid besigtningen i 

oförändradt skick; öppningen ofvan vattenytan uppgafs 

hafva bidragit till erhållande af mera lugn i hamnen, 

derigenom att »suget» minskats. I öfrigt voro båda 

vågbrytarne oskadade. 

Djupet i hamnen var tillfredsställande och i all

mänhet 4,2 à 4,5 m. (14 à 15 fot); i inseglingen 5,:H 

à 6 m. (18 à 20 fot); utefter södra sidan af last

bryggan 4,2 à 4,8 m. (14 à 16 fot) och utefter den 

nori'a sidan 1,8 à 3,u> in. (6 à 11,5 fot). 

Muddringsarbete pågick. 

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

Vâgbrytaren, som hösten 1884 undergick genom

gående reparation, befans vid inspektionstillfället i godt 

skick. 

Vid piren var vattendjupet 3,1 à 3,3 m. (10,5 à 11 fot). 

Frän kajen till piren hade muddrats en omkring 

7,5 in. (25 fot) bred ränna med 2 m. (6,:> f°ts) minsta djup. 

32. Hvitemölla hamn (under arbete). 
(0,9 à 3,0 ra. = 3 ä 10 fot under hafvets m. v. y.) 

Vid besigtningen var östra vâgbrytaren färdig med 

undantag af omkring 23,8 m. (80 fot). 

Arbetet var omsorgsfullt utförd t; dock anmärktes, 

att vederbörande företagit en afvikelse frän gillade 

planen. 

33. A hus hamn. 
(3,0 ra. = 10 fot. under hafvets ni. v. y.) 

Vågbrytarne voro i allmänhet oklanderligt under-

hällne; några mindre skador å pirhufvudcna anmärktes 

dock till skyndsamt afhjelpande. 

Vattendjupet var i den inre hamnen 3,ii in. (12 fot), 

samt i rännan och den yttre hamnen 3,80 till 4,? ni. 

(13 till 14 fot). Djupet i segelleden till staden upp

gafs vara l,oi k 1,2 in. (3,n à 4,o fot) och sålunda till

fredsställande för pråmfarten. 

34. Noger sunds hamn. 
(1,2 à 2,4 ra. = 4 à 8 fot under hafvets m. v. y.) 

Betonpallen ä vestra piren var vid besigtningen 

ännu ej iståndsatt. 

Vattendjupet var tillfredsställande. 

Vestra distriktet. 
o 

35. Amals hamn. 
(2,7 in. = 9 fot under Venerns 1. v. y.) 

Ingen muddriug hade egt rum sedan föregående 

besigtning, hvadan den i vissa delar förut anmärkta 

uppgrundning fortfarande förefans. Likväl var djupet 

fullt tillräckligt för de hamnen vanligen besökande 

fartyg. 

Derjemte anmärktes, att vâgbrytaren kräfde mera 

stenfyllning, samt att en del duc d'albcr behöfde istånd

satt as. 

36. Venersborgs vagbrytare. 

Vid besigtningen förekom mot underhållet ingen 

anmärkning. 

37. Göteborgs liamn- och el/arbeten. 
(5,0 in. = 17 fot under hafvets in. v. y.) 

Hamnen med tillhörande inrättningar befans i 

godt stånd. 

1885 års arbeten hafva, utom nödigt underhåll af 

vagbrytare, duc d'alber, moringar, flytande baracker, 

mudderverk och pråmar, hufvudsakligen utgjorts af: 

strandskoning i Tingstadsvassen och planering af 

dervarande mudderupplag, samt 

muddriug till segelrännans fördjupande, i synner

het på norra sidan samt i förtöjningsbassinen vid Bläsan. 

38. Strömstads hamn. 
(3,3 ni. = 11 fot under hafvets m. v. y.) 

Behöfliga underhållsarbeten voro utförda; men 

vattendjupet befans ej fullt tillfredsställande. 
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Östra distriktet. 

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

Angelägenheten af att för fartygs förtöjning an

bringa duc d'alber påpekades. 

40. Visingsborgs hamn. 
(1,8 ra. = 6 fot under Vetterns I. v. y.) 

Mot underhållet var intet att anmärka. 

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

Vid pejling befans djupet fullt tillräckligt. 

Mot underhållet framstäldes ingen anmärkning. 

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

Den anbefalda fogstrykningen och inmurningen i 

eementbruk af hamnarmarnes täckstenar var fullbordad 

på norra hamnarmen och påbörjad på den södra. Ut-

fyllningen af sten på yttre sidan till skydd för kistorna 

mot isgång och vågsvall var deremot blott påbörjad. 

Lastbryggans körbana var omlagd på nya bär-

bjelkar. 

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

Pejling visade att djupet fortfarande var fullt till

räckligt, utom i kanalen framför slottets façad, der 

någon uppslamning börjat visa sig. 

Den vid föregående besigtningar anbefalda utfyll-

ningen af sten utanför kistorna till norra armen var 

utförd på nära armens halfva längd och omkring pir-

hufvudet. 

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

Vattendjupet var fullt tillräckligt. 

Några mindre reparationsarbeten voro verkstälda 

å hamnarmarne samt träkajen. 

45. Linköpings hamn. 

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

Vid besigtningstillfället pågick inom stadens om

råde uppförandet af en stenkaj å Stångåns vestra strand. 

46. Oskarshamns hamn. 

(2,4 à 5,5 m. = 8 à 18,5 fot under hafvets I. v. y.) 

Kajen framför jernvägens område var utförd på 

anmärkningsfritt sätt och förordas af inspektionsför-

rättaren till godkännande. 

Muddringsarbete pågick framför densamma för 

borttagande af ett långsträckt grund. 

47. Kalmar hamn. 

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

Muddringsarbetet fortgick. 

Träkajer och hamnarmar hade blifvit behörigen 

reparerade och några ankaren inmurade i de senare, 

till fartygs förtöjning. 

Upphalningsbädden besigtigades utan anmärkning. 

48. Sandvikens hamn. 

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

De vid föregående besigtning anbefalda muddrings-

arbeten voro utförda. 

49. Röhälla hamn. 

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

Förslag till hamnens ombyggnad och förbättring 

äro uppgjorda. 

50. Färjestadens hamn. 

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

Vattendjupet i hamnen hade ej undergått någon 

nämnvärd förminskning. Hamnstyrelsen ämnade ut

vidga hamnen medelst byggande af en ny kaj, 48 m. 

(160 fot) lång, utgående i rät vinkel från den gamla 

och inåt land. 
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51. Visby hamn. 
(Inre hamnen 3,6 m. = 12 fot under hafvets 1. v. y.) 

(Yttre d:o 4,5 m. = 15 fot d:o d:o d:o ) 

Hamnarmarne i sin helhet synas numera väl mot

stå hafvets verkningar, hvarvid i synnerhet de à yttre 

glacisen utlagda betonblocken verka förmånligt. En 

olägenhet är dock det materials, kalkstenens, lösa be

skaffenhet, hvaraf hamnen blifvit bygd, ty det under

går en ej obetydlig vittring, som endast medelst ce-

mentbetäckning torde kunna förekoinnias. 

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

Vid vindar från vest öfver nord till nordost öfver-

svämnias delvis den lågt liggande landtunga, som i 

norr begränsar hamnen; dervid nedsköljes i hamnrännan 

en mängd sand och småsten, som ärligen med stort 

besvär och arbete måste upprensas. 

Till förekommande af detta lär hamnstyrelsen ämna 

låta bygga en hamnarm frän landtungans högsta del 

ut till lyktkistan vid gattet. 

52. Stora Börs hamn (under arbete). 

Arbetet med denna hamnbyggnad, som står under 

direkt ledning af Styrelsen och utföres under närmaste 

tillsyn af Kaptenen vid Väg- och Vattenbyggnads-

eorpsen C. H. Ohnell, börjades i Februari och fort

gick oafbrutet till årets slut med en arbetsstyrka, 

vexlande från 20 till 40 man, hvilka hufvudsakligen 

sysselsatts med stenanskaffning, muddring för hamn

armar, tillverkning och sänkning af träkistor samt 

stenfyllning i och utanför kistorna, dervid en ofta rå

dande stormig väderlek mycket försenat och fördyrat 

arbetet. 

Vid årets slut voro båda hamnarmarne till unge

färligen halfva sin längd grundlagda, hvarjemte de 

flesta träkistorna voro tillverkade. Allt det för hamn

arbetet erforderliga trävirket har blifvit anskaffadt; 

två afföringspråmar och en lyftkran hafva blifvit till

verkade och omkring 640 in. (2,156 fot) spårväg af 

lätta skenor har anordnats för underlättandet af sten-

transporten. 

Totalkostnaden för årets arbeten har uppgått till 

27,873 kronor 79 öre, sålunda fördelade: 

54. Klinte hamn. 
(3,0 à 3,6 ni. = 10 a 12 fot under hafvets in. v. y.) 

Vattendjupet synes fortfarande undergå minskning. 

De vid föregående besigtning anbefalda underhälls

arbeten hade icke föranledt någon åtgärd. 

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

Besigtigad utan anmärkning. 

56. Nystrands hamn. 
(1,0 m. = 3,4 fot under hafvets in. v. y.) 

Hamnen betans nödtorftigt underhallen. 

57. Jione hamn. 
(•1,2 in. — 1-1 fot under hafvets ni. v. y.) 

Några mindre underhällsarbeten voro verkstälda. 

58. Herta hamn (under arbete). 
(1,0 ni. = 3,4 fot under hafvets ni. v. y.) 

Pä grund af verkstäld afsyning har detta arbete 

af Styrelsen godkänts. 

59. Djupdya hamn (under arbete). 
(0,y ni. = 3 fot under hafvets m. v. y.) 

x\f\Tii detta arbete är af Styrelsen såsom full-

bordadt godkändt. 

60. Slite hamn. 
(4,8 till 5,9 ni. = lti till 20 fot under hafvets in. v. v.) 

Underhållet anmärktes i vissa delar vara för-

summadt. 

Vid Distriktschefens å Styrelsens vägnar gjorda 

besigtning af arbetena hafva vid dessas utförande inga 

anledningar till anmärkning förekommit. 
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61. Kappelhamns hamn. 
(2,4 à 3,6 m. = 8 à 12 fot under hafvets m. v. y.) 

Anmärkningar och föreskrifter, hvartill underhållet 

vid besigtningen gaf anledning, delgåfvos hanmstyrelsen. 

62. Hus hamn. 

På grund af verkstäld afsyning har detta arbete 

af Styrelsen godkänts. 

Mellersta distriktet. 

63. Oxelösunds hamn. 
(4,2 à 5,9 m. = 14 à 20 fot under hafvets m; v. y.) 

Förstärkningsarbetena i hamnen äro af Styrelsen 

såsom fullbordade godkände. 

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

(Se kanaler och farleder.) 

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

(Se kanaler och farleder.) 

II. B r o b y g g n a d e r . 

Södra distriktet. 
Bro öfver A förrum s å i Blekinge län. 

Bron var i allmänhet mindre väl underhållen; i 

synnerhet anmärktes, att den vid en föregående be-

sigtning lemnade föreskriften att förstärka östra land

fästet ej föranledt till påföljd. 

För vederbörandes åläggande att behörigen istånd-

sätta bron aflät besigtningsförrättaren skrifvelse till 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet. 

Vestra distriktet. 
Bro vid Köpmannabro i Elfsborgs län. 

Denna bro befans ungefär i enahanda skick som 

vid föregående besigtning. 

Mellersta distriktet. 
Broarne å vägen mellan Stockholm och Drottning

holm, nämligen Tranebergs, Nockeby och Drottning

holms broar, i Stockholms län. 

Vid af undertecknad Lindgren förrättad inspektion 

å dessa broar befunnos de uti ett i det hela godt och 

fullt trafikabelt skick. 

Bro öfver sundet vid Almarestäk i Upsala län. 

Emot underhållet af denna bro framstäldes vid 

besigtningen ingen anmärkning. 

Nedre norra distriktet. 
Bro öfver Ljusne elf i Jerfsö socken, Gefleborgs län. 

Bro öfver Ångermanelfven vid Sollefteå i Vester-

norrlands län. 

Dessa två med öfverbyggnad af jern försedda be

tydligare broar äro slutligt afsynade och af Styrelsen 

såsom fullbordade godkände. 

Öfre norra distriktet. 
Bro öfver öre elf vid Aggnäs by i Vesterbottens 

län, samt 

Bro öfver Ume elf vid Korpberget i Lycksele socken. 

Dessa två brobyggnader, försedda med öfverbygg

nad af trä, äro afsynade och af Styrelsen såsom full

bordade godkände. 

Bro öfver Vindelelfven vid Ekorrsele by i Vester

bottens län. 

Enär de under 1884 och föregående år anmärkte 

brister i utförandet ej voro inom för arbetets fullbor

dande bestämd tid afhjelpte, så hemstälde Styrelsen i 

underdånighet den 7 April 1885 att anslaget skulle 

indragas. Då likväl direktionen i sin förklaring öfver 

denna hemställan begärde ytterligare förlängd arbetstid 

och den derefter företagna årsinspektionen visade, att 

försök sent omsider voro gjorda att efterkomma gifna 

föreskrifter, ehuru ännu åtskilligt, hvarom direktionen 

förständigades, återstod för att arbetet skulle kunna i 

anmärkta hänseenden godkännas, så har Eders Kongl. 

Maj:t på Styrelsens förnyade underdåniga hemställan 

beviljat ytterligare anstånd med arbetets fullbordande 

till den 1 September 1886. 
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Bro öfver Unie elf vid Umeå i Vesterbottens län. 

Samtliga vid föregående besigtning föreskrifna åt

gärder voro verkstälda, och var mot brons underhäll 

icke något att anmärka. 

III. K a n a l e r och fa r l eder . 

Södra distriktet. 
Upprensning af Lagaån å sträckan mellan Ljungby 

köping och Hqmneda bro i Kronobergs län. 

Arbetet var vid besigtningen ej påbörjadt. 

Upprensning af Nettraby a i Blekinge län. 

Vid besigtningen var pålning och faskinering verk-

stäld å hela foreski'ifna sträckan. 

En stenkaj, omkring 15 m. (50 fot) lång, var 

uppförd vid östra stranden nedanför kyrkplanen vid 

Nettraby. Mot arbetets utförande fans ej anledning 

till anmärkning. 

Vestra distriktet. 
Forshaga kanal med sluss var vid besigtningen i 

allmänhet i godt stånd; de öfre portarne vid slussen 

torde dock snart nog behöfva utbytas mot nya. 

Seffle kanal och Byelfvens segelled befunnos vid 

besigtningen i godt stånd och segeldjnpet tillräckligt.. 

Förutom vanliga underhållsarbeten hade vid Seffle en 

del om- och nybyggnader verkstälts, samt vid Skasås-

grundet muddringsarbetet fortgått. 

Dalslands kanal med slussar jemte kanal med 

slussar mellan sjöarne östra och Vestra Silen. 

Under 1885 hafva underhållsarbeten flerstädes 

pågått. 

Vattenståndet var tillräckligt. 

Trollhätte kanal. 

