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TILL KONUNGEN! 

. t å grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift uti den för Väg- och Yattenbyggnadsstyrelsen gällande 
instruktion får Styrelsen härmed afgifva 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE 

om de allmänna arbeten, hvilka under 1886 varit föremål för Styrelsens verksamhet. 
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Innan Styrelsen emellertid öfvergår till den när
mare redogörelsen för dessa allmänna arbeten, tillåter 
sig Styrelsen i underdånighet fästa Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga uppmärksamhet på den ökning, göro-
målen inom Styrelsen under de senare åren utvisa. 
I 6ådant afseende får Styrelsen anmäla, att då antalet 
inkomna mål och ärenden under 1883, det första 
året af Styrelsens nuvarande organisation, utgjorde 
1,480, desamma uppgått under år 1884 till 1,580, 
under 1885 till 1,769 och under 1886 till 1,872. 

Under samma tid har de utgående skrifvel-
sernas antal jemväl tillväxt och visar en tillökning 
från 1883, då det utgjorde 1,333, och 1884, då nume-
rären uppgick till 1,276, till 1,435 för år 1885 och 
1,583 för år 1886. 

Anledningen till denna ej oväsentliga tillök
ning i ärendenas antal inom det centrala embets-
verket torde vara en följd af de till statsbidrag i 
form af lån eller understöd för allmänna arbeten af-
sedda anslag, hvilka Riksdagen under de senare 
åren anvisat, och hvarigenom icke allenast ett större 
antal dylika arbeten än förr kunnat tillgodoses, utan 
ock en ökad kontroll blifvit erforderlig. 

Det känbara behof af förstärkta arbetskrafter 
inom embetsverket, som i följd af de ökade göro-
målen gjorde sig gällande, och den ytterligare ut
veckling af Styrelsens verksamhet, som vore under 
den närmaste framtiden att emotse, föranledde Sty
relsen att uti underdåniga skrifvelser den 20 Mars 
och 27 November 1886 hos Eders Kongl. Maj:t göra 
hemställan om erforderligt anslag för anställning af 
ytterligare extra biträden, samt jemväl till förhöj
ning uti aflöningen för vissa Styrelsens embets- och 
tjenstemän. 

I enlighet med Eders Kongl. Maj:ts framställning 
har också Riksdagen ökat det ä Styrelsens stat till 
vikariatsersättning, arvode åt extra ordinarie tjenste
män, rit- och skrifbiträden uppförda anslagsbelopp 
från 7,200 kronor till 10,000 kronor. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 22 
Juni 1883 samt 19 och 29 Maj 1885 hade de nämnde 
år församlade Riksdagar stält följande belopp till Eders 
Kongl. Maj:ts förfogande för 1886, nämligen för 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 

För anläggning af nya, samt förbättring eller 
omläggning af backiga eller eljest mindre goda vägar 
ett anslagsbelopp af 500,000 kronor, hvilken summa 
Eders Kongl. Maj:t enligt nådiga brefven den 30 
December 1885 samt 29 Januari och 29 Oktober 
1886 täckts — med förklarande att de af Riksdagen 
bestämda vilkor och föreskrifter skola iakttagas — 
fördela till utförande af nedan antecknade vägan-
läggningar och vägförbättringar, nämligen: 
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Summan af dessa anslag utgör 66,34 procent af 
hela det beräknade kostnadsbeloppet. 

Enligt ofvan stående tabell hafva de under året 
till nyanläggning faststälda vägar en längd af 13,17 
nymil, som i anläggning beräknats kosta 380,237,20 
kronor, hvaraf i statsbidrag anvisats 251,310 kronor. 
De till omläggning afsedda vägarnes längd utgör 
12,02 nymil och derför beräknade kostnaderna 373,460 
kronor samt för ändamålet anvisadt statsbidrag 248,690 
kronor. Längdmetern nyanlagd väg är således be
räknad i medeltal kosta 2,89 och längdmetern om-

' ) Genom nådiga brefvet af den 29 Januari 1886 var anslag anvisadt 1 ill 
ytterligare ett vägföretag inom Jemtlands lan, men då intressenterne ej ansågo 
sig kunna utföra arbetet utan större bidrag, fördelades de anslagna medlen 
enligt nådiga brefvet den 29 Oktober 1886 mellan två andra företag. 

higd eller förbättrad väg 3,il kronor under det att 
de anvisade bidragen utgjort respektive 1,91 och 
2,07 kronor. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och mindre 
hamnbyggnader samt upprensning af åar och farleder 
ett anslag af 100,000 kronor, som enligt nådiga 
brefven den 3 Juli 1885 och 2 Februari 1886 till
delats nedan stående arbetsföretag, nämligen: 

Till iståndsättande och förbättring 
af hamnen vid Abbekås fiskeläge i Skif-
arps socken af Malmöhus län, hvilket 
företag beräknats kosta 34,000 kronor1) 19,500: — 

Till fullbordande af brobyggnaden 
öfver Angermanelfven vid Sollefteå i 
Vesternorrlands län för hvilken kostna
den beräknats till 95,500 kronor2) 28,000: — 