Kanalverket med dertill hörande anläggningar be-

fans vid inspektionen anmärkningsfritt underhållet. 

Arbetet med utvidgningen af bergkanalen vid 

Trollhätte kyrka fullbordades i Maj 1885. 

Östra distriktet. 
Göta och Kinda kanaler underhållas fortfarande 

på bästa sätt och voro i fullgodt skick. 

Mellersta distriktet. 
Hjelmare kanal. 

Vid af undertecknad Lindgren förrättad inspektion 

å denna kanal befans den vara i det hela taget väl 

underhållen. 

Åkers kanal. 

Mot arbetet, hvilket utförcs på entreprenad, fram-

stäldes vid besigtningen anmärkningar, hvilka föranledt 

uppskof med arbetets godkännande. 

Eskilstuna kanal. 

Kanalen var i ett utmärkt godt skick och har 

under 1885 icke kraft annat än vanliga underhålls

arbeten. ,. 

Farleden pä Enköpings å jemte hamnen vid staden. 

Denna farled befans vid besigtningen väl underhållen. 

Farleden genom Örsundså. Lastbroarne vid ()r-

sunds bro och Högbv voro väl underhållna, och befans 

svängbron vid förstnämde ställe vara i godt skick. 

Uppgrundningar hade bildats på fyra ställen, hvar-

jemte flera af de i farleden nedslagna duc dalberna 

blifvit borttagna af isen. 

Södertelje kanal befans vid besigtningen vara väl 

underhållen. 

Farleden genom Fyrisån och hamnen i Upsala 

voro väl underhållna. 

Farleden genom Almarestäk och Erikssund. 

Arbete pågick med farledens fördjupande vid Eriks

sund. 

Strömsholms kanal var anmärkningsfritt under

hållen. Dammen vid Vcstcrqvavn var ombygd. 

Farleden på Timselfven och Knapfors sluss. Slus

sen var väl underhållen. Den öfver slussen ledande 

rörliga bron torde dock om ett eller annat år behöfva 

byggas om. 

Upprensning af Djurgårdskanalen. Detta arbete är 

på grund af verkstäld afsyning af Styrelsen godkändt. 

Nedre norra distriktet. 
ITernömnda kanal jemte brobyggnad. Vid anstäld 

pejling befans djupet i kanalen i allmänhet större än 

vid föregående besigtning. 

Svängbrons manövrering gick trögt, men någon 

anmärkningsvärd felaktighet förefalls ej. 
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Öfre norra distriktet. 
Segelled till Piteå jemte lastbrygga. Vid pejling 

befans segelrännan i allmänhet ega föreskrifvet djup 

eller 4,45 m. (15 fot) under medelvattenytan. 

En del af hamnbryggan var med omsorg istånd-

satt och ämnade vederbörande under den kommande 

vintern reparera återstoden. 

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 . 

Oskarshamns docka. En ny pump hade blifvit in

satt och kan dockan utan fartyg med densamma läns

pumpas på 5 à 5 Vä timmar. En port af plåt var till

verkad för att utbytas mot den gamla träporten. 

Skibordsdam öfver Motala ström norr om Bergs

bron i Norrköping. 

Vid besigtningen var tvärdammen med laxtrappan 

färdig och norra långdammen derifrån till Bergsbro-

verken under arbete. 

Arbetena voro utförda med omsorg. 

Följande med statsbidrag understödda hamn- och 

brobyggnader samt kanalarbete hafva under år 1885 

blifvit godkända: 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Sänkning of sjöarne Målen, Karlsjön och Gransjön i 

Agunnaryds socken. Arbetet, hvilket fortsatt be-

drifvits utan anmärkning, hade till följd af ihål

lande nederbörd ej kunnat så fortskyndas, som 

afsedt varit., 

Aftappning af Borrsjön i Söraby socken. Oförutsedd, 

i förslaget ej upptagen bergsprängning har fördröjt 

arbetets fullbordande. På grund af direktionens 

underdåniga ansökan har Eders Kongl. Maj:t i 

nåder behagat medgifva förlängning af arbetstiden 

till den 1 September 1889. 

Reglering af Kåtan och torrläggning af kringliggande 

mader inom Hvittaryds, Berqa och Ljungby socknar. 

Mot det redan verkstälda arbetet framstäldes flera 

anmärkningar, hvilka delgåfvos arbetsdirektionen 

till rättelse. 

Hallands län. 

Torrläggning af Undars mosse i Steninge m. fl. 

socknar. Arbetet pågick utan anmärkning. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Sänkning af Rångedala sjö, Tornsjön m. fl. sjöar och 

vattendrag i As härad. Detta arbete har af Sty

relsen godkänts. 

Utdikning af Ekenäs mosse i Frändefors socken på 

Dalsland. Endast en obetydlig rensning af vestra 

kanalen var sedan föregående besigtning verkstäld. 

Behöfiiga föreskrifter lemnades. 

Sänkning af Bolleruds sjö i Ryrs socken på Dalsland. 

Endast några mindre rensningsarbeten återstodo. 

Vermlands län. 

Utdikning för fullständig torrläggning af Säj'sjöängen 

i Arvika socken; 

Af dikning af Bergerudsmossen vid Bergemd i Holme

dals socken; 
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Rensning af Karlandabäcken vid Bjerns by i Karlanda 

socken. Dessa tre arbetsföretag hafva af Styrelsen 

såsom fullbordade godkänts. 

Afdikning af Stordalsmyren, Medskogskärren och Pors-

myren vid Stöpafors i Sunne socken. Äfven under 

1885 har arbetet å denna afdikning legat nere. 

Uttappning af sjön Faen och sänkning af Bytjernet i 

Brunskogs socken. Arbetet pågick utan anmärkning. 

Sänkning af Lilla Emsen samt uttappning af Mark-

vattensjön och Lillsjön inom Grums, Frykeryds 

och Nors socknar, Grums och Kils härad. Ar

betet hade sedan föregående besigtning fortskridit 

på anmärkningsfritt sätt. 

Afdikning af mossar tillhörande Gustafsvik i Varnums 

socken. Detta arbete har i anledning; af égarons 

iråkade konkurs och pågående utredning deraf 

under 1885 ej inspekterats. 

Afdikning af Frosterudskärret i Rudskoga socken. De 

vid 1884 års besigtning anbefalda'smâ komplette

ringsarbeten voro verkställda och arbetet för öfrigt 

i det skick, att det af inspektionsförrättaren för

ordats till godkännande. 

Underhållet af nedan stående afdikningsarbeten i 

Vermlands lån besigtigades nämligen: 

Afdikning af 18 myrar i Gräsmarks socken; 

D:o vid Takane, Slobyn, Mossviken, Nedra Tjäll och 

Löfnäs i Jösse härad ; 

D:o af Grytteruds och Toby elfvar i Magneskogs socken; 

D:o vid Anne och Ohle byar i Fryksände socken; samt 

D:o af Porsmyren, tillhörande Rackstads by i Arvika 

socken; och erfordrades mer eller mindre rensnings

arbeten för dem alla, hvarom vederbörande under

rättades. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Reglering af Viredaån, Djupedals- och Bjurbäckarne 

samt torrläggning af kringliggande mader, till

hörande Viredaholm, Vireda prestgård, Djupedals 

frälsegård, Boarps Öster- och Vestergård, i Norra 

Vedbo härad. Då detta arbete enligt meddelande 

från arbetsdirektionens ordförande legat nere, har 

det under 1885 ej inspekterats. 
Väg' och Vatienbyggnadsstyrelsens berättelse. W85. 

Sänkning af sjön Stora Frillen inom Breareds och Torups 

socknar i Hallands län och Femsjö socken af Jön

köpings län. Detta arbete befans vid besigtningen 

vara anmärkningsfritt utfördt. 

Kalmar län. 

Afdikning af Dykärret, tillhörande byarne Bläsinge, 

Qvamstad och Ranstad i Höghy och Källa socknar 

pä Öland: 

Sänkning af Grytsjön i Bäckebo socken; 

Afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Getnabo, 

Holma ni. fl. byar i Torsås och Söderåkra socknar; 

Upprensning af Alster an och torrläggning af kärr

marker, tillhörande Barnebo och Lamnhults hem

man i Långemåla socken. Dessa fyra arbetsföretag 

hafva under 1885 af Styrelsen såsom fullbordade 

godkänts. 

Utdikning af sank mark a Klippingsho, Björnabygdens 

m. fl. hemman inom Vissefjerda, Oskars och Arby 

socknar. Vid besigtningen befans arbetet i det 

skick, att det af inspektionsförrättaren förordats 

till godkännande. 

Afdikningen vid Björknäs, Bullebo m. fl. hemman i 

Djursdala socken pågick utan anmärkning. 

Invallning af mark tillhörande Stäflö säteri, södra Stäjlö, 

Visslö, Asko m. fl. byar. Arbetet hade så fort

skridit, att det utan svårighet kan fullbordas inom 

den föreskrifna tiden. 

Afdikning vid lägerstads, Åkerö, Torps m. fl. byar i 

Mörlunda och Tveta socknar. Vid inspektionen 

var vattenafledningen verkstäld och en del af kärr

markerna under odling. 

Afdikning vid Fagerhults, Gunnarsbo, Abro m.jl. byar 

i Ryssby och Alems socknar. Detta arbete var 

till större delen och utan anmärkning utfördt. 

Afdikning vid Ekeflods, Slagdala, Kråketorps m. ji. 

byar i Virserums socken. Arbetet pågick utan 

anmärkning. 

Sänkning af Granhultssjön och afdikning vid Bockara 

by och piparebostället Granhult i Mörlunda och 

Högsby socknar. Vid besigtningen var större de

len af hufvudkanalen utförd. 

Afdikning vid Ödebo by i Alems socken. Den 2,200 m. 

(7,410 fot) långa afioppskanalen var upptagen. 
5 
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Upprensning af Virserumsån, sänkning af sjöarne Gar-

pen och Skir en samt af dikning vid hemmanen 

Hvensjögle, Vrdnganäs m. fl. i Virserums socken. 

Hufvudkanalen befans vara på godkändt sätt utförd. 

Gotlands län. 

Af dikning af Hongänna myr i Oja, Fide, Hamra m. 

fl. socknar. Af hufvudgrafven voro vid besigt-

ningen omkring 2,375 m. (8,000 fot) färdiga; 

dermed voro Rörträsket och Petesviken torrlagda; 

deremot återstod kanalen genom Rörträsket, öfver 

Hongänna myr till Halshage träsk och derigenom 

fram till Wessmans skifte. 

Afdikning af Akebäcks myr i Akebäcks, Roma m. fl. 

socknar. Arbetet var i det skick, att det af in-

spektionsförrättaren förordats till godkännande. 

Likaså 
o 

Af dikningen af Akelösa myr, ofvanom Tenglings myr. 

Utdikning af Vidängs myr i Follingbo m. fl. socknar. 

Underhållet häraf lernnade vid besigtningen ej rum 

för anmärkning'. 

Skaraborgs län. 

Afdikning och odling af den del af de s. k. Mönarps 

mossar, som tillhöra 11/6 mantal Mönarp Store-

gärden och Lillegården i Kinneveds socken. Detta 

arbete befans vid förrättad afsyning utfördt i över 

ensstämmelse med gillad plan och är af Styrelsen 

godkändt. 

Afdikning af en del af Mönarps mossar inom Kinne

veds, Göteveds och Luttra socknar. Afdikningen 

var nästan fullbordad. En pågående process emel

lan intressenterne fördröjde dock dess afslutande. 

Afdikning af Riplangsmossen inom Jäla, Brismene och 

Börstigs socknar. Arbetet var till större delen 

fullbordadt. 

Afdikningen af vattenskadad mark, tillhörande Göteveds 

by, Rosenskogs och Kyrkebols m. fl. hemman i 

Göteveds och Grolanda socknar var utförd. 

Afdikning af den till säteriet Västarp hörande Karbo-

inossen i Brismene socken. Vattenafledningen var 

fullbordad och större delen af odlingsarbetet under 

utförande. 

Mellersta distriktet. 

Örebro län. 

Ytterligare sänkning af Mosjön inom Kumla m. fl. 

socknar. Detta arbete är af Styrelsen godkändt. 

Sänkningen af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren 

besigtigades den 16, 17 och 18 September af under

tecknad Lindgren i egenskap af statens kontrollant. 

Såvidt vid förrättningstillfället kunde utrönas, hade 

hamnen och inloppet till Läppe blifvit i enlighet med 

den under den 24 Januari 1884 af Styrelsen faststälda 

ändringsplan fördjupad, äfvensom öfriga uti samma 

plan föreskrifna arbeten på ett fullt tillfredsställande 

sätt utförda — med undantag af en mindre åtgärd till 

förbindning af pålarne under vattnet, hvilken ej kan 

utföras, förr än vattnet i sjön blifvit till fullo sänkt-

Hamnen vid Näshult var på ett fullt tillfredsstäl

lande sätt, enligt planen, utförd, och förklarades ham

nen vid Stora Sundby vara ordnad till egarens fulla 

belåtenhet, ehuru rännan österut intill bryggan ej var 

till fullo uttagen. 

Farlederna till ofvan sagde tre hamnar egde före

skrifna djup och bredder; deremot förekommo å några 

ställen i segelleden uti Svartån och vidare öfver Hem

fjärden och genom Essundet brister i djupet, hvilka 

skulle framdeles af hjelpas, då erforderlig redskap blefve 

tillgänglig från andra pågående arbeten. 

I fullgodt skick befans Hjelmare kanals öfre, i 

anledning af sjösänkningen fördjupade del från slussen 

VIII till och med den bestämmande slussen vid Not

holmen. 

Beträffande arbetet å kanalen från sjön Hjelmaren 

till Almbro utröntes: 

att kanalen från sjön Hjelmaren till Segersjö bro, 

653 m. (2,200 fot) egde full bredd och fullt djup; från 

Segersjö bro på en sträcka af 1,277 m. (4,300 fot) 

fattades hälften i bredd och 0,9 à 1,2 m. (3 à 4 fot) 

i djup; på följande sträcka till stationen Odensbacken, 

2,524 m. (8,500 fot), förefans full bredd, men var 

djupet ännu otillräckligt; ofvanom Odensbacken intill 

östra Qvismaren, 5,641 m. (19,000 fot), var kanalen 

i det närmaste färdig; i nedre ändan af sjön Östra 

Qvismaren fattades något i djupet på en kortare sträcka, 

för öfrigt voro djupet och bredden enligt uppgift fullt 
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och Tolfta socknar lemnade vid besigtningen ej 

rum för någon synnerlig anmärkning. 

uttagna öfver båda Qvismaresjöarne till det s. k. Sten-

sqvalct; ofvanom Stensqvalet var bottenbredden ökad 

till 17,8 m. (60 fot) frän 12 m. (40 fot), som den har 

nedanom bergtröskeln. Bredden i dagen var 22 m. 

(74 fot). Pä denna sista, 1,900 m. ((i,400 fot) langa, 

sträcka bildas fördämningar, 12 in. (40 fot) breda, a 

ömse sidor om kanalen medelst kulmation mellan torf-

vallar; 1,069 m. (3,600 fot) återstodo ännu oarbetade 

till kanalens ända vid Almbro. 

Under besigtningen utröntes dessutom: 

att betydliga arbeten återstodo att verkställa vid 

Ryningsberg ; 

att utloppet till Nordön ej var färdigt, samt 

att den provisoriska hamnen vid Hyndevad var 

undanröjd öfver vattnet, men ej bottenrensad. 

Ett nytt vattenmärke var här utsatt. 

Enligt bolagsstyrelsens i April 1886 afgifna be

rättelse till bolagsstämman var sträckan frän Almbro 

och genom såväl Östra som Vestra Qvismaren vid årets 

slut upptagen till fullt djup och bredd med undantag af 

endast en liten del af gamla ån invid Almbro, der det 

återstående arbetet skulle under högsommaren utföras. 

Nedanför Tegelbro på sträckan ut till Hjelmaren återstod 

ett större arbete. Broarne vid Tybble och Via voro full

bordade och arbetet å Kapbergabron långt framskridet. 

Härförutom bedrefvos å alla arbetsplatser ännu 

återstående arbeten med full kraft. 

Vestmanlands län. 

Torrläggning af vattenskadad mark, hörande till Bjur-

valla m. fl. byar i Östervåla socken. Detta arbets

företag har såsom fullbordadt af Styrelsen godkänts. 

Sänkning af Sagan mellan Sala, hytta och Vest-Terna 

qvarn. Något arbete hade härstädes icke egt rum 

på flera år till följd af uppkommen rättegång 

mellan arbetsstyrelsen och den för arbetets ut

förande antagna entreprenören; men var arbetet 

vid besigtningen äter upptaget sedan rättegången 

blifvit genom Eders Kongl. Maj:ts dom afgjord. 

Upsala län-

Underhållet af afdikningen vid Beggeby, Askavby, Vall-

skoga samt Norra och Södra Sjukarby i Tierps 

Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Afdikning af Tvärhandsmyren, tillhörande Skuggbo, 

Piparbo, Skinnarbo in. fl. byar i Stora Skedvi 

socken. Detta arbete är af Styrelsen godkändt. 

Likaså 

Afdikning af vattenskadad mark, tillhörande Kläms

hyttans by samt reglering af Klämshyttebäcken i 

Hedemora socken. 

Afdikning vid Hansjö, Kyrkbyn m. fl. byar i Orsa 

socken. Sedan föregående besigtning har arbetet 

bedrifvits endast vid Enåsjöns utlopp, utan att det 

dock synnerligen fortskridit, hufvudsakli<n'n derför 

att den för <rräfnin<n'n behöflijm afdänininjjen af 

vattnet enligt vederbörande häradsrätts beslut, ej 

får ske på annan tid än då en nedanför liggande 

qvarn saknar mald eller drifvatten. 

På grund af direktionens underdåniga ansökan 

har Eders Kongl. Maj:t i nåder behagat medgifva 

förlängning i arbetstiden till den 1 September 1887. 

Underhållet af nedanstående arbeten i Kopparbergs 

län besigtigades och har befunnits som följer: 

Sänkning af Brovalls- och Kärrsjöarna m. m. i Fol-

kärna socken; 

Afdikning af Storsveden, Långsängen, Brosveden och 

Kallkärret i Fol kärna socken; 

Afdikning af Mess- och Eliasmyrarne i Folkärna 

socken; samt 

Afdikning af Sörbomossen och Gransjön i Vika socken, 

voro alla försvarligt underhållna och odling till 

stor del verkstäld. 

Afdikningen af Angermanhosjön i Folkärna socken hade 

ej kraft något underhallsarbete, da utloppen äro 

dels sprängda i berg, dels upptagna i härd sten-

blandad pinnmo. 

Afdikning af sjön Näfdcn i Grytnäs socken. Såväl 

afloppskanalen som de mindre dikena bchöfde 

rensas, hvarom vederbörande skriftligen förstän-

digades. 
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Do torrlagda stränderna voro till största delen 

odlade. 

Afdikning af Tallbärsm.yren vid Näs- och Davids-

hytte byar i Hedemora socken. Intressenterne för-

ständigades vidtaga behöfliga rensningsåtgärder. 

Afdikning af myrar i Vika socken. Af hithörande sju 

myrar var endast en — Uddnäs myren — väl under

hållen. 

Afdikning af myrar i Bjursås och Kopparbergs socknar. 

Detta företag omfattar femton särskilda myrlägen

heter, af hvilka fjorton äro belägne i Bjursås socken 

och en i Kopparbergs. 

Vid inspektionen visade det sig, att flera af 

dem voro illa underhållne. 

Gefleborgs län. 

Afdikning af Hassela sjön i Hassela och Bergsjö socknar. 

Arbetet har äfven under 1885 legat nere på grund 

af oafgjord rättstvist. 

Afdikning af Tafvelmyren i Valbo socken. Underhållet 

häraf besigtigades och lemnade ej rum för någon 

väsentlig anmärkning. 

Enahanda var förhållandet med underhållet af föl

jande arbeten: 

Afdikning af Issjön och Knåptjern in. fl. i llsbo socken; 

Afdikning vid Sjöbo, Kafven m. fl. byar i Ljusdals 

socken; 

Afdikning af Ottnaren, Eltebo och Sörsta sjöar i Of van-
o 

sjö, Thorsåkers och Arsunda socknar; samt 

Afdikning af Sollsjöarne i Alfta socken. 

Underhållet af af dikningen vid Grundbo i Alfta socken 

var försummadt, hvadan intressenterne skriftligen 

förständigades att athjelpa förekommande brister. 

Likaså var förhållandet med underhållet af 

Afdikningen af Ytterbäcken och Yttertjern i Bergsjö 

socken. 

Afdikning af Bysjön m. fl. i Thorsåkers socken. Vid 

besigtningen voro underhållsarbetena påbörjade. 

Vesternorrlands län. 

Sänkning af sjöarne Norén, Bölesjön m. fl. i Attmars 

socken. Detta arbete har till följd af oafgjord 

rättegång legat nere. På grund af direktionens 

underdåniga ansökan har Eders Kongl. Maj:t i 

nåder behagat medgifva förlängning i arbetstiden 

till den 1 September 1887. 

Afdikning vid Bergs krononybygge i Bodums socken. 

Detta arbete befans vid besigtningen vara nöjak

tigt' utfördt. 

Sänkning af Lillskirsjön vid Stornäsets och Björksjönäs 

byar i Tåsjö socken. Vid besigtningen befans 

arbetet vara i det skick, att inspektionsförrättaren 

ansåg sig kunna förorda detsammas godkännande. 

Under år 1885 har underhållet å följande förut 

understödda arbeten inspekterats: 

Afdikning af Stormyren vid Bredångers by i Nätra 

socken. Utdikningen, som egentligen haft till syfte

mål frostländighetens förminskande, har enligt när

boendes utsago haft godt resultat. 

Någon odling inom det torrlagda området hade 

ännu icke vidtagits och underhållet af dikena i 

egentlig mening uraktlåtits, men grafvarne voro 

genom skärning i den af fin sand bestående botten 

långt djupare än planen upptagit och medföra 

alltså den afsedda torrläggningen. 

Ett synnerligen vackert treårigt, bestånd af 

furuskog sträckte sig öfver hela den förut af träd 

glest bevuxna myren. 

Afdikning vid Barnafjäls by i Grundsunda socken. 

Något underhållsarbete var ej å dikena nedlagdt, 

men odlingen har nästan öfverallt trängt frani 

ända till dikeskanterna, hvarmed det kan antagas, 

att i och för den nytta, de upptagna stora dikena 

redan gjort, deras hållande vid makt ej heller 

kommer att af de intresserade försummas. 

Afdikning vid Odens, Godntärsta och Högens byar i 

Grundsunda socken. Underhållet gaf ej anledning 

till anmärkning och odlingar intill dikeskanterna 

voro dels redan företagna dels mångenstädes under 

arbete. Fördelarne af utdikningen vitsordades lifligt 

af de kringboende. 

Afdikningen vid Godmarks by i Grundsunda socken. 

Underhållet var försummadt. 

Ehuru äfven detta delvis var förhållandet med 

följande arbeten, synes dock verkan af företagen i 

allmänhet motsvara de dervid fastade förhoppnin-
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gar; och blefvo intressentcrne förständigade om 

de åtgärder, som voro erforderliga att vidtagas. 

Af dikning vid Dombäcksmarks by i Grundsunda socken; 

Af dikning vid Dahls by i Nordingrd socken; 

Afdikning vid Själand, Björnäs och Bäcklands byar i 

Nordingrd socken; 

Afdikning vid Nas by i Nordingrå socken; 

Afdikning af Högbacks, Dal- och Långmyrarne i Nora 

socken; samt 

Afdikning af Gissjön i Gudmundrä socken. 

Jemtlands län. 

Afdikning af frostförande myrtrakter, tillhörande Mo 

by i Alsens socken; 

Afdikning af frostförande myrtrakter, tillhörande vestra 

Munkflohögens by i Häggenås socken. Dessa tvä ar

beten äro af Styrelsen såsom fullbordade godkända. 

Afdikning vid Bobergs by i Borgvattnets socken. Eders 

Kongl. Maj:t har genom nådigt bref af den 30 

Januari 1885 medgifvit en mindre ändring i plan 

mot indragning af 188 kronor. Vid besigtningen 

befans arbetet i det skick, att inspektionsförrät-

taren förordar detsammas godkännande. 

Afdikning vid Vålbackens by i Lockne socken och Öfver-

by i Marieby socken. Anmärkningar och före

skrifter, hvartill arbetet vid besigtningen gaf an

ledning, delgåfvos vederbörande direktion. 

Arbetsdirektionens anhållan om en obetydlig 

ändring i den gillade planen tillstyrkes af inspek-

tionsförrättaren. 

Afdikning vid Billsta, Hofs m. fl. byar i Hackas samt 

Kungsnäsets och Mdnsta byar i Näs socken. Ar

betet pågick utan anmärkning. 

Afdikning vid Östra och Vestra Krokoms samt Säthers 

byar i Rödöns socken. Ungefär en fjerdedel af 

detta arbete var på ett nöjaktigt sätt utfördt. 

Afdikning vid Östra och Vestra Kälens m. fl. byar i 

Rödöns socken. Minst en fjerdedel af arbetet var 

på ett fullt tillfredsställande sätt utfördt. 

Afdikning vid ösa, Landsoms m. fl. byar i As socken. 

Mot det utförda arbetet framstäldes vid inspektionen 

ingen anmärkning. 

Underhållet af nedan stående arbeten i Jemtlands 

län besigtigades, nämligen: 

Afdikning vid Tullus och Westbackens byar i Nässkotts 

och Rödöns socknar; 

Afdikning vid Föllinge och Thorsnäs samt sänkning 

af Föllingsjön i Föllinge socken; 

Afdikning af Gällnästjern vid Westeråsens by i Bergs 

socken; 

Afdikning vid Östra Munkflohögens by i Häggenås socken; 

Afdikning vid Sörvikens och Solbergs byar i Brunflo 

socken; samt 

Afdikning af Hemmyren och Hembäcken i Siljeäsens 

by och Alanäs socken besigtigades 1885; och be-

funnos några af dessa afdikningsarbeten icke vara på 

önskvärdt sätt underhållna. Intressenterne erhöllo 

tillsägelse att afhjelpa anmärkta brister. 

Öfre Norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Afdikning vid Ricklea, Sikeå och Lägdeå byar i Bygdeâ 

socken; 

Afdikning af frostförande myrtrakter vid Olofsfors by 

i Säfvars socken; 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Bjenbergs 

by i Umeå socken; 

Afdikning af frostförande myrar tillhörande Nyåkers-

tjerns och Sunnansjö byar i Degerfors socken; samt 

Afdikning af frostförande myrar, tillhörande Skifsjö by 

i Degerfors socken. Dessa fem arbetsföretag hafva 

under år 1885 afsynats och af Styrelsen såsom 

fullbordade godkänts. 

Afdikning vid Djekneboda by i Bygdeâ socken pågick 

utan anmärkning. Eders Kongl. Maj:t har i nåder 

behagat medgifva förlängning i arbetstiden till 

den 1 September 1886. 

Afdikning vid Ofcerklintens by i samma socken. Samt

liga till företaget hörande diken voro vid inspek

tionen bearbetade och en stor del fullt färdiga. 

Afdikning vid Gullmarks by i samma socken. Mot det 

sedan föregående besigtning utförda arbetet fram

stäldes ingen anmärkning. 

Afdikning vid Bobackens och Dalkarlsd byar samt regi-

ring och sänkning af Anges jön i samma socken. Sedan 

föregående besigtning var föga arbete verkstäldt, 
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hufvudsakligast af det skäl, att flere bland intres-

senterne önskade ändringar i gillade planen. 
o 

Af dikning en vid Äby by i Säfvars socken var sedan 

föregående inspektion fortsatt; men återstod 2,521 

m. (8,500 fot) grafvar, hvilka ej blifvit påbörjade, 

hvarjemte betydande rensningar behöfde verkställas 

i de diken, som redan blifvit bearbetade och hvilka 

uppgå till något öfver 6,027 m. (20,300 fot). 

Eders Kongl. Maj:t har i nåder behagat med-

gifva förlängning i arbetstiden till den 1 September 

1886. 

Af dikning vid Tväramarks by jemte af tappning af sjöarne 

Vestra och östra Harptjernen samt G åtta och Krok-

sjöarne i samma socken. Arbetet hade sedan före

gående besigtning fortgått. 
o 

Afdikning vid Stöcksjö by i Umeå socken. Åtskilliga 

rensningsarbeten återstodo att utföra. 

Afdikning vid Hörneå by, tillhörande Hörneå aktie

bolag, i samma socken; samt 

Afdikning vid samma by. Dessa två i förbindelse med 

hvarandra stående arbeten syntes vara skötta med 

omsorg och insigt, men hafva fördröjts deraf, att 

grunden å vissa sträckor utgöres af jäslera, hvilken 

vid gräfningen skjuter upp från bottnen och för

svårar dikningen till fullt djup. 

Afdikning vid Mickelträsks by, Gärsjöns, Granöns, Sjö-

lunda, Avanäs och Skärträsks hemman i samma 

socken. Detta arbete befans vara utfördt i över

ensstämmelse med gillad plan. 

Afdikning vid Gullsjö, Högåkers och Bergbäcks krono

nybyggen i Vännäs socken jemte hemmanet Näsland 

i samma socken. Arbetet hade fortskridit sedan 

föregående besigtning. Direktionen hemstälde att 

få vidtaga en mindre förändring i arbetsplanen, 

hvartill inspektion sförrättaren ansåg sig böra till

styrka bifall. 

Afdikning vid Degerfors by i Degerfors socken. Ar

betet hade fortskridit sedan föregående besigtning. 

Afdikning vid Braxele by i Bjurholms socken. Af de 

11,298 m. (38,050 fot) grafvar, som hela dikespla

nen omfattar, befunnos de flesta upptagna, dock 

ej till fullt djup. Till ledning för arbetets ut

förande, som genom ihållande nederbörd försvarats, 

meddelades nödiga föreskrifter. 