Till påbörjande af brobyggnad öfver 
Göta elf vid Trollhättan, beräknad kosta 
84,500 kronor 30,000: — 

Till ombyggnad af Tingo bro i 
Högsby socken af Kalmar län, beräknad 
kostnad 30,000 kronor 15,000: — 

Till påbörjande af ombyggnad af 
Tappströms bro i Färentuna härad af 
Stockholms län och hvilken beräknats 
kosta 24,685 kronor 7,500: — 

Summa kronor 100,000: — 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst anslag utan 
återbetalningsskyldighet af torrläggning ut af sädana 
vattensjuka marker, som utan att kunna med fördel 
odlas sprida frostskador öfver omgifvande nejd, ett 
belopp af 100,000 kronor; och har Eders Kongl. 
Maj:t till nedan stående företag enligt nådiga bref af 
den 22 Januari, 21 April, 17 September och 26 No
vember 1886 anvisat följande anslagsbelopp, näml.: 

') För detta arbete är förut anvisadt från 1885 års fond ett belopp af 
3,100 kronor. 

2) Till påbörjande af denna brobyggnad anvisades 16,000 kronor från 
1885 års fond. 
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Don beräknade kostnaden för torrlagd mark 

uppgår till G9,r>2 kronor för hektar, och som stats

bidrag har häraf erhållits 33,29 procent eller 23,14 

kronor för hektar. 

4:o) För understödjande medelst lån af sänka, 

trakters odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Från 

denna fond har Eders Kongl. Maj:t enligt särskilda 

nådiga bref af den 22 Januari, 21 April, 1 Juli samt 

5 och 12 November 1886 funnit godt anvisa följande 

försträckningsbelopp, nämligen: 

') Kfter indragning «f det 1883 iieviljiule nnsliiget til) dcltiv inlteto, an
visades till dess utförande enligt förändrad plnn förestående lieli>|t|> från I88(i 
års fond samt dessutom 48,020 kronor frun 1887 ii rit fond. 
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Den beräknade afdikningskostnaden för hvarje 
hektar torrlagd mark uppgår till 131,72 kronor, hvaraf 
som statsbidrag erhållits 129,67 kronor1) för hektar 
eller 98,44 procent af den beräknade kostnadssumman. 

Under året afslutades kontrakt om utförande af 
de 21 sjösänknings- och andra vattenaftappnings-
företag, hvilka erhållit understöd från 1885 års fon
der, men för hvilka kontrakt under samma år ej 
hunnit antagas, samt dessutom rörande 40 vägbygg
nadsföretag, alla hamn- och brobyggnadsföretag, 25 
sjösänknings- och andra vattenaftappningsföretag, 
hvilka hugnats med understöd från 1886 års fonder. 

Kontrakt saknas ännu om vägarbetet från Nöt
berget öfver Högändan till Risheden med brobygg
nad öfver Vesterdalelfven vid Risforsen, hvartill an
slag beviljades den 29 December 1882, enär den 
tvistefråga, som vållat uppskofvet med kontraktets 
afgifvande, ännu icke synes vara afgjord. 

Beträffande påbörjandet och fortgången af såväl 
förestående nya som förut pågående arbeten vågar 
Styrelsen i underdånighet hänvisa till de i denna 
berättelse längre fram förekommande redogörelser. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksda
gen anvisade statsbidrag, anförda under rubrikerna 
A, B och G, utgör 1,700,000 kr., hvaraf 700,000 kr. 

som anslag och 1,000,000 kr. som lånebidrag. Utaf 
dessa summor hafva lånemedlen i sin helhet, men 
af anslagsmedlen endast 670,190 kronor beviljats, 
hvadan sammanlagda beloppet af ofvan upptagna 
under 1886 beviljade statsbidrag utgör 1,670,190 kr. 

Beträffande vilkoren för erhållande och tillgodo-
njutande af statsbidrag till allmänna arbeten, samt 
angående kontrollen deröfver har 1885 års Riksdag 
beslutat och Eders Kongl. Maj:t nådigst faststält, att 
de i Riksdagens underdåniga skrifvelser af den 27 
April 1881 (n:r 69) och den 11 Juni 1883 (n:r 67) 
intagna allmänna vilkor och föreskrifter skola blifva 
gällande. Angående vilkoren för lån ur odlingsfon
den gälla de i Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungö
relser af den 28 September 1883 och den 19 Maj 
1885 gifna föreskrifter. 

D. Jernvägsbyggnader. 

Enskilda jemvägar. 

Af det lån, 5,000,000 kr., som 1881 års Riksdag 
anvisat till understödjande af enskilda jernvägsan-
läggningar med 1,000,000 kr. under hvartdera af åren 
1882—1886, har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda 
nådiga beslut af den 6 Oktober 1882 och 11 Maj 
1883 tilldelat nedan stående jernvägar försträcknin
gar till följande belopp, nämligen: 

' ) Ililri äro inräknade de belopp, som för sänkning af Bovrsjön anvisats från 1887 års fond. 
2) Ett ytterligare lån af 795,(H)0 kronor liar af 1881 års Riksdag till denna jernvag beviljats, livadan förbållandet mellan beviljadt. lån och beräknad 

kostnad i sin helhet utgör 47,8 procent. 
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Såsom ytterligare lån åt Skåne—Hallands jern

vägsaktiebolag, för utförande af järnvägsanläggning 

från Helsingborg öfver Kattarp oeb Engelholm till 

Halmstad samt bibana från Höganäs öfver Kattarp 

till Åstorp beviljade 1884 års Riksdag ett belopp af 

795,500 kr. att utgå med 265,166 kr. under år 1884, 

265,166 kr. under år 1885 och återstoden eller 265,168 

kr. under år 1886. 

Till Mellersta Hallands jernvägsaktiebolag för 

anläggning af jernväg från Halmstad till Varberg 

har samma års Riksdag beviljat ett lånebelopp af 

1,550,000 kr. att utgå med 516,666 kr. under år 1884, 

516,666 kr. under år 1885 och återstoden eller 516,668 

kr. under år 1886. 

Ofvan nämnda båda riksdagsbeslut hafva af Eders 

Kongl. Maj:t nådigst blifvit gillade. 

De statsbidrag, som under år 1886 såsom lån 

utgått till enskilda jernvägars byggande, uppgå så 

lunda till 1,781,836 kr. 

Genom skrifvelse den 15 Maj 1886 har Eders 

Kongl. Maj:ts Civildepartement delgifvit Styrelsen, 

att samma års Riksdag till låneunderstöd för enskilda 

jornvägar beviljat och stal t till Eders Kongl. Maj:ts 

disposition ett extra anslag af 5,000,000 kr., att utgå 

under fem år från och med år 1887 med 1,000,000 

kr. årligen. 

Af detta anslag har Eders Kongl. Maj:t genom 

nådigt beslut den 22 Oktober 1886 tilldelat nedan 

stående jornvägar lånebidrag till följande belopp, 

nämligen: 

Skara—Kinnekulle—Venerna jernväg 324,000 kr. 

Halmstad—Bolmens » 825,000 » och 

Karlsdal—Grythytteheds » 341,000 » , af 

hvilka belopp dock ingen del skall utgå förr än 

under år 1887. 

1886 års Riksdag har äfven beviljat och stält 

till Eders Kongl. Maj:ts förfogande ett belopp af 

2,068,000 kr. att anvisas såsom lan åt Göteborg— 

Hallands jernvägsaktiebolag, att utgå med ena hälften 

1887 och med andra hälften 1888. 

Förutom ofvan stående bidrag, hvilka Riksdagen 

anvisat, har Eders Kongl. Maj:t enligt särskilda nå

diga bref täckts till följande företag bevilja bidrag, 

nämligen: 

E. Diverse arbeten. 

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

skottsvis utbetalas. Till verkställande af för år 1886 

erforderliga underhållsarbeten å Tranebergs, Nockeby 

och Drottningholms broar, belägna ä allmänna lands

vägen mellan Stockholm och Drottningholm, täcktes 

Eders Kongl. Maj:t den 22 Januari 1886 anvisa ett 

belopp af 6,406 kr., hvaraf 6,399,22 kr. användts. 

Sedan arbetena verkstälts och vederbörligen be-

sigtigats samt arbetschefen till Styrelsen inlemnat 

redovisning, är denna till Eders Kongl. Maj:ts Stats

kontor öfverlemnad. 

2) Att utgå från Handels- och Sjöfartsfonden. 

Genom nådigt bref af den 21 Maj 1886 har ett lån 

af 10,000 kr. anvisats att utgå såsom ytterligare 

bidrag, utöfver förut beviljade anslag och lån, till 

fördjupning af Åkers kanal jemte ombyggnad af till

hörande sluss. 

3) Att utgå från besparingarne å Riksstatens sjette 

hufvudtitels anslag till jordbruket, handeln och närin

garna återstående 6,000 kronor af det bidrag, stort 

17,310 kronor, som Eders Kongl. Maj:t genom nådigt 

beslut af den 15 November 1884 beviljat för åstad

kommande af vinterväg från Tärna kapdl förbi Fors

bäck, Yttervik, Jiödingsfors, Ajaur och Gardvik inom 

Tärna kapellförsamling, samt Forsmark, Slussfors, 

Ankarsund, Strömsund och Sandvik i Stensdc socken af 

Vesterbottens län och hvaraf 11,310 kronor under 1885 

utbetalades till Eders Kongl. Maj:ts Rcfallningshaf-

vande, hvilken fortfarande haft nådigt uppdrag att 

ombesörja, det arbetet enligt gillade planen utföres. 

Sammanlagda summan af de utaf Eders Kongl. 

Maj:t och Riksdagen för år 1886 beviljade bidrag till 

understödjande af allmänna väg- och vattenbygg

nadsarbeten uppgår således till 3,504,242 kr., hvaraf 

såsom anslag 712,406 kr. och såsom lån 2,791,836 

kr. I dessa summor äro dock ej anslagen till statens 

jernvägsbyggnader inbegripna. Af anslagsmedlen 

återstår, såsom ofvan nämnts, ett mindre belopp 

odisponeradt. 