Afdikning vid Tjärns by i Burträsks socken. Mot det 

redan utförda arbetet framstäldes anmärkningar, 

hvilka skriftligen delgåfvos arbetsdirektionen. 

Afdikning vid Ändersvattnets by och hemmanet Mull-

berget i samma socken. Det utförda arbetet gaf 

vid besigtningen ej anledning till anmärkning. 
o 

Afdikning vid Abyn i samma socken är ett synnerligen 

vidt omfattande företag, för hvars genomförande 

erfordras 20,494 m. (69,025 fot) diken, hvaraf 

omkring 40 % voro påbörjade. 

Afdikning vid Perlströms och Hornträsks byar i Jörns 

socken hade obetydligt fortskridit sedan föregående 

besigtning. 

Afdikning vid Selets by i Löfångers socken. För detta 

företags fullbordande återstodo vid inspektionen jem-

förelsevis obetydliga arbeten, bestående hufvudsak

ligast i rensningar samt bortskaffande af dikesvallar. 

Afdikning vid Svarttjerns by i samma socken. Mot 

detta arbete, som närmade sig sin fullbordan, fram

stäldes flera anmärkningar, hvilka skriftligen del

gåfvos arbetsdirektionen. 

Afdikning af Vebomarkstrasket och Kelutjern samt torr

läggning af närliggande myrar och vattenskadad 

mark, tillhörande byarne Vebomark, Bäckboda, Mår

tensboda och Storsandsjön i samma socken. Mot 

det sedan föregående besigtning utförda arbetet 

framstäldes ej någon anmärkning. 

Afdikning vid Eagvaldsträsks by i Skellefteå socken. 

Skriftlig påminnelse att utföra behöfliga rensnings

arbeten lemnades arbetsdirektionen. 

Afdikning vid Jemteböle, Vestsjöbäcks m. fl. byar i 

Vännäs socken. Mot det redan utförda arbetet 

framstäldes flera anmärkningar, hvilka delgåfvos 

intressenterne. 

Afdikning vid Pengsjö by i samma socken. Gräfningen 

var påbörjad. Anmärkningar och föreskrifter, hvar

till arbetet vid besigtningen gaf anledning, del

gåfvos vederbörande arbetsledare. 

Afdikning vid Hörnsjö by i Nordmalings socken. Detta 

arbete hade sedan föregående besigtning fortskridit 

så, att omkring 3,563 m. (12,000 fot) diken voro 

med nära fullständig sektion upptagna. Arbets

direktionen förständigades bortskaffa dikesjorden 

från grafkanterna. 
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Norrbottens län. 

Aftappning af sjön Valkeajärvi, tillhörande Korpilom-

bolo by i Korpilombolo socken; 

Utdikning af Stora och Lilla Granträsken under Stor

träsks kronohemman i Neder Kalix socken; 

Aftappning af sjön Kalajärvi, tillhörande Espinära by 

i samma socken; 

Aftappning af Idträsket, tillhörande Ofvermorjärvs by 

i samma socken; 

Af dikning af frostförande mark, tillhörande hemmanet 

Sunderbyn i Neder Luleå socken; särat 

Sänkning af Tällträsket i Piteå socken. Dessa sex 

arbetsföretag ii ro af Styrelsen såsom fullbordade 

godkände. 

Sänkning af Väläjäjärvi, Vixijärvi och Songajärvi m. fl. 

sjöar inom Vittangi by i Jnkkasjärvi socken. Före

ståndaren för detta företag var vid inspektions-

tillfi'illet bortrest, sa att arbetsplanen ej kunde, 

ei'hallas. Enligt uppgift var sänkningen af Songa

järvi påbörjad, men ej fullbordad; afloppen frän 

de i sammanhang derined stående sjöarne Vixi

järvi, Persijärvi m. fl. voro ej sedan föregående 

besigtning bearbetade. 

Afdikning vid Nikkala by i Neder Torneå socken. Da 

något arbete härstädes erdigt meddelande frän 

arbetets föreståndare ej fullgjorts, har det under 

1885 ej inspekterats. 

Sänkning och reglering af Keräsjokki vattendrag inom 

Karl Gustafs och Neder-Tomeå socknar. Till följd 

af hög flod i vattendraget var intet af det verk-

stälda arbetet vid inspektionstillfället synligt, 

Afdikning af Degermyren vid Johannisro i Neder 

Kalix socken. Något arbete har härstädes icke 

fullgjorts sedan föregående besigtning. 

Afdikning af Grundträsket inom Grundträsks hemman 

i samma socken. De anmärkningar och föreskrifter, 

hvartill detta arbete vid inspektionen gaf anledning, 

delgåfvos vederbörande arbetsledare. 

Afdikning af Tycksjärvi vid Tycksjärvs och Vallsjärvs 

hemman i Ofver-Kalix socken. Enligt uppgift var 

detta arbete fullbordadt till hösten 1884 och dess

utom dam i afloppet uppförd, i ändamål att kunna 

genom uppdämning bevattna den till äng ämnade 

sjöbotten. Under den derpå följande våren hade 

emellertid dambrott egt rum och hade den dervid 

framrusande vattenmassan åstadkommit skärningar 

i kanalen, hvarvid en del af stödjemurarne ned

rasat. Vid inspektionen voro dessa brister icke af-

hjelpta, och dessutom visade sig att grafven genom 

den lösa sjöbotten under vintern skjutit igen. 

I aflemnad skrifvelse anmodades arbetsdirek-

tionen att låta förbättra mnrarne och upprensa 

grafven. 

Afdikning af Vänsjärv, tillhörande Vänsjärvs hemman 

i samma socken. För att vinna denna sjös botten 

för gräsväxt skall enligt gillad plan upptagas 490 

in. (1,650 fot) långt aflopp och 1,069 m. (3,600 

fot) graf genom sjöbotten; båda voro upptagna 

efter hela längden, men ingendera till fulla dimen

sioner. 

Afdikningen af sjön Norsjärv vid Rödupps by i samma 

socken hade sedan föregående besigtning fortskridit, 

Sänkning af Långträsket vid Slättberg i Råneå socken. 

Eders Kongl Maj:t har genom nådigt bref den 11 

December 1885 stadgat, att den utförda delen af 

detta arbete må af Styrelsen godkännas under 

vilkor, att den i Statskontoret innestående andel, 

325 kronor, af det till utförande af detta afdik-

ningsarbete beviljade anslag indrages och ställes 

till Riksdagens förfogande. 

Afdikning af Kallbosjön, tillhörande Unby och Råbäckens 

byar i Öfver Luleå socken. Afloppsdiket befans 

till hela sin längd upptaget, ehuru ej till fullstän

diga dimensioner. Dikningen genom sjöbottnen 

var börjad. De anmärkningar och föreskrifter, 

hvartill detta arbete gaf anledning, delgåfvos veder

börande arbetsledare. 

Afdikning af Långsjön vid kronohemmanet Långås i 

Piteå socken. Arbetet hade föga fortskridit, Orsaken 

torde kunna sökas deri, att egaren aflidit och svå

righeter mött för sterbhuset att afsluta hans arbete. 

Oförmodad, i förslaget ej upptagen, bergspräng

ning hade dessutom visat sig nödvändig. 

Eders Kongl. Maj:t, har pä grund af under

dånig ansökan inedgifvit arbetstidens förlängning 

till den 1 September 1886. 

Afdikning af Hemträsket, Lillgodträsket, Kattisträsket 

och Bodträsket inom. Hemming s marks hys område 
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i samma socken. Mot det redan utförda arbetet 

framstäldes flera anmärkningar, hvilka skriftligen 

delgåfvos arbetsdirektionen. 

Afdikning af Isovuoma myr i Junosuando by och Pa-

jala socken. Detta arbete hade sedan föregående 

besigtning legat nere. Skälet härtill uppgafs vara, 

att föregående besigtningsanmärkningsmemorial 

kommit intressenterne tillhanda först vid vinterns 

början, samt att den sjö, genom hvilken aflopps-

grafven skall framdragas, under hela våren varit 

för ängsvattning uppdämd, ett förhållande, som 

ännu vid inspektionen fortfor. 

Afdikning vid Skröfvens by i Gellivara socken. Vid 

inspektionen var arbetet så till vida fullbördadt, 

att endast ett par helt obetydliga diken återstodo 

att upptaga samt att de pågående rensnings

arbetena ej hunnit fullbordas. 

Sänkning af sjön Lambur i Arvidsjaurs socken. Vid 

besigtningen var afloppsgrafven uttagen till ungefär 

det föreskrifna djupet, hvarjemte grafven genom 

sjöbotten var påbörjad. 

Afdikning af norra, södra och lilla Saptejaur samt 

södra Skilfejaur vid hemmanet Fjällbonäs i samma 

socken. Arbetet hade fortskridit, så att endast 

594 m. (2,000 fot) afloppsgrafvar ännu återstodo 

att utgräfva. 

På grund af vid föregående besigtning frarn-

stälda anmärkningar mot de i Saptejaurs utlopp 

uppförda stenmurar, hade dessa rifvits, och grafven 

i stället uttagits med sidolutning 1 : 1 . 

Underhållet af redan fullbordade afdikningsarbetet 

vid Persö by i Neder-Luleå socken har under 1885 

inspekterats, i anledning hvaraf egarne förständigades 

vidtaga behöfliga rensningsåtgärder. 

Enahanda förständigande gafs vid inspektionen af: 

Afdikning vid Antnäs och Skärets byar i Neder-Luleå 

socken; 

Afdikning vid Svartbyn i Öfver-Lideå socken; 

Afdikning vid Mattila och Vojakala i Neder-Torneå 

socken; samt 

Afdikning vid Rolfs by i Neder-Kalix socken. 

Underhållet af utdikningen vid Skogså by i Öfver-Lideå 

socken lemnade vid besigtningen ej rum för an

märkning. 

Nedan stående vattenaftappningsarbeten blefvo un

der år 1885 godkände, nämligen: 

a) vattenaftappningar för minskande af frostländig-

heten: 

1) Se lSnefoiiden. 
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b) vattenaftappningar för vinnande af odlingsbar 

mark: 

') Se auslagsfouden. 

D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Södra distriktet. 

1. Lund—Trelleborgs jernväg. 

Vid Staffanstorps station tillbygdes stationshuset 

för beredande af en första klassens vantsal och ytter

ligare ett boställsrum, hvarjemte en ny fristående kal

lare af tegel uppfördes. 

Rullande materielen tillökades ined 20 st. gods

vagnar. 

2. Börringe—Anderslöfs jernväg. 

Kndast mindre underhållsarbete» hafva förekommit. 

3. Malmö—Ystads jernväg. 

Med anledni»g af Malmö—Trelleborgs jemvags 

inledning & Malmö station blef denna station utvidgad, 

samt ytterligare tvaime spär och tvanne e»gelska vexlar 

derstädes nedlagde. En mindre vandskifva blef afve» 

dersammastildes ersatt med en ny dylik af 11,a in. 

(40 fots) diameter. 
6 Väg- och ValtenbyggnadsatyreUena berättelse. 1885. 
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Vid verkstäldt skenutbyte blefvo jernskenor af 

tyngre sektion, vägande 25 kg. för m. (17,46 ffi för 

fot) nedlagda å sträckningen Marsvinsholm—Charlot-

tenlund. 

Stationshuset vid Skurup tillbygdes för vinnande 

af ökadt utrymme till väntsal, bagagerum och bostads

lägenheter. 

Rullande materielen tillökades med en kylvagn. 

4. Ystad—Eslöfs jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes, att 

öfverbyggnaden till bron vid Heinge borde förnyas. 

Vid Christineberg uppfördes en ny banvaktstuga; 

vid Vollsjö och Löberöd uppsattes vindhjul för vatten-

uppfordring, och vid Löfvestad blefvo de yttersta skiftena 

å landfästena till dervarande bro ommurade. 

Rullande materielen tillökades med 2 st. kylvagnar. 

5. Cimbrishamn—Tomelilla jernväg. 

Vid Lunnarps station uppfördes ett ekonomihus och 

i Cimbrishamn ett boställshus för lokomotivbetjeningen. 

Triangelspåret i Cimbrishamn utbyttes mot en vänd-

skifva. 

Rullande materielen tillökades med ett fyrkoppladt 

lokomotiv. 

6. Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 

1:o) bandelen Landskrona—Eslöf. 

Vid Teckomatorps station påbörjades, för den under 

byggnad varande Malmö—Billesholms jernvägs anslut

ning, erforderliga utvidgningsarbeten. 

2:o) bandelen Helsingborg—Billeberga. 

A Raus bro blefvo 5 st. träbalkar utbytta mot 

nya och å nedannämnde bangårdar följande längder 

nya spår inlagda, nämligen: 
o 

A Raus bangård 149 m. (502 fot) och 2 vexlar. 

» Ramlösa d:o 116 m. (391 fot). 

» Helsingborgs d:o 607 m. (2,044 fot) och 6 

vexlar. Ett af de i Helsingborg utlagda nya spåren 

sammanbinder magasinsspåret med hamnplanens kaj 

och lastkran. 

7. Landskrona—Engelholms jernväg. 
o 

Skenorna mellan Engelholm och Åstorp befunnos 

vid inspektionen mycket slitna. 

Trafikerade banlängden har under 1885 genom 

öfverenskommelse mellan Landskrona—Engelholms och 

Skåne—Hallands jernvägsbolag tillökats med det en 

kilometer långa sammanbindningsspåret mellan först

nämnde jernvägs gamla station i Engelholm och Skåne— 

Hallandsbanans nya station dersammastädes. 

8. Säbyholms jernväg. 

Ett vid Motala verkstad tillverkadt fyrkoppladt 

lokomotiv af 15 tons vigt anskaffades. 

9. Hör—Hörby jernväg. 

Denna jernväg befans vid inspektionen i godt skick, 

oaktadt något egentligt underhållsarbete å linien ej 

verkstälts. 

10. Gärds härads jernväg mellan Karpalund och 

Degeberga. 

Banan befans vid inspektionen försvarligt under

hållen. 

En lastkaj' uppfördes vid Tollarps station och vid 

ÖUsjö inlades ett 47 m. (158 fot) långt förbindelsespår. 

Rullande materielen tillökades med ett lokomotiv. 

11. Gärds härads jernväg mellan Efveröd och Åhus. 

Vid inspektionen anmärktes att en duc d'alb vid 

bron öfver Helgeå omkullstötts och en annan sned-
o 

vridits. Inredningen i Ahus stationshus omändrades 

för vinnande af nödigt utrymme för de genom Kristian-
o 

stad—Ahus jernvägs anslutning ökade expeditions-

göromålen. 

12. Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana. 

Vid inspektionen anmärktes öfverbyggnadens brist

fälliga skick å de delar af banan, der ej ännu sken

utbyte försiggått. 



43 

Liksom under är 1884 verkställdes dock ett större 

utbyte af syllar och skenor. 18,361 st. syllar och 

150 tons stålskenor blcfvo sålunda nedlagda, h var

igenom omkring \K, al' banans hela längd blil'vit 

försedd med ny öfverbyggnad. För fortsättande af 

det, i synnerhet mellan Randösa öfre och nedre sta

tioner, i hög grad påkallade utbytet af syllar och 

skenor kontraherades för år 1886 större leveranser af 

nämnde materialier. 

Vid Perstorps station nedlades ytterligare 160 in. 

(539 fot) spar och vid Åstorps föreningsstation bi

lades af Skåne—Hallands jernvägsbolag en vändskifva, 

samt uppfördes ett lokomotivstall med kolskjul in. ni. 

13. Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes, att påfyllning af bal

last var erforderlig, samt antecknades att den förut 

iakttagna sättningen af vestra landfästet till mellersta 

bron öfver Helgeå fortgick. 

14. Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes, att syllarne och bal

lasten voro af mindre god beskaffenhet. 

Grustag för beredande af tillgång till bättre grus 

expropierades och ett till detsamma ledande sidospår 

af 648 in. (2,183 fots) längd terrasserades och be

lades med syllar och skenor. Nya stickspår utlades 

vid Bromölla och Fjelkinge stationer, det förra 34 m. 

(115 fot), det senare 40 m. (135 fot) långt. En 

banvaktstuga uppfördes vid Kristianstad och telefon

förbindelse inrättades mellan samtlige stationer ocli 

vaktstugor. 

15. Helsingborg—Halmstads jernväg med tvärbana. 

Sedan pä grund af särskilda besigtningsprotokoll, 

under den 7 Januari, 29 April och 29 Juni tillstånd 

meddelats, att med iakttagande af vissa förbehåll för 

trafik upplåta hela tvärbanan Höganäs—Åstorp samt 

hufvudbanans sträckning mellan Helsingborg och Engel-

holms hamn, hafva arbetena å den återstående delen, 

mellan Engelholms hamn och Halmstad, äfvensom kom

pletteringsarbeten å de för trafik öppnade sträcknin

garne så fortgått, att, efter besigtning af bandelen 

Engelholms hamn—Halmstad, tillstånd under den 17 

Augusti kunde medgifvas till hela jernvägens, Helsing

borg—Halmstad, trafikering med en tåghastighet af 

högst 50 km. i timmen, med undantag dock för sträc

kan mellan Helsingborg och 'Palsjö, der hastigheten ej 

får öfverstiga 20 km. i timmen. 

1 6. Kristianstad—Imrueln—Sibbhults jernväg. 

A denna jernväg blef bandelen emellan Kristian

stad och Immeln, 24 km. (80,834 fot) i längd, så färdig-

gjord att densamma efter verkstäld besigtning den 1 

December erhållit vederbörligt tillstand att upplåtas för 

allmän trafik, med vilkor att tåghastigheten ej får öfver-

skrida 20 km. i timmen. 

17. Karlshamn— Vislanda jernväg. 

De gamla träöfverbyggnaderna â broarne blefvo 

till stort antal ersatta med nya öfverbyggnader, näm

ligen för 9 st. mindre broar med helvalsade jern-

reglar och för 4 st. större dylika, med 5,o och 8,0 

ni. (20 och 30 fots) spann, med reglar af stålplåt, lui 

bostad för banbetjeningen blef derjemte uppförd vid 

1 orne. 

Kullande materielen tillökades med tvänne från 

Kristinehamns mekaniska verkstad anskaffade lokomotiv, 

hvartdera vägande 19 tons, samt 10 st. plankvagnar. 

18. Vislanda—Bolmens jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

19. Karlskrona—Vexiö jernväg. 

17,023 st, syllar blefvo utbytta och 10,526 in. 

(35,453 fot) förslit na skenor af jern ersatta med förut 

beirairnade, men dock fullt brukbara dylika af samma 

material. Omfattande reparationer å banans hägnad 

blefvo derjemte verkstälda, i det icke mindre än 62,663 

in. (211,055 fot) nytt stängsel uppsattes samt 22,000 st, 

granplantor utplanterades för bildande af häck. 
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Å Pantarholmen invid Karlskrona anlades en ny 

afloppsledning och vid Emmaboda insattes i vatten

tornet en ny réservoir af trä jemte pulsometer och 

rörledning till en år 1884 murad brunn. Icke obetyd

liga reparationer och förbättringar blefvo derjemte 

verkstälda, så väl å husbyggnaderna som å banans 

rullande materiel. 

20. Vexiö—Alfvesta jernväg. 

Omläggning af öfverbyggnaden fortgick med dels 

tyska stålskenor dels engelska och belgiska jernskenor. 

21. Halmstad—Nässjö jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes, att 

åtskilliga broöfverbyggnader snarast behöfde förnyas, 

äfvensom att samtlige stationshusen voro i temligen 

bristfälligt skick. 

Under 1885 blefvo följande nya arbeten utförda, 

nämligen: uppsättning af fasta signaler vid Sperlings-

holms, Klefshults och Götafors stationer; planering och 

grusning af bangård vid Skillingaryd ; terrassering af 

bangårdsplan, utläggning af rund- och stickspår samt 

uppsättning af stationshus af tegel vid Refteleds öfre 

station ; anordning af en ny lastplats, benämnd » Vestens», 

emellan Hörle och Vernamo med genomgångsspår af 

54 m. (182 fots) hinderfri längd; utläggning af ett 

176 m. (593 fot) långt genomgångsspår vid Kinna-

reds station samt af ett dylikt af 110 m. (371 fots) 

längd vid Sperlingholms station. Telefonledningar blefvo 

derjemte uppsatte a skilda delar af linien och mellan-

platformer anordnade vid 5 stationer. 

Underhållsarbeten af ganska omfattande art blefvo 

derjemte verkstälda, såsom: inläggning af ny öfver-

byggnad af trä å 13 broar med spännvidder från 1,2 

ni. (4 fot) upp till 6,23 m. (21 fot); utbyte af 22,517 

st. syllar och 2,505 st. skenor; 41,339 m. (139,234 fot) 

dikning m. m. 

Rullande materielen tillökades med 2 vid jern-

vägens egen verkstad i Halmstad nybygda bagage

vagnar samt 50 st. vid Atlas tillverkade godsvagnar, 

försedde med underreden af jern och afsedda för timmer

transport. 

22. Kinnared—Fegens jernväg. 

Å denna jernväg fortskred arbetet så, att den

samma efter verkstäld besigtning den 3 September 

erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik med en 

största tåghastighet af 30 km. i timmen. 

Vestra distriktet. 

23. Bergslagernas jernvägar. 

Följande nybyggnadsarbeten blefvo å denna jern

väg utförda, nämligen: inläggning af ett förbindelse

spår vid Skräcka station; uppförande af ett mindre 

stationshus af trä vid Loka station ; utvidgning af spår

systemet vid Domnarfvets station genom utflyttning af 

södra ingångsvexeln samt inläggning af ett 225 m. 

(758 fot) långt stickspår. 

Erforderliga underhållsarbeten, hvaribland må an

tecknas utbyte af 98,767 st. syllar och 13,693 m. 

(46,119 fot) skenor, blefvo derjemte verkstälda. Läng

den af den med skenor af stål belagda bansträckan 

ökades med 0,5 km. (1,684 fot) och utgjorde vid årets 

slut 14,5 km. (48,837 fot). 

Rullande materielen tillökades med 20 täckta gods

vagnar, tillverkade vid bolagets reparationsverkstad i 

Åmål. 

24. Östra Vermlands jernväg med bibana. 
o 

A Kristinehamns nedre station uppfördes ett större 

godsmagasin, hvarjemte en öppen trumma anlades i 

hufvudlinien emellan Gammalkroppa och Nyhyttan. 

25. Filipstads norra bergslags jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

26. Nordmark—Klarelfvens jernväg med bibanor. 

Vid Hagfors station utlades 206 m. (694 fot) 

sidospår samt uppfördes flere källare och ekonomi

byggnader. Vid Skymnäs station uppsattes ett gods

magasin. 
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27. Dalslands jernväg med bibana. 

Vid Melleruds station tillbygdes lokomotivstallet 

med ett stallrum för tvä maskiner samt uppfördes ett 

boställshus af tri'i och en mindre tillbyggnad af sten 

till förrådshuset. Vid Möns station uppfördes ett nytt 

vattentorn och uppsattes för vattenuppfordringen ett 

vindhjul. 

28. Uddevalla—Venersborg—Herrljunga jernväg. 

Jemte nedläggning af 12,173 m. (41,000 fot) nya 

skenor af stal mellan Uddevalla och Ryr blefvo de 

upptagna jernskenorna nedlagda i utbyte mot förslitna 

jernskenor uppåt linien till Lilleskog samt ytterligare 

3,563 m. (12,000 fot) förslitna jernskenor utbytta. 

Utöfver nödiga underhållsai-beten blef derjemte 

landsvägsbron vid Marieberg, nära Uddevalla, ombygd, 

samt källare af sten uppförda vid Vedums och Ulfs

torps stationer. 

29. Boras—Herrljunga jernväg. 

Underhållsarbetena hafva hufvudsakligen omfattat 

ett mindre utbyte af syllar, skenor och stängsel. 

30. Varberg—Boras jernväg. 

Vid Borås nedre station uppfördes en tillbyggnad 

af 17,8 m. (60 fots) längd till godsmagasinet samt 

uppsattes ett uthus. 570 m. (1,920 fot) sidospår 

blefvo derjemte på skilda delar af linien nedlagda, samt 

å en sträcka af 10 km. (33,681 fot) hagtorn planterad 

utefter banan för att i framtiden bilda naturligt stängsel 

för densamma. 

Rullande materielen tillökades med 5 st. täckta 

godsvagnar. 

31. Borås—Mölnebyns jernväg. 

Arbetet å denna jernväg har så fortgått, att 

efter verkstäld besigtning tillstånd under den 27 Ok

tober kunde meddelas att upplåta bandelen Borås— 

Svenljunga för allmän trafik, under vilkor att tåghastig

heten tillsvidare ej får öfverskrida 30 km. i timmen, 

med undantag för bansträckan å norra sluttningen af 

Kofrabergen, der hastigheten icke får vara större än 

20 km. i timmen, och der banbevakningen dessutom 

bör omedelbart före h varie tågs ankomst hafva besig-

tigat banan jemte dess berg- och stendoseringar. 

32. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

Asarps stationshus, förut enskild person tillhörigt, 

inköptes af jernvägsbolaget och nyreparerades. Bron 

öfver Atran vid Ulricehamn blef derjemte försedd med 

ny öfverbyggnad, liksom den förut varande, af trä. Ut

byte af gamla jernskenor mot nya af stål, vägande 

14,3 kg. för ni. (10 & för fot), påbörjades genom 

utläggning å en sträcka af 3,563 m. (12,000 fots) 

längd mellan Dalum och Blidsbergs stationer, hvarest 

banan till följd af kröknings- och lutningsförhållan

dena är mest utsatt för slitning. Mellan Vartofta 

och Blidsberg omgrusades derjemte banan och lyftes 

0,13—0,18 in. (0,i5—0,6 fot). Vid denna jernväg är 

den anordningen träffad att stängslets underhåll, del

vis mot ersättning, öfvertagits af vederbörande jord-

egare. 

Östra distriktet. 

33. Mariestad—Moholms jernväg. 

Mot öfverbyggnadens underhåll anmärktes att syll-

afstandet vid skenskarfvarne var större än 0,u ni. (l,r> 

fot). Ändring härutinnan föreskrefs. Haninspåret för

längdes med 12 ni. (40 fot) och ett nytt rundspår af 

81 m. (273 fots) längd utlades derintill. En ny vänd-

skifva bilades derjemte vid Mariestad och en dylik vid 

Moholms station. 

Kullande materielen tillökades med ett nytt sex-

koppladt tanklokomotiv samt en täckt godsvagn. Loko

motivet, tillverkadt vid Kristinehamns mekaniska verk

stad, väger med vatten och kol 12 tons. 

3 4. Lidköping—Hdkmitorps jernväg. 

Förutom vanliga underhållsarbeten blefvo en mindre 

qvantitet skenor och syllar a denna jernväg utbytta. 
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35. Lidköping—Skara—Stenstorps jernväg. 
o 

A sanitlige broar inlades nya öfverbyggnader, be

stående af ekbjelkar, hvarjenite 14 boställen för banans 

tjenstepersonal brädfodrades. Ieke obetydliga under

hällsarbeten blefvo derjemte verkstälda genom utbyte 

af syllar oeh skenor saint reparation af lokomotiv och 

vagnar. 

36. Hjo—Stenstorps jernväg med bibana. 

Nya bärbjelkar oeh brosyllar inlades å de flesta 

af jernvägens brobyggnader. 12,222 st. syllar blefvo 

derjemte i banan utbytte samt banan å 10,7 km. (36,039 

fots) längd omgrusad. 

Rullande materielen tillökades med 10 st. gods

vagnar. 

37. Kalmar—Emmaboda jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

38. Nybro—Säfsjöströms jernväg. 

Erforderligt underhåll af öfverbyggnaden verk-

stäldes genom utbyte af syllar och skenor. 

39. Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 

Återstående arbeten å denna jernväg hafva under 

1885 så fortgått, att efter verkstäld besigtning slutligt af-

syningsbetyg samt tillstånd till påbörjande äfven af 

persontrafik med en största tåghastighet af 30 km. i 

timmen blifvit jernvägen meddelade. 

40. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

20,896 st. syllar blefvo utbytta samt 15,149 m. 

(51,023 fot) stålskenor, vägande 27,89 kg. för m. 

(19,48 « för fot), nedlagda i stället för förut varande 

dylika af jern. 

Rullande materielen tillökades med 5 stycken gods

vagnar. 

41. Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

42. Hultsfred—Jenny jernväg med bibanor. 

Vid Blägda uppfördes en ny lastkaj af sten. I 

öfrigt hafva, jemte utbyte af 17,123 st. syllar, endast 

mindre underhållsarbeten å jernvägen verkstälts. 

43. Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

Vid Höfverstorp inlades ett nytt hamnspår och 
o 

vid Åtvidaberg blefvo de enskild égare tillhöriga sido

spåren tillökade så, att desamma numera hålla i längd 

1,992 ni. (6,709 fot). En större vändskifva blef der-

jemte för samma spår nedlagd. 

44. Norsholm—Bersbo jernväg. 

Vid Höfversby station utlades ett sidospår af 142,5 

m. (480 fots) längd ned till sjön Höfveren. För under

lättande af trafiken från sjön uppfördes derjemte invid 

sagde spår i sjön en lastbrygga, framför h vilken mud

drades till erforderligt djup. 

45. Finspong—Norsholms jernväg. 

Arbetena å denna jernväg hafva så fortgått, att 

efter verkstäld besigtning tillstånd till öppnande för 

allmän trafik, med en största tåghastighet af 30 km. 

i timmen, under den 25 September kunde bolaget 

meddelas. 

46. Vadstena—Fogelsta jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

47. Visby—Hemse jernväg. 

Vid Viklan och Tjengdarfve anordnades hållplat

ser genom utläggning på förra stället af ett 69 m. 