12 

För att i ett sammanhang lemna en öfversigt 
öfver de anslags- och lånebelopp, som blifvit från 
och med 1841 till och med 1886 tilldelade allmänna 
arbeten, meddelas i slutet af denna berättelse föl
jande tabeller, nämligen: 
N:o I. Angående landsvägsanläggningar inom de 

särskilda länen. 
N:o II. Angående beräknade medelkostnaden för en 

meter väg under åren 1882—1886. 
N:o III. Angående vattenaftappningsföretag m. m., 

länsvis. 
N:o IV. Angående beräknad medelkostnad för en 

hektar förbättrad eller ny vunnen jord åren 1882— 
1886. 

N:o V. Förteckning på alla de statsunderstöd, som 
under åren 1841—1886 blifvit anvisade, dels 
såsom anslag, dels såsom lån. 

I särskild tabell, upptagen under N:o VI, redovisas 
verkningarne af de arbeten, som erhållit under
stöd från odlingslånefonden. 

Under år 1886 har Eders Kongl. Maj:t i nåder 
täckts tilldela nedan stående jernvägar concession, 
nämligen: 

Falun—Rättviks jernväg, 
Halmstad—Bolmens jernväg, med bibana till sjön 

Unnen, 
Lysekil—Frändefors jernväg, 
Skara—Venerns 
Vadstena—ödeshögs 
Karlshamn—Gullbärna 
Mariestad—Lidköpings 
Spånga—Löfsta 
Eslöf—Hyllstofta 
Vittsjö—Hessleholms 
Trelleborg—Klagstorps 

Angående de för dessa jernbanor faststälda tek
niska bestämmelser, tiden för arbetets påbörjande 
och afslutande får Styrelsen i underdånighet hänvisa 
till efterföljande tabell N:o VIII. 

Nedan stående jernvägar hafva under år 1886, 
efter verkstäld vederbörlig besigtning, erhållit till
stånd att öppnas för allmän trafik, nämligen: 

Malmö—Trelleborgs jernväg, 
delen Imrneln—Sibbhult af Kristianstad— 

Sibbhults jernväg, 
Kristianstad—Ahus jernväg, 
Sibbhult—Glimåkra » 
Malmö—Billesholms » 
Mellersta Hallands » 

Lund—Kjeflinge » 
Hästveda—Karpalunds » 
Hörby—Tollarps » och 
Vestra Blekinges jernvägar; 

för endast godstrafik: 
Röfors—Laxå jernväg. 
Under år 1886 har Styrelsen, enligt föreskriften 

i Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 15 Ok
tober 1880, innefattande särskilda föreskrifter an
gående lagfart, inteckning och utmätning af jernväg, 
så ock i fråga om förvaltning af jernväg under kon
kurs, för efterföljande jernvägar meddelat det i sagde 
nådiga förordnings 4 § mom. 2 stadgade intyg, 
nämligen: 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg, 
Kinnared—Fegens » 
Kumla—Yxhults » 
Skogstorp—Hjelmarens » och 
Skåne—Hallands » 

och 
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För följande under Styrelsens förvaltning stående medel, som redovisats i Styrelsens till Kammar-Rätten 

ajlemnade hufvudbok för 1886, far Styrelsen lemna redogörelse, nämligen: 

a) Anslaget till aflöning åt Styrelsens embets- och tjenstemän i hufvud staden och landsorten. 

Af Eders Kongl. Maj:t faststäld stat. 

Aflöningar och tjenstgöringspenuingar kronor 56,200: — 

Extra utgifter ;. » 7,200: — 

kronor 63,400 

Ålderstilläg-o: för 1886 » 2,700 kronor 66,100: 

I Statskontoret under 1886 uppburit. 

A anslaget till aflöning, extra utgifter och tjenstgöringspenningar kronor 63,400: 

Ålderstillägg för året » 2,700 

Häraf har enligt 1886 års bokslut utbetalts: 

Aflöningar och tjenstgöringspenningar kronor 56,200 

Extra utgifter » 6,707: 

kronor 66,100: — 

Ålderstillägg. » 2,700 
51. 

kronor 65,607: M. 

Återstod vid 1886 års slut kronor 492: 4r>, 

hvilken summa utgör odisponerad behållning å bestämda anslaget för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 

b) Anslaget till inspektions-, rese- och iindersökningskostnader samt twpenser för allmänna arbeten: 

Deraf hafva utbetalningar skett till: 

Undersöknings-, rese- och inspektionskostnader kronor 13,160: 80. 

Kontroll öfver enskilda jernvägars utförande... » 2,978: (53. 

Expenser i Styrelsen och distrikten » 7,998: IG. 

Ved för Styrelsens lokal » 1,225:85. 

Inventarier, böcker och tidskrifter » 936: oo. kronor 26,300: io. 

Till v ägunder sökning ar genom Eders Kongl. Maj-.ts Befallningshaj'vandes försorg: 

inom Stockholms län kronor 1,000: — 

Södermanlands 

Östergötlands 

Jönköpings 

Kronobergs 

Kalmar 

Hallands 

Göteborgs 

Elfsborgs 

Skaraborgs 

Vermlands 

Örebro 

Vestmanlands 

Kopparbergs 

Transport kronor 17,100 kronor 26,300: i o. 
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Transport kronor 17,100:— kronor 26,300: 10. 

inom Gefleborgs län i> 1,000: — 
» Vesternorrlands » » 1,000: — 
» Jemtlands » » 1,400: — 
s> Vesterbottens » » 1,000: — 

» Norrbottens » » 1,500: — kronor 23,000: — 
Uti 1886 års bokslut redovisas ock å reservationsanslaget till un

dersökningar och expenser för allmänna arbeten de, i följd af 
Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 13 April 1877 af of van 
nämnda anslag för undersökning af Lagaåns kanalisering ni. m. 
anvisade » 1,500: — kronor 50,800: 10. 

Då anslaget för året utgjort'. » 50,000: — 
har det öfverskjutande beloppet kronor 800: 10 
utgått af reservationer från föregående år. 

c) Underhållsarbeten vid Drottningholms broar: 
I Statskontoret under 1886 uppburit kronor 6,406: — 
Utgifter enligt redovisning för samma år kronor 6,399:22. 
Behållning i December 1886 levererad till Statskontoret » 6:78. » 6 406: — 

d) Väddö kanal: 
För denna kanals räkning inncstod vid 1885 års slut i Riksbanken en behållning 

af kronor 5,401: 84. 
Till Styrelsens kassa levererad behållning af kanalafgifter m. m. 

för 1886 sedan omkostnaderna afdragits » 1,894: 34. kronor 7,296: 18. 
Utbetalningar från Styrelsens kassa för underhållskostnader kronor 294: — 
Behållning till 1887 innestående i Riksbanken » 7,002: 18. » 7,296:18. 

e) Det d extra stat uppförda anslaget för tillsynen öfuer statens jemvägsbyggnader: 

Å detta anslag återstod från 1885 ett belopp af kronor 488: — 
I Statskontoret under 1886 uppburit årets anslag » 20,000: - » 20,488: — 

hvaraf enligt 1886 års bokslut utbetalts: 
till aflöningar kronor 16,700: 04. 

» extra skrifbiträden m. m » 3,636: 54. » 20,336:58. 

Återstod till 1887 kronor 151: 42. 
f) 1884 års extra anslag till odlingsylaners granskning: 

Af detta anslag 5,000 kronor, som i Statskontoret under December 1884 lyftades, återstod vid 1885 
års utgång 499 kronor 97 öre, hvilken summa under 1886 blifvit till Statskontoret levererad. 

g) 1883 års extra ordinarie anslag till arvode ät en extra byråingenior hos Vag-och Vattenbyggnadsstyrelsen: 

Af anslaget 5,000 kronor, som för detta ändamål under 1885 i Statskontoret lyftades, återstod vid 

1886 års utgång 2,000 kronor. 
För jernvägsbyggnadsmedlen under år 1886 innehålla de bland bilagorna förekommande generalräk

ningarna för de särskilda banorna redogörelser öfver medlens användning. 
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I enlighet med föreskrifterna i den för Väg-

och Vattenbyggnadsstyrelsen den 17 November 1882 

utfärdade nådiga instruktion hafva under år 1886 

dels fortgången af nya, till Styrelsens verksamhet 

hörande arbeten, dels underhållet af äldre sådane 

blifvit af vederbörande tjensteman besigtigade och 

kontrollerade, hvarvid resp. arbetsdirektioner och in

tressenter meddelats 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.) 

Omläggning af samma väg mellan Tokaryd och 

Ajiplakärr. 

(Längd 1,16 km.) 

Omläggning af Stora, TAd ä landsvägen mellan 

Karlshamn och Asarum. 

(Längd 0,31 km.) 

Omläggning af vägen, mellan Lyckehy och Jemjö 

gästgifvaregårdar vid Oljersjö. 

(Längd 0,41 km.) 

Omläggning af samma väg vid Torp. 

(Längd 1,24 kin.) 

Omläggning af Brudliden d vägen mellan Karls

hamn och Sölvesborg. 

(Längd 0,30 km.) och 

Omläggning af Stålnäbbe- och Störtlidenia d vägen 

mellan Karlshamn och Fuhr (längd 1,74 km.) äro alla 

under året godkände. 

Vägförbättring vid Silltorp mellan Skillinge och 

Lyckeby gästgifvaregårdar 

(längd 0,28 km.) 

var under arbete och gaf anledning till anmärkning 

med hänseende till lutningar. 

Kristianstads och Malmöhus län. 

Anläggning af väg frän Ystad förbi Nybro rid 

länegränsen till det s. k. Berserkahuset inom Kristian

stads län, vägen mellan Ystad och Nybro. 

(Längd 5,0 km.) och 

Brobyggnaden öfver Nybroån med tillfartsvägar 

(längd 2,44 km.) äro under året godkände, och för 

återstående delen mellan Nybron och. Berserkahuset 

(längd 2,98 km.) var bankläggniug påbörjad och 

stenslag delvis anskaffadt. 

Hallands län. 