(232 fot) långt stickspår samt på båda ställena en 

platform. Af de förut för vattengenomsläppning vid 

vägöfvergångarne anordnade plankbroarne ersattes 26 

stycken med trummor af sten. 

Mellersta distriktet. 

48. Pålsboda—Finspongs jernväg. 

Jemte utbyte af 7,744 st. syllar och nedläggning 

af 4,165 m. (14,028 fot) skenor af stål, vägande 17,2 
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kg. för m. (12 « för fot), i stället för förut varande skenor 

af jern, vägande 15 kg. för in. (10,5 ffi för fot), liafva 

endast mindre underhållsarbeten förekommit. 

49. Askersund—Skgllberg—Lerbäcks jernväg. 

Arbetet à denna, sedan Ar 1884 för trafik öpp

nade, jernväg fortskred så att slutlig afsyning af 

jernvägen kunde den 29 Oktober verkställas. Da emel

lertid bolaget endast uppfört en banvaktstuga i stället 

för tvänne dylika och den för jernvägens fullbor

dande faststälda tiden utginge innan den felande ban-

vaktstugan skulle hinna uppföras, erhöll bolagsstyrelsen 

pä derom hos Eders Kongl. Maj:t gjord anhållan er

forderlig förlängning af bemälda arbetstid. 

50. Kumlä—Yxhidts jernväg. 

Kompletteringsarbeten a denna under år 1884 

färdigbygda jernväg hafva så fortgått, att efter verk-

stäld besigtning tillstånd till jernvägens upplåtande 

för godstrafik med en största tåghastighet af 15 km. 

i timmen kunde under den 24 December bolaget 

meddelas. 

51. Vikern—Möckelns jernväg. 

Mellan Dalkarlsberget och vestra berget irdades 

nya stålskenor å 730 m. (2,459 fots) banlängd, hvarför-

utom endast mindre underhållsarbeten förekommit. 

52. Nora—Karlskoga jernväg med bibanor. 

De i föregående årsberättelse såsom tilltänkta an-

gifna omläggningarne af linien mellan Nora och Karl

skoga påbörjades. Bland de sålunda verkstälda för-

bättringarne i liniens läge förtjenar framhållas, huru

som, genom lämplig omläggning af den branta lut

ningen vester om Bofors, i tågen numera kunna fram

föras 5 lastade vagnar utöfver livad förut varit för

hållandet-

Vid bron öfver Svartelfven blef den lilla med trä-

öfverbyggnad försedda broöppningen för öfverHöds-

vatten igenlagd och såsom ersättning för den sålunda 

minskade sektionsarean för vattendraget upprensning 

af hufvudloppet verkstäld. Bron öfver Gyttorpsån, 

mellan Gyttorp och Stribcrg, blef derjemte ombygd 

med landfästen af sten på pålad grund och öfverbygg-

nad af stål. Utläggning af nya stålskenor fortgick 

mellan Bofors och Karlskoga, så att denna 15 km. 

(50,521 fot) långa bansträcka blifvit i sin helhet belagd 

ined nya skenor. 

Dessutom förbättrades reparationsverkstaden i Kort

fors och försågs med åtskilliga nya arbetsmaskiner. 

53. Nora—Ervalla jernväg. 

Jemte vanliga underhållsarbeten blefvo husbyggna

derna å Nora station underkastade en genomgående 

reparation. 

54. Köping—Hults jernväg. 

10,884 st. syllar blefvo ersatta, hvarjemte i ut

byte mot jernskenor nedlades 7,332 in. (24,695 fot) 

skenor af stål samt 7,422,5 m. (25,OQO fot) fullgoda 

dylika af jern. I öfrigt verkstäldes erforderliga repara

tionsarbeten å husbyggnader och stängsel; inlades å 

bron öfver Näsbyån ny öfverbyggnad af jern i stället 

för förutvarande öfverbyggnad af trä, samt ombygdes 

helt och hållet uthusen vid Fellingsbro station. 

Rullande materielen tillökades med 3 stycken gods

vagnar. 

55. Oxelösund—Flen—Vestmanlands jernväg. 

Vid Oxelösunds hamn inlades en ny vändskifva 

vid södra ändan af kajen samt utlades utmed kajerna 

sammanlagdt 356 ni. (1,200 fot) nya spår. 

Vid Larslunds station förändrades dervarande stick

spår till rundspår genom utläggning af 1 vexel och 

89 ni. (300 fot) nytt spår. Hamnspåret från Skogs

torps station till Hyndevadsån blef derjemte färdiggru-

Siidt samt nmddring för brygga vid sistnämnda ställe 

verkstäld. 

56. Frövi—Ludvika jernväg. 

12,734 st. syllar utbyttes och 14,644 in. (49,322 

fot) stålskenor med vinkclskarfjern nedlades i utbyte 

mot skenor af jern. Jemte erforderliga underhålls

arbeten i öfrigt blefvo derjemte vid llörks och Vassel-

hytte stationer lastkajerna tillbygda; telegrafledningen 
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emellan Kopparberg och Linde omsatt med nya stolpar 

samt trafikchefsbostaden i Kopparberg äfvensom 4 vakt-

stugor påbygde. 

57. Storå—Guldsmedshyttans jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes att den öfver Storån 

uppförda träbron ej längre kunde anses fullt pålit

lig, hvarför densamma reparerades och kommer att 

inom den närmaste framtiden helt och hållet om

byggas. 

58. Bånghammar—Klotens jernväg. 

Sedan styresmannen för denna jernväg till Eders 

Kongl. Maj:t ingifvit underdånig ansökan om sådan 

ändring i den faststälda sträckningen af jernvägen, att 

ett för grustägt till banans underhållande anlagdt spår 

af 772 m. (2,600 fots) längd, utgående från den fast

stälda sträckningen för banan omkring 1 km. (3,368 fot) 

öster om Kölsjö station och åter förenande sig med hufvud-

banan strax vester om bron öfver Sandån, finge, i stället 

för det å denna del af banan faststälda spåret, begagnas 

för allmän trafik å jernvägen, och Eders Kongl. Maj:t 

under den 4 December bifallit denna sökandens fram

ställning, verkstäldes de för ifrågavarande anläggnings 

komplettering erforderliga arbeten. 

59. Köping—Uttersbergs jernväg med bibana. 

Det under år 1884 nedtagna stationshuset vid 

Gisslarbo, i hvars ställe ett nytt på samma plats 

blifvit uppfördt, blef vid Svansbo grenspår återuppsatt 

och inredt till banvaktbostad. Vid Karmansbo station 

utlades ett nytt, 148 m. (500 fot) långt rundspår, 

hvarjemte såväl den gamla lastkajen som dertill le

dande spår förlängdes med 30 m. (100 fot) och plan 

för ett nytt stationshus utfyldes. 

Rullande materielen tillökades med en godsvagn. 

60. Uttersberg—Lienshyttans jernväg. 

En ny banvaktstuga med erforderliga uthusbygg

nader blef uppförd. 

61. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg med 

bibana. 

Det genom vådeld nedbrunna stationshuset vid 

Enköpings station ersattes med ett nytt sådant af tegel. 

Det närmast stationshuset belägna sidospåret blef der-

jemte förlängdt med 56 m. (189 fot). 

Vid Sundbybergs station förändrades boställsrum

men i nedre våningen till expeditionslokaler och vid 

de flesta öfriga stationer blefvo erforderliga underhålls-

arbeten, såsom brädfodring, målning, tapetsering, tak

täckning m. m. å husbyggnaderna verkstälda. 

Jemte dessa arbeten blefvo större utbyten af skenor 

och syllar verkstälda. Tillsammans belades 7,646 m. 

(25,752 fot) bana med skenor af stål, hvilka till större 

delen försågos med vinkelskarfjern såväl på skarfvens 

inner- som yttersida. 

Rullande materielen tillökades med 4 personvagnar 

af Atlas tillverkning och 4 godsvagnar, tillverkade vid 

jernvägens reparationsverkstad i Vesterås. 

62. Norbergs jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekom

mit. Vid sken utbyte nedlades stålskenor, vägande 31,6 

kg. för m. (22 tt för fot), och försedda med vinkel

skarfjern å båda sidor å en sträcka af 2,120 m. 

(7,140 fots) längd mellan Engelsbergs och Högfors 

stationer. 

63. Norberg—Klackbergs jernväg. 
n 

Å Klackbergs station utlades 266 m. (896 fot) 

nya spår med två vexlar äfvensom grund lades för 

en vagnvåg. 

64. Krylbo—Norbergs jernväg. 

Å en sträcka af 5,314 m. (17,900 fot) ökades 

genom påförande af grus ballastens tjocklek med 0,2— 

0,3 m. (0,6—1,0 fot). Vid Stripåsen utlades ett med 

tvänne vexlar och skifsignaler försedt sidospår af 175,4 

m. (591 fots) fri längd. I öfrigt verkstäldes erforder

liga underhållsarbeten, samt uppsattes till skydd mot 

snösamlingar på lämpliga ställen snöskärmar. 
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65. Sala—Tillberga jernväg. 

Undevhiillsarbeten af mindre omfattande art, ii 

öfverbyggnad, stängsel, broar oeh husbyggnader, blefvo 

verkstälda. 

66. Stockholm—Rimbo jernväg. 

A denna jernväg hafva arbetena så fortgått, att 

efter verkstäld besigtning tillstånd till jernvägens öpp

nande för allmän trafik under den 18 December kunde 

meddelas, med vilkor dock att tåghastigheten ej finge 

öfverskrida 20 km. i timmen ii sträckningen Stockholm 

—Djursholm samt 25 km. i timmen å öfriga delar af 

linien. 

67. Upsala—Lenna jernväg samt Upsala hamn- och 

förbindelsespår. 

Den under är 1884 påbörjade omgvusningen och 

lyftningen af spåret såväl â linien som A stationerna 

fullbordades. 

Rullande matevielen tillökades med ett från Lenna 

—Norrtelje jernväg inköpt, lokomotiv. 

68. Lenna—Norrtelje jernväg. 

Vid Rimbo och Knutby stationer inlades pä hvart-

deva stället ett nytt sidospåv. Vid sist nämde station 

uppfördes derjemte ett lokomotivstall rymmande tre 

maskiner samt nedlades ett devtill ledande spår jemte 

vändskifva. 
o 

A den endast sedan den 20 Oktober 1884 trafike

rade jernvägen blefvo 885 st. mer eller mindre skadade 

skenor utbytta, äfvensom understödda skavfvav flevstä-
o 

des evsatta med sväfvande dylika. A 2,375 m. (8,000 

fots) längd af banan blefvo de 14,? kg. föv m. (9,9 & 

föv fot) tunga jernskenorna ersatta med skenov af 

stal, vägande 14,3 kg. för m. (10 <EE för fot). 

Sedan Eders Kongl. Maj:t under den 13 November 

beviljat bolaget rättighet, att under vissa vilkor för

sälja tvänne af de till jernvägens rullande materiel 

hörande lokomotiven, blef ett af dessa lokomotiv föv-

såldt till Upsala—Lenna jernvägsaktiebolag. 

69. Upsala—Gefie jernväg med bibanor. 

A denna jernväg blefvo jemte icke obetydliga 

undevhållsavbeten, förnämligast å husbyggnaderna, å 
Väg- och VatlenbyggvaJsstyrclsens berättelse. 188~>. 

träviadukterna vid Elfkarleö, Jevfsta och Gefie, samt 

A banans öfverbyggnad, följande nybyggnader ut

förda: en mâlavevevkstad med spar uppfövd; en vagn

bod tillbygd; 52,8 m. (178 fot) kajskoning samt spår-

utläggning vid Härnäs hamn utförd, för beredande 

af erforderlig lastplast derstädes; 3 stycken duc d'alber 

i hamnen vid samma plats uppsatte; ett hotell med 

uthus och källare uppfördt vid Tierp; 776 m. (2,614 

fot) sidospår utlagda vid Gefie och 132 m. (445 fot) 

vid örbyhus station. 

Rullande materielen tillökades med ett lokomotiv, 

2 konduktörsfinkor och 20 godsvagnar. 

70. Dannemora—Hargs jernväg med bibana. 

Vid inspektionen anmärktes, att bron vid Gimo är 

i stort, behof af ombyggnad med större spännvidd än 

den nuvarande, som för vattnets afbördande är sa otill

räcklig, att flödet, understundom stiger ända upp till 

skenorna, vid hvilket fövhidlande bvon föv att icke flyta 

bovt måste påfövas sävskild belastning. En betjenings-

bostad blef uppfövd vid Dannemova. 

Rullande matevielen tillökades med 6 stycken gods

vagn av. 

Nedre norra distriktet. 

71. Sä/snäs jernväg med bibana. 

Vid Annefovs station förlängdes ett sidospåv samt 

utlades ett nytt dylikt, afsedt föv kollastning, Under

hållsarbetena hafva förnämligast omfattat utbyte af 

syllar och skenor. 

72. Vessman—Barkens jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes, att lângsyllarne å 

Norsbron voro af röta angripne och kräfde snart 

utbyte. 

Vid Morgåvdshammavs hållplats utlades ett 120,r> 

m. (406 fot) långt vundspåv, och vid Smedjebackens, 

Munkbo, Sandsta och Ludvika stationev insattes telefon

apparater i stationshusen. Vid det. verkstälda sken

utbytet utlades de nya stålskenorna med sväfvande 

skarfvav i stället för de förut använda skarfplåtarne. 
7 
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73. Södra Dalarnes jernväg med bibana. 

Å denna jernväg blefvo jemte vanliga underhålls

arbeten endast smärre nybyggnadsarbeten, såsom snö

skärmar, vaktkurar, staket m. m. verkstälde. Samtlige 

jernvägens lokomotiv blefvo försedda med gnistsläckande 

skorstenar af statens jernvägars modell. 

74. Borlänge—Insjöns jernväg. 

Kompletteringsarbeten å denna under år 1884 i 

sin helhet för trafik öppnade jernväg hafva pågått med 

en arbetsstyrka af 160 man och förnämligast om

fattat fullbordandet af återstående husbyggnader och 

utförande af ballast, i förening med spårets lyftning 

och justering. 

Rullande materielen tillökades med 3 stycken gods

vagnar. 

75. Näs—Morshyttans jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

76. Gefle—Dala jernväg. 

Vid Långsjöns lastplats utlades tillsammans 288 m. 

(970 fot) nya spår, samt utflyttades och ombygdes 

dervarande lastkaj. Vid Ryggens mötesplats förlängdes 

rundspåret samt utlades ett tredje spår jemte ett kor

tare stickspår. 22,197 st. syllar och 6,733 m. (22,677 

fot) skenor blefvo utbytte samt nya syllar och gång

banor inlagde å broarne vid Jädran, Kungsgården, 

Syltbäcken, äfvensom å bron vid sammanbindnings

banan mellan Gefle central och norra station. 

Rullande materielen tillökades med en kombinerad 

l:sta och 3:dje klassens passagerarevagn — äfven afsedd 

till inspektionsvagn — 2 st. kylvagnar och en resgods-

Anka, hvarjemte nya bromsinrättningar efter Heberleins 

system anbragtes å 8 personvagnar och 3 konduktörs

finkor. 