Anläggning af den del af väg från Änder storp 

till Inseros vid Elfsborgs läns gräns, som sträcker sig 

från trakten af Hellesåker till Tnseros (längd 6,40 km.) 

var påbörjad medelst röjning och obetydligare pla

nering. 

Omläggning af den mellan Stämme och Hishult 

belägna delen af vägen från Stämme by i Renneslöfs 

socken till gränsen mot Markaryds socken i Kronobergs 

län i närheten af Björnhult. 

(Längd 2,07 km.) 

Arbetet, nyss påbörjadt, föranledde ej anmärk

ning. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning af den del af vägen från Sundsby å 

Mjiirn öfver Skåpesund till Nedre Dale å Oroust, som 

är belägen mellan Skåpesund och Nedre Dale. 

(Längd 6,08 km.) 

Bankläggning och trummor voro fullbordade 

och grusning verkstäld. Arbetet, som utföres på 

entreprenad, var i allmänhet ordentligt verkstäldt, 

men komplettering af handräcken och vägens t o n 

läggning m. m. återstod för arbetets fullbordande. 

Omläggning af vägen mellan Ut ängen i Jlede soc

ken och Hede gästgifvaregård i Foss socken 

(längd 7,32 km.) 

var vid inspektionen fullbordad. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Qri-

ströms gästgifvaregård i Foss socken och gränsen mel

lan Häby och Svarteborgs socknar i Tunge härad. 

(Längd 3,02 km.) 

Arbetet, öfvcrtagct af entreprenör, var påbörjadt. 

efter större delen af nya linierna. Mindre brister 
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vid trummor och vattenafledning föranledde anmärk

ning. 

Omläggning af vägen mellan Valla och. Orrebergs 

gästgif varegårdar 

(längd 9,27 km.) 

är under året godkänd. 

Omläggning af den del af vägen mellan Krokstads 

kyrkobacke och Djupebäck, som är belägen mellan Krok

stad och Medbön. 

(Längd 6,31 km.) 

Nya linien är till större delen under arbete hvad 

beträffar bankläggning ocli konstarbeten. Stenar

betena gåfvo anledning till en del mindre anmärk

ningar. 

Omläggning af den del af samma väg, som är 

belägen mellan Medbön och Djupebäck 

(längd 4,12 km.) 

utföres i mindre entrepriser och är flerestädes på

börjad. 

Elfsborgs län. 

Anläggning af väg frän Vrängan under Östra 

Stigen i Färgelanda socken till Ryrs kyrka, delen inom 

Sundals härad 

(längd 9,81 km.) 

utföres genom generalentreprenad, är banklagd och 

försedd med trummor samt delvis grusad. Så väl 

jord- som stenarbeten föranledde särskilda anmärk

ningar. 

Omläggning af vägen mellan Ödeborgs kyrka och 

Östra Stigen i Färgelanda socken. 

(Längd 7,33 km.) 

Arbetet, fördeladt i två entrepriser, har hittills 

omfattat omkring 75 °/0 af bankläggningen samt 

en del konstarbeten. För en å vägsträckan före

kommande brobyggnad var uppsökt ett lämpligare 

broställe än det faststälda. 

Stenarbetena voro flerestädes bristfälliga, men 

i öfrigt förekom ej anmärkning. 

Omläggning af vägen på båda sidor om Ellenösjön 

och ombyggnad af den öfver vattendraget ledande s. k. 

Sundsbron i Torps socken. 

(Längd 1,52 km.) 

Arbetet är fördeladt i tre entreprenader, en om

fattande bron, de öfriga skilda delar af vägen. 

För bron äro landfästena af omsorgsfullt verk-

stäldt murverk uppförda något öfver högvattenytan 

i sjön och för södra tillfartsvägen en del af bank

läggningen utförd. 

Inspektionsförrättaren förordar en mindre för

ändring af den faststälda arbetsplanen. 

Omläggning af vägen mellan Rennelanda och Ler

dals kyrka. 

a) vägdelen Rennelanda—Flatebyn 

(längd 4,38 km.) 

var vid inspektionen fullbordad och å 

b) vägdelen Flatebyn—Lerdal 

(längd 5,95 km.) 

var arbetet till större delen fullbordadt, erfordrade 

dock komplettering af grusning, nivellering m. m. 

Omläggning af vägen mellan Rennelanda och Hede 

i Rennelanda och Högsäters socknar ä Dalsland 

(längd 5,24 km.) 

var vid inspektionen fullbordad. 

Anläggning af väg från Hellingsjö gästgifvaregärd 

i Björketorps socken af Bollebygds härad till Hallands

gränsen nära Inseros i Lindome socken. 

(Längd 10,32 km.) 

Arbetet, utfördt genom entreprenör, var i det 

närmaste fullbordadt. 

Omläggning af den del af vägen mellan Marks 

häradsgräns och allmänna landsvägen mellan Klefs och 

Hids gästgif varegårdar vid Hyndarp inom Mjöbäcks 

och Mårdaklefs socknar, som sträcker sig från Fjella-

torpet till Annelsered. 

(Längd 7,10 km.) 

Bankläggningen var i det närmaste fullbordad 

och de flesta trummor utförde. Hufvudsakligaste 

återstående arbete var grusning. 