77. Gefle—Ockelbo jernväg med bibana. 

Å denna i Oktober 1884 för trafik öppnade bana 

hafva kompletteringsarbeten pågått, dervid de af be-

sigthingsmännen påpekade bristerna blifvit afhjelpta. 

Vid Oslättsfors station förlängdes dervarande rundspår 

till 267 m. (900 fots) längd. 

78. Vintjern—Jädraås jernväg. 

Vid Jädraås station uppfördes en vagnreparations

verkstad med smedja. 

Jernvägens enda lokomotiv underkastades en genom

gående reparation och den öfriga, af uteslutande gods

vagnar bestående, rullande materielen blef derjemte i 

mån af behof reviderad. 

79. Söderhamn—Bergviks jernväg. 

Denna jernväg upphörde med Oktober månads 

utgång att för bolagets räkning trafikeras, i det den

samma den 1 November 1885 tillträddes af staten. 

80. Hudiksvall—Forsa—Näsvikens jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva förekommit. 

81. Sundsvall—Torpshammars jernväg med bibana. 

Hufvudbanan blef enligt upprättadt köpebref den 

1 Januari 1885 af staten tillträdd; hvaremot bibanan 

Vatjom—Matfors fortfarande af jernvägsbolaget trafikeras. 

b) Under byggnad varande. 

Södra distriktet. 

82. Malmö—Trelleborgs jernväg. 

Längd: 29,4 km. (2,75 mil). 
o 

A denna jernväg, som genom Eders Kongl. Maj:ts 

nådiga bref den 18 April 1884 erhållit concession, hafva 

arbetena så fortgått, att terrasseringen, skenläggningen 

och ballastningen blifvit till största delen fullbordade; 

samtlige afloppstrummor och broar uppförde; vägkors

ningar anordnade; telefon och signaler uppsatte, samt 

husbyggnader å bangårdarne uppförde. 

Rullande materiel, bestående af 3 st. lokomotiv, 

10 st. person- och 20 st. godsvagnar, blef derjemte 

till större delen färdiggjord. 

83. Arlöf—Billesholms jernväg. 

Längd: 53,55 km. (5,i7 mil). 
o 

A denna genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 

den 26 September 1884 concessionerade jernväg hafva 
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arbetena fortgått så, att, ined undantag af 1 km. 

(3,368 fots) sträckning i närheten af Billesholm och 

på ömse sidor om Kjefiinge a, banan blifvit färdig-

terasserad; större delen af stationsplaner och vägkors

ningar färdiggjorda; sanitlige broar och afloppstrummor 

uppmurade; stängsel och telegrafiedning delvis upp

satta samt de flesta husbyggnader å stationerna upp

förda. 47 km. (4, i mil) bana blef derjemte skeidagd och 

större delen af den sålunda skenlagda sträckan ballastad. 

84. Lund—Kjefiinge jernviig. 

Längd: 11,2 km. (1,05 mil). 

A denna jernväg, hvarå concession af Eders Kongl. 

Maj:t blifvit i nåder meddelad den 26 September 1884, 

befans vid den 23 September verkstäld besigtning ar

betena h af v a så fortskridit, att banan pä en längd af 

10 km. (0,03 mil) var färdigterasserad samt af den så

lunda färdigterasserade banan 8 km. (0,75 mil) belagde 

med syllar och skenor. Bron öfver Lödde å, gemen

sam för denna och Arlöf—Billesholms jernviig, var 

under arbete. Ofverenskommelse mellan de båda bo

lagen om gemensam station vid Kjefiinge har träffats 

och anläggningen häraf skulle oförtöfvadt påbörjas. 

85. Kristianstad—A/tus jernväg. 

Längd: 17,9 km. (1,07 mil). 

Sedan concession för denna jernväg under den 

17 April 1885 blifvit af Eders Kongl. Maj:t i nåder 

beviljad, påbörjades arbetena i början af Juni månad 

och fortgingo så, att vid den 17 September verkstäld 

besigtning limen var färdigterasserad ända fram till 

Ahus samt stationsbyggnaderna under uppförande. 

Stödmuren utmed kanalen vid mekaniska verkstaden i 

Kristianstad samt beklädnadsarbeten, till skydd mot 

åverkan af hafssvallet vid den s. k. Engelska banken 

samt vågsqvalpet i Helga sjö, voro derjemte under ar

bete. Skenor och syllar voro levererade och upplagda 

vid Ahus hamn, samt ett grustag inköpt i närheten 

af linien vid Håslöf. 

86. Hästveda—Karpalunds jernväg. 

Längd: 36,79 km. (3,44 mil). 
o 

A denna jernväg, hvarå concession af Eders Kongl. 

Maj:t blifvit i nåder beviljad den 1 Augusti 1884, hafva 

arbetena så fortgått, att vid i September månad verk

stäld besigtning terasseringen mellan Eäslöf och Broby 

var i det närmaste fullbordad samt mellan Broby 

och Karpalund under arbete. De flesta trummorna 

voro lagda, men broarne nyss påbörjade. Syllar voro 

på fiere platser levererade samt ett grustag vid Bjärs-

löf inköpt. 

Kristianstad—Inimeln—Sibbliults jernväg (se 16 sid. 43). 

Längd: 33,44 km. (3,13 mil). 

A den för trafik icke öppnade delen af denna 

jernväg mellan Inimeln och Sibbhult hafva arbetena 

så fortskridit, att terasseringen var fullt färdig samt 

skenläggning verkstäld a större delen af banans längd. 

Stationsbyggnader voro i det närmaste fullbordade 

samt stängsel och telefonledning under uppsättning. 

87. Sibbhult—Glimåkra jernväg. 

Längd: 6,44 km. (0,(it) mil). 

A denna jernväg, hvarå concession blifvit af Eders 

Kongl. Maj:t i nåder beviljad under den 16 November 

1884, blefvo arbetena under loppet af Juni månad 

påbörjade och hafva desamma under sommaren så fort

gått, att vid i September månad verkstäld besigtning 

4,5 km. (0,42 mil) af jernvägens sträckning v av terras

serad samt bron ofvanför Sibbhult under arbete. 

Concessionen ä denna jernvägsanläggning har med 

Eders Kongl. Maj:ts nådiga tillstand öfverlatits ä Kri

stianstad—Immelns jernvägsaktiebolag. 

88. Halmstad—Varbergs jernväg. 

Längd: 74 km. (6,92 mil). 

A denna jernväg hafva arbetena fortgått så, att 

71,5 km. (6,fi'J mil) bana blifvit terrasserad, 41,5 km. 

(3,K8 mil) belagde med syllar och skenor, samt 40 km. 

(3,7', mil) ballastade till full höjd och bredd. 152 st. 

trummor och 5 broar blefvo derjemte livad niurnings-

arbetena beträffar fullt färdiga samt 4 broar äfven 

försedda med öfverbyggnader af jer». 3 vägportar 

uppfördes; vexlar och sidospår iuladcs och ballastning 

verkstäldes å Harplinge, Getinge, Slöinge och Hebergs 

stationer, äfvensom å Lilla Brännavps hållplats. En 

del stationsbyggnader blefvo äfven uppförde. 
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89. Fegen—Âtrans jernväg. 

Längd: 7,82 km. (0,73 mil). 

Concession å denna jernvägsanläggning blef af 

Eders Kongl. Maj:t under den 21 November 1884 be

viljad och hafva arbetena, som först under sommaren 

påbörjades, endast i mindre omfattning pågått. 2,8 km. 

(0,26 mil) bana var i Oktober månad färdigterasserad 

samt några trummor färdigbygda. 

Vestra distriktet. 

Bords—Mölnebyns jernväg (se 31 sid. 45). 

Längd: 53,4 km. (5 mil). 

Af denna jernväg blef den 38,02 km. (3,55 mil) 

långa bandelen mellan Borås och Svenljunga, enligt 

hvad ofvan närmare omförmälts, under 1885 öppnad 

för trafik. A den återstående sträckningen mellan 

Svenljunga och Mölncbyn har intet arbete påbörjats, 

och torde planen till denna utsträckning af jernvägs-

företaget tills vidare kunna anses förfallen. 

o 

90. Limmared—Asundens jernväg. 

Längd: 12,8 km. (1,2 mil). 

Smärre underhållsarbeten å banvall och spårsystem 

blefvo verkstälda. 

Mellersta distriktet. 

91. Röfors—Laxå jernväg. 

Längd: 5,4 km. (0,5 mil). 

Lyftning och rigtning af spåret verkstäldes, hvar-

vid såsom stoppningsmaterial användes granulerad mas

ugnsslagg, hvilket material befans lemna en ballast af 

utmärkt beskaffenhet. Ett lokomotiv var derjemte le-

vereradt från Kristinehamns mekaniska verkstad. 

92. Karlsdal—Grythytteheds jernväg. 

Längd: 36,23 km. (3,4 mil). 

A denna, genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 

den 2 Maj 1884 concessionerade, jernväg har ej något 

mera omfattande arbete påbörjats. 

93. Skogstorp—Hjelmarens jernväg. 

Längd: l,i km. (0,13 mil). 

94. Nordansjö—Klaekbergs jernväg. 

Längd: 1,3 kin. (0,12 mil). 
o 

A dessa båda jernvfigar har ej något arbete 

utförts. 

Nedre norra distriktet. 

95. Ljusdal—Näsvikens jernväg jemte ombyggnad af 

Hudiksvall—Näsvikens jernväg. 

Längd: 57,o km. (5,33 mil). 

Sedan 1885 ars Riksdag beviljat erforderliga medel, 

att för statens räkning inköpa och ombygga Hudiks

vall—Näsvikens jernväg samt utsträcka densamma till 

Ljusdals station å stambanan genom Norrland, hafva 

förut varande concessionshafvare förklarat sig utan 

ersättning afstå från den dem beviljade concessionen 

och anhållit, att få återbekomina de för concessions-

vilkorens fullgörande i Statskontoret deponerade medlen, 

hvilken underdåniga framställning Eders Kongl. Maj:t 

behagat i nåder bifalla. 

Öfre norra distriktet. 

96. Norska gränsen—Luleå jernväg. 

Längd: 426,0 km. (39,91 mil). 
o 

A bandelen mellan Luleå och Gellivare fortgingo 

arbetena så, att terrassering vid årets slut var full

bordad å en sträcka af 11,88 km. (l,tl mil) samt 

syllar och skenor utlagda å 1,8 km. (0,17 mils) längd. 

En brobyggnad var fullt färdig samt tvänne under 

arbete; 11 trummor och 3 vägöfvergångar voro der

jemte fullbordade samt stängsel uppsatt å en kortare 

sträcka. 

Af den för denna bandel erforderliga rullande ma

terielen, hade 2 st. fyrkopplade lokomotiv och 20 st. 

öppna godsvagnar blifvit anskaffade. 
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c) Concessionerade: 

Vavberg—Göteborgs jernväg; 

Karlshamn—Sölvesborgs » 

Kaffatorp—Ostails » 

Hörby—Tollarps » 

Striberg—Gr ängens » 

Karpalund—Kristianstads » 

Anderslöf—Östra Torps » 

Något arbete vid ofvan stående sju jernvägar har 

ej under 1885 påbörjats. 

E. Statens jernvägsbyggnader. 

För fortsättningen af arbetena å Statens jernvägs-

byggnader under är 1885 beviljade 1884 ars ltiksdag 

följande anslag, nämligen: 

för stambanan Bräcke -Sollefteå 2,000,000 kr., 

» statsbanan Söderhamn—Kilafors...... 1,600,000 » 

» » Sundsvall—Torpshammar 1,000,000 » 

hvarjeinte vid 1885 års Riksdag beslut fattades derom, 

att Hudiksvalls jernvägsaktiebolags jernväg mellan Hu

diksvall och Näsviken skulle af staten inköpas, för att 

den 1 November 1887 tillträdas, samt ombyggas till 

bredspårig och utsträckas till Ljusdals station å norra 

stambanan. 

I öfverensstämmelse med af Styrelsen uppgjorda 

och af Eders Kongl. Maj:t under den 6 Februari 1885 

nådigst gillade arbetsplaner, slutande på en kostnad: 

för stambanan Bräcke—Sollefteå af 2,000,000 kr., 

» statsbanan Söderhamn—Kilafors af.. 1,600,000 » 

» » Sundsvall—Torpshammar af 1,000,000 » 

fortgingo arbetena å bemälde jernvägar under år 1885 

på sätt här nedan närmare oinförmäles. 

Stambanan Bräcke—Sollefteå. 

A. denna stambana hafva arbetena fortgått utefter 

hela den vid årets ingång ännu icke färdiga bansträckan 

och hufvudsakligen omfattat terrassering och skenlägg

ning fram till Långsele station, samt delvis färdigbil

dande af banvallen mellan sist nämnde plats och Sollefteå. 
o 

Återstående arbeten i och för afloppstrummor, broar, 

stationsanläggningar och banbevakningsboställen blefvo 

med undantag af vid ändstationen Sollefteå till största 

delen fullbordade. 

För banvallens terrassering blefvo sammanlagdt 

678,954 kbm. (25,942 kub.st.) jord, sten och dy om

flyttade, samt 18,006 kbm. (688 kub.st.) berg utsprängda, 

hvarigenom banvall fullbordats å en längd af 46,026 m. 

(155,024 fot). Af den sålunda fullbordade banvallen 

bildades: 

11,986 m. (40,371 fot) genom skärning och 

bankfyllning med större djup eller höjd än 2,4 in. 

(8 fot); 

33,932 m.(114,288 fot) genom terrassering å 

jemnare mark, samt 

108 m. (365 fot) genom färdigbygda broar. 

Af ofvan stående längder banvall utgjordes 926 m. 

(3,120 fot) af bergsprängning i öppet schakt. 

För mindre vattendrags ledande genom banvallen 

blefvo lagda: 

4 st. öppna trummor, hvardera med 0,r> ni. 

(2 fots) spann, samt en dubbel och 54 enkla täckta 

trummor med vattenöppningar, varierande mellan 

0,()'.i qvm. (1 qv.fot) och 2,H qvm. (32 qv.fot), och 

med en sammanräknad längd af 673 ni. (2,267 fot). 

För jernvägens framdragande öfver större vatten

drag blefvo återstående arbeten fullbordade genom in

läggning af jevnöfverbyggnader å de under år 1884 

öster om Indalselfven uppmurade broarna, samt upp

förande af ytterligare en mindre brobyggnad med 4,5 m. 

(15 fots) spännvidd. 

Utläggningen af syllar och skenor utsträcktes från 

Indalselfven österut å en längd af 42,098 m. (141,791 

fot) eller fram till Långsele station. 20,872 m. (70,300 

fot) bana blef derjemte ballastad till full höjd och bredd 

medelst från olika grustägter utförde 69,945 kbm. 

(2,673 kub.st.) grus. 

Arbetena för ändstationen vid Sollefteå blefvo på

började samt ofri ga bangårdsanläggningar ä. stambanans 

östra del till största delen färdiga. 

2 dubbla vaktstugor och 3 banmästarestugor jemte 

källare och uthus uppfördes. 

För banan korsande lands- och egovägar anord

nades 33 vägöfvergångar i banans plan samt upp

fördes 4 vägportar och omlades 3,707 m. (12,484 fot) 

vägar, 
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Störst var arbetsstyrkan under Maj, Juni och Juli 

månader, da den uppgick till 2,565 man; minst, eller 

481 man, i December månad. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 

482,661 dagsverken. 

Af jernvägens egna dragare utfördes 6,895 effek

tive dagsverken. 

Statsbanan Söderhamn—Kilafors. 

Arbetena å denna statsbana hafva fortgått å samt-

lige under år 1884 bearbetade sträckningar, af hvilka 

den mellan Kilafors och Bergvik belägna, 17,y km. 

(70,293 fot) lång, blef till alla delar färdig, så att den

samma kunde den 15 December upplåtas för allmän trafik. 

För banvallens terrasscring blefvo sammanlagdt 

74,431 kbm. (2,844 kub.st.) jord och sten omflyttade, 

7,380 kbm. (282 kub.st.) stödmur uppförd, 4,266 kbm. 

(163 kub.st.) strandskoning nedlagd, samt 2,041 kbm. 

(78 kub.st.) berg utsprängdt, hvarigenom banvall full

bordats å en längd af 4,899 m. (16,500 fot). Af den 

sålunda fullbordade banvallen bildades: 

886 m. (2,983 fot) genom skärning och bank

fyllning med större djup eller höjd än 2,i ni. (8 fot); 

3,649 m. (12,290 fot) genom terrasscring å 

jemnare mark, samt 

364 m. (1,227 fot) genom färdigbygda broar 

och viadukter. 

För mindre vattendrags ledande genom banvallen 

blefvo lagda 2 st. öppna och 3 st. täckta aflopps-

trummor. 

Inom Söderhamns stads område fortgingo de sär

deles omfattande arbetena för banans framdragande å 

viadukter och bankfyllningar, hvilka senare till följd 

af markens lösa beskaffenhet delvis måste utfyllas å 

pålrust och förses med höga stödmurar. Den under 

år 1884 påbörjade 285 m. (961 fot) långa viadukten 

blef sålunda fullt färdig samt strax öster om den

samma ytterligare en viadukt af liknande konstruktion 

uppförd. Sistnämnde östligare viadukt håller i längd 

58 in. (195 fot) afdelade i 9 spann, hvaraf 2 med 

6,1 m. (20,5 fots) och 7 med 6,53 111. (22 fots) bärvidd. 

Öfvcrbyggnad blef derjenite inlagd å bron öfver Söder-

hamnsån. 

För att möjliggöra ballastningsarbetenas obehin-

drade fortgång blefvo syllar och skenor provisoriskt 

utlagda, med Söderhamn—Bergviks jernvägs spårvidd 

af 1,217 m. (4,1 fot), å de nyterrasseradc sträckningarne 

af linien mellan Bergvik och Stugsund. Den år 1884 

likaledes med 1,217 m. (4,1 fots) spårvidd, skenlagda, 

10,926 m. (36,800 fot) långa sträckan mellan'Bergvik 

och Ljusne elf förändrades till bredspårig och ballastades 

till full höjd och bredd. Underballastning verkstäldes 

derjenite å de nyterrasseradc delarne af linien genom 

uttransportering af sammanlagdt 57,368 kbm. (2,192 

kub.st.) ballastgrus. 

A samtlige bangardsanläggningar pagingo arbeten 

med bangårdsplanens terrasscring och husbyggnaders 

uppförande och blefvo dessa arbeten, hvad sträckningen 

Kilafors—Bergvik beträffar, fullbordade, samt vid Söder

hamn och Stugsundet äfven i det närmaste färdige. 

En banmästarestuga samt 15 st. banvaktstugor 

jenite källare och uthus uppfördes. 

För banan korsande lands- och egovägar anord

nades 19 st. vägöfvergångar i banans plan, uppfördes 

en vägbro och 2 nya vägportar, hvarjemte ytterligare 

3 st. vägportar i gamla jernvägen ombygdes och 1,605 

111. (5,406 fot) vägar omlades. 

För jernvägsområdets inhägnande uppsattes 14,067 

111. (47,379 fot) stängsel af trä. Telegrafledning blef 

derjenite uppsatt utefter banans hela längd. 

Den vid denna statsbana använda arbetsstyrkan 

uppgick i medeltal: 

Mellan Ragunda och Långsele stationer anordnades 

telegrafledning, och för banans inhägnande uppsattes 

68,614 m. (231,102 fot) stängsel af trä. 

Den vid denna stambanebyggnad under 1885 an

vända arbetsstyrkan uppgick i medeltal: 
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Största använda arbetsstyrkan (April manad) ut

gjorde 639 man, minsta (Januari manad) 357 man. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 

158,482 dagsverken. 

Af jernvägens egna dragan- utfördes 1,405 effek

tive dagsverken. 

Statsbanan Sundsvall—Torpshammar. 

Sedan Sundsvall—Torpshammars jernväg blifvit af 

staten inköpt och den 1 Januari 1885 tillträdd, på

börjades i Februari manad och fortgingo allt sedan 

arbeten med banvallens utvidgning och omläggning, 

sa vidt sådant utan rubbningar uti den pågående tra

fiken kunde cga rum. 

Banvallen blef sålunda utvidgad och, för beredande 

af ökadt skydd mot högvattenytan i angränsande vatten

drag, äfven delvis höjd, a en sammanlagd längd af 

30,457 m. (102,585 fot), hvarjemte af de för minsta 

kurvradiens ökande frän 237 m. (800 fot) till 297 in. 

(1,000 fot) nödvändiga omläggningarna af linien sam-

manlagdt 5,270 m. (17,750 fot) blefvo färdigtcrrasserade. 

Af den nyterrasserade sträckningen bildades: 

1,173 m. (3,950 fot) genom skärning och 

bankfyllning med större djup eller höjd än 2,4 in. 

(8 fot); 

4,067,5 m. (13,700 fot) genom terrassering a 

jemnare mark, samt 

30 m. (100 fot) genom färdigbygda broar. 

Af ofvan stående längder banvall utgjordes 802 

m. (2,700 fot) af bergsprängning i öppet schakt. 

För samtlige dessa terrasseringsarbeten blefvo 

147,999 kbm. (5,655 kub.st.) jord omflyttade, 21,461 

kbm. (820 kub.st.) reveteringsmur och strandskoning an

ordnade samt 15,886 kbm. (607 kub.st.) berg utsprängda. 

Förut befintliga vattengenomlopp blefvo till ett 

antal af 117 st. förlängda och till större delen helt 

och hållet ommurade samt päbygda. 3 öppna trum

mor med spännvidder af 0,8<i och 1,? m. (3 och 4 

fot) samt 23 st. enkla täckta trummor ined vatten

öppningar varierande mellan 0,1 och 0,5 qvin. (1 och 6 

qv.fot) och med en sammanräknad längd af 211 in. 

(711 fot) blefvo derjemte helt och hållet nybygda dels 

i gamla jcrnvägen, dels a de omlagda liniesträokningarne. 

En bro öfver Hemgrafsan utvidgades och ombygdes sa 

att densamma efter ombyggnaden mäter 24 in. (80 

fot) i längd, afdelade i 3 spann, 1 a 9 m. (30 fot), 

2 â 7,4 m. (25 fot). 3 mindre broar med spännvidder 

af 3 m. (10 fot) blefvo äfvenledes om- och päbygda. 

De omlagda liniesträokningarne belades med syllar 

och skenor å en längd af 2,080 in. (7,005 fot) och 

med den gamla jernvägens spårvidd. Den sålunda sken-

lagda sträckan ballastades genom utförande af 7,097 

kbm. (271 kub.st.) grus. 

Arbetena med utvidgning af förut befintliga ban

gårdar påbörjades, äfvensom förarbeten för tvänne nya 

dylika, den ena belägen vid vestra ändan af Sundsvall, 

den andra vid Töfva. För ändstationen i Sundsvall 

äro utvidgningsarbetena af synnerligen omfattande art, 

i det derstädes jointe nytt betydligt utvidgadt spar

system äfven tvänne hamnbassiner skola anordnas för 

lastning och lossning direkte frän och till jernvägsvagn. 

För den större af dessa hamnbassiner, med en kajlinie 

af 394 in. (1,326 fots) längd, fullbordades bålverken 

samt pågå erforderliga fördjupningsarbeten. A den 

gamla jernvägens öfriga bangardsanläggningar pâgingo 

terrasseringsarbeten för bangârdsplanens utvidgning samt 

reparationer â husbyggnader och uppförandet af erfor

derliga nybyggnader. 

Tvänne nya banvaktstugor med källare och uthus 

uppfördes, hvarjemte grunderna till förut varande bo

städer af detta slag omlades. 

Banan korsande lands- och egovägar omlades a en 

sträcka af 497 ni. (1,675 fot) och för jernvägsomradets 

inhägnande uppsattes sammanlagdt 41,120 m. (138,497 

fot) nytt stängsel af trä. 

Den vid denna statsbana använda arbetsstyrkan 

uppgick i medeltal: 

under första qvartalet till 358 inan, 

» andra » » 915 » 

» tredje » » 938 » 

» fjerde » » 352 » 

Största använda arbetsstyrkan (Juli månad) ut

gjorde 955 man, minsta (Februari månad) 225 man. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka utgjorda 

174,980 dagsverken. 

Af jernvägens egna dragare utgjordes tillsammans 

469 effektive dagsverken. 
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Undersökningar för stambanans fortsättning norr om 

Sollefteå. 

Sedan under åren 1882 och 1884 på vederbörande 

landstings bekostnad undersökningar genom vid statens 

jernvägsbyggnader anstälde ingeniörer blifvit verkställde 

för utrönande af lämpligaste sträckningen för stam

banans genom Norrland fortsättning frän Sollefteå genom 

Vesternorrlands och Vesterbottens län, samt Eders Kongl. 

Maj:t uti nådigt bref den 10 April 1885 anbefalt Sty

relsen att föranstalta om dessa undersökningars fort

sättning äfven genom Norrbottens län till Luleå, samt 

för ändamålet anvisat ett belopp af 7,500 kronor, under 

vilkor att all för undersökningen erforderlig handt-

langning af kommunerna kostnadsfritt lemnades, blef 

ifrågavarande undersökning under 1885 års sommar 

genom Styrelsens försorg vcrkstäld. 

Den sålunda, till en längd af 167 km. (15 mil 

22,466 fot), undersökta sträckan kunde, hvad de tek

niska förhållandena beträffar, utläggas vida förmånligare 

än den förut mellan Sollefteå och Norrbottens länegräns 

framdragna linien, i det till följd af de inom Norr

bottens län rådande gynsamma terrängförhållandena 

största tillåtna lutningen derstädes kunde minskas från 

1 : 60 till 1 : 100 med bibehållande af en minsta krök-

ningsradie af 297 m. (1,000 fot). 

Följande tabellariska öfversigter rörande landets 

jernvägar äro denna berättelse vidfogade, nämligen: 

N:o VII. Enskilda jernvägar, som intill 1885 års ut

gång erhållit tillstånd att öppnas för allmän 

trafik. 

N:o VIII. Concessionerade enskilda lokomotivbanor, 

dels under byggnad, dels ännu icke påbör

jade vid 1885 års slut. 

N:o IX. Förteckning å numera upphörda enskilda 

jernvägar. 

N:o X. Ofversigt af enskilda jernvägar med hän

syn till spårvidd, längd, rullande materiel 

m. m., samt beviljade statsunderstöd. 

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

öppnade såväl statsbanor som concessio

nerade enskilda jernvägar vid 1885 års slut. 

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

nad varande statsbanor och enskilda jern

vägar samt concessionerade, ännu icke på

började, banor vid 1885 års slut. 

Beträffande kostnaderna för de utförda arbetena 

och dervid använda materialier in. m. redovisas de

samma genom vidlagda generalräkningar, nämligen: 

Tabell N:o XIII för stambanan Bräcke—Sollefteå. 

» » XIV » statsbanan Söderhamn—Kilafors. 

» » XV » stambanans genom Norrland Första 

Distrikt. 

» « XVI » stambanans genom Norrland Andra 

Distrikt, 

» » XVII » stambanans genom Norrland Tredje 

Distrikt, 

» » XVIII» statsbanan Sundsvall—Torpsham-

mar. 

» » XIX » statsbanan Sköfde—Karlsborg. 

Tabellen N:o XX innehåller »Uppgift å samtliga 

statsbanornas anläggningskostnad intill 1885 års slut». 

Bifogade tabell N:o XXI angifver den under 1885 

upphandlade jernvägsbyggnadsmateriel såväl från in

hemska som från utländska verkstäder, med undantag 

af rörlig materiel och sådana utredningsinventarier, som 

genom trafikförvaltningens försorg blifvit anskaffade, 

men af jernvägsbyggnadsanslaget bekostade. 

Bilagde tabell N:o XXII innehåller generalräkning 

för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen under år 1885. 

Stockholm den 1 September 1886. 

Underdånigst 

CARL G. BEIJER. 

R. CRONSTEDT. A. M. LINDGREN. .1. L. VON SYDOW. 
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I. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1885 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa vägarbeten utgör i medeltal 21,l)50,7'.i kronor för nyinil (-i:1),-Kil»,ni 
för mil), hvartill i statsbidrag erhållits 14,185 kronor -12 öre för nymil (15,l(i2,ou kronor för mil), 1 krona 12 
öre för meter eller 64,6 procent 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 till och med år 1885 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa arbeten utgör i medeltal 60,37 kronor för hektar (5,:u> kronor för 
qvadratref) och det af staten lemnade bidrag 33,so kronor för hektar (2,it:i kronor för qvadratref), eller 55 
procent af den beräknade kostnaden. 

') En mindre del af ett företag"tillhör Malmöhus län. 2) Den areal, som torrlägges medelst detta Sr beviljadt lon, iir förut medräknad i den jord, som 
torrlagges genom Hjelmarens och Qvismareus sänkning. 
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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 1885 blifvit 
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V. 
till allmänna väg- och vattenbyggnader anvisade, dels såsom anslag, dels såsom lån. 
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VI. 

Odling och jordförbättring, vunnen genom de arbetsföretag, som från och med 1884 erhållit understöd 
från odlingslånefonden. 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1885 års utgång 



erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

69 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1885 års utgång 



(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

71 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1885 års utgång 



(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

73 
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VIII. 
Concessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu icke påbörjade, vid 1886 års slut. 



IX. 

Förteckning å numera upphörda enskilda jernvägar. 

75 
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X. 

Öfversigt af concessionerade jernbanor vid 1885 års slut med hänsyn till spårvidd, längd i kilometer 
och rullande materiel, samt tilldelade statsunderstöd. 



Väg- och Vuttenbyggnadsstyrelsens berättelse. 1885. 10 



78 

XI. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-



banor som concessionerade enskilda jernvägar vid 1885 års slut. 
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