Omläggning af vägdelen mellan Annelsered och 

Hyndarp af förenämnde väg 

(längd 6,26 km.) 

var obetydligt bearbetad. 

Omläggning af vägen mellan Länghem och Sven-

Ijunga. 

(Längd 6,90 km.) samt 

Anläggning af förbindelseväg mellan förestående 



väg vid Gifarp och allmänna landsvägen vid bron öfver 

Atran i närheten af Sexdräga gästgifvaregdrd i Kinds 

härad 

(längd 2,81 km.) 

äro under året godkända. 

Vermlands län. 

Omläggning af väg mellan Härnäs gästgifvaregdrd 

i Silleruds socken och gränsen mot Elfsborgs län vid 

hemmanet Kasen i Vårviks socken 

(längd 2,29 km.) samt 

Omläggning af Bro- och Tumlebergsbackame ä lands

vägen mellan Fastnäs och Ambjörby gästgifvaregdrdar 

i Ny socken 

(längd 1,G3 km.) 

voro utan anmärkning fullbordade, men 

Omläggning af Åstrands- och Ennarebolsbackarne 

mellan samma gästgifvaregdrdar endast helt nyligen 

påbörjad. 

Omläggning af väg från Håns tull vid norska 

gränsen genom Nordmarks härad till gränsen mot Gill-

bergs härad, delen från Holmedal till gränsen mot 

Silbodals socken 

(längd 7,09 km.) 

är under året godkänd och 

Omläggning af delen mellan Silbodals sockengräns 
o 

och Arjeng af samma väg 

(längd 7,10 km.) 

var påbörjad under god ledning. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Omläggning af vägen från Reijmyre glasbruk till 

Simonstorps jernvägsstation 

(längd 3,G2 km.) 

var delvis öppnad för trafik, ehuru en stor del af 

grusningen och en del af bankläggningen ännu 

återstodo. 

Anläggning af väg från Orsebo by till sjön Söm

men i närheten af Håreda. 

(Längd 4,19 km.) 

Största delen af vägen var utan anmärkning 

banklagd. 
Väg- och Vattenliyggnaihstyrelsens heruttehe. ]H,SIJ. 
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Omläggning af vägen mellan Kisa och Horn: delen 

Kisa— Vadstugan 

(längd 9,71 km.) 

var enligt arbetsdirektionens åsigt fullbordad, men 

kunde ej godkännas på grund af större och mindre 

brister å planering, vattenafledning, grusning och 

handräcken; 

samma vägomläggning: delen Vadstugan—Horn 

(längd 10,21 km.) 

var banklagd å omkring 7 kilometer. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flarka 

och Vdrdslunda gästgifvaregdrdar i Horns och Hyck-

linge socknar 

(längd 4,16 km.) 

var planerad å större delen och bankens grusning 

påbörjad. 

V äg anlag (/ning en mellan Motala och Borenshult 

(längd 9,71 km.) 

var på ett eller annat hundratal meter när planerad, 

med alla trummor byggde. 

Omläggning af vägen från Norrköping till Söder

köping, 

(längd 2,52 km.) 

Väganläggning mellan Björndal nära Kisa och 

Orsebo, 

(längd 9,45 km.) samt 

Väganläggning från Orsebo till Måla by i Ulrika 

socken 

(längd 7,20 km.) 

äro alla under året godkända. 

Jönköpings län. 

Omläggning af allmänna landsvägen, den s. k. 

Nissastigen, mellan Jära gästgifvaregdrd och Unnaryds 

kyrka i Mulseryds, Angerdshestra och Unnaryds socknar, 

(längd 6,02 km.) 

var till större delen planerad och försedd med trum

mor, som under de större bankarne voro för korta, 

hvarjemto vattenafledning erfordrade komplettering. 

Omläggning af vägen mellan Aspö och Vrdnghult 

inom Alseda socken 

(längd 8,5 km.) 

var till större delen planerad. 
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Omläggning af väg inom Solberga socken, 

(längd 3,61 km.) 

Anläggning af den del af väg från Nissastigen 

till vägen mellan Femsjö och Unnaryd, som sträcker 

sig från Hallaböke till Bäck inom Färgaryds, Femsjö 

och Unnaryds socknar, 

(längd 5,94 km.) samt 

Omläggning af Skifthidts- och Horsabergsbackarne 

å allmänna landsvägen mellan Femsju och Jälluntofta 

(längd 0,69 km.) 

äro fullbordade och godkände. 

Vägo inläggningarne Södra Ryd—Nederled, Upp-

lid—Barnagärdet och Vret—Södra Torp inom Ryda-

holms socken. 

(Längd 3,65 km.) 

Vid besigtningen befans större delen af plane

ringsarbetet vara utfördt på ett anmärkningsfritt sätt. 

Anläggning af väg mellan Kämpabo och Svalas 

inom Källeryds socken. 

(Längd 5,31 km.) 

Arbetet var vid besigtningstillfället ej påbörjadt. 

Omläggning af vägen mellan Burseryd och Små

landsstenars jernvägsstation i Burseryds och Vilstads 

socknar. 

(Längd 7,82 km.) 

Af vägsträckan befans vid besigtningen om

kring 1,80 km. på ett anmärkningsfritt sätt planerade. 

Kalmar län. 

Anläggning af väg från Ekabo till Trippegrind 

inom Fagerhults och Högsby socknar. 

(Längd 16,0 km.) 

Arbetet befans vid besigtningen vara fullstän

digt utfördt i enlighet med den gillade planen. 

Anläggning af väg från Fagerhult till Ekabo i 

Fagerhults socken. 

(Längd 9,80 km.) 

Vid besigtningen var planeringsarbetet i det 

närmaste fullbordadt. Föreslagna ändringar i den 

gillade planen för arbetet hafva blifvit af Styrelsen 

godkända den 6 November 1884. 

Anläggning af väg från Nötebro vid landsvägen 

mellan Foglabo och Staby gästgifvaregårdar inom Högsby 

socken till Lillsjödals jernvägsstation. 

(Längd 4,57 km.) 

På grund af verkstäld afsyning har arbetet blif

vit af Styrelsen godkändt. 

Omläggning af häradsvägen mellan Fogelfors jern-

bruk och Nötebro i Högsby socken. 

(Längd 4,35 km.) 

Anläggning af väg frän Grönskåra till Ekabo i 

Fagerhults socken. 

(Längd 5,82 km.) 

Jemväl dessa arbeten hafva, på grund af verk

stäld afsyning, blifvit af Styrelsen godkända. 

Skaraborgs län. 

Omläggning af allmänna landsvägen från Fal

köping förbi Leaby till Rännefalan. 

(Längd 4,32 km.) 

På grund af verkstäld afsyning har detta arbete 

af Styrelsen godkänts. 

Vägomläggning mellan Löfön i Finnerödja socken 

och allmänna landsvägen i närheten af Finnerödja gäst-

gifvaregård. 

(Längd 6,93 km.) 

Jemväl detta arbete har på grund af verkstäld 

afsyning blifvit af Styrelsen godkändt. 

Förbättring af allmänna landsvägen vid Husaby 

kyrka och vid öredals egendom i Hangelösa socken. 

(Längd 1,00 km.) 

Vid besigtningen pågingo planeringsarbetena 

utan att anmärkning gjordes mot desamma. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Omläggning af Gränsta- och Långmobackarne i 

Knutby socken. 

(Längd 4,oi km.) 

Vid besigtningen befans planeringsarbetet vara 

nästan helt och hållet utfördt på ett särdeles om

sorgsfullt sätt. Vid renstakningen af vägen hafva 

några mindre ändringar i den faststälda planen blif

vit gjorda, ledande till förbättring i vägarbetet. 
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Upsala lär}. 

Utförande af den del af väganläggningen inom 

Bäiinge härad söder om sjön Temnaren från Harbo 

kyrka i Vestmanlands län till allmänna landsvägen 

mellan Upsala och Gefle, som sträcker sig mellan Grä-

muren i Harbo socken och Ydingho i Tierps socken. 

(Längd 8,20 km.) 

A denna vägsträcka, som med någon afvikclso 

från den faststälda planen blifvit dragen öfver den 

omkring 3 km. långa mossen i Tierps socken på 

sådant sätt, att den utgör gräns mellan de nyligen 

lagda skiftena derstädes, befans vid besigtningen 

risbädden utlagd öfver hela mossen och delvis täckt 

af uppkastad jord ur dikena. 

Anläggning af vägar söder om Temnaren frän 

Harbo kyrka till allmänna landsvägen mellan Upsala 

och Gefle, delen frän Hällen till Vestmanlands läne

gräns. 

(Längd 0,58 km.) 

Detta arbete är på grund af verkstäld afsyning 

af Styrelsen godkändt. 

Anläggning och förbättring af den del af landsväg 

mellan Aloppe och Grellsbo samt derifrän dels till 

Akerlänna och dels till Dalkarlsbo inom Bäiinge och 

Jumkils socknar, som sträcker sig frän Aloppe till 

Grellsbo. 

(Längd 8,32 km.) 

Vid besigtningen var omkring en tredjedel af 

hela våglängden planerad samt de flesta trummor å 

densamma lagda. 

Södermanlands län. 

Omläggning af den del af allmänna landsväyen 

mellan Nyköping och Sparreholms jernvägsstation, som 

är belägen inom Helgesta och Hyltinge socknar. 

(Längd 5,97 km.) 

På grund af verkstäld afsjaiing har arbetet blif

vit af Styrelsen godkändt. 

Omläggning af allmänna landsvägen mellan Flens 

jernvägsstation och Malmköping inom Mellösa och Malma 

socknar. 

(Längd 7,35 km.) 

Vid besigtningen befans mer än halfva väg

sträckan planerad äfvensom de för broarne afsedda 

landfästen lagda; och hvad angick landfästena för 

broarna öfver Ålkärrsån och Grindaån, hade dessa, 

med fästadt afseende å förestående utdikningar, blifvit 

lagda 1 meter djupare än enligt planen. 

Omläggning af den del af allmänna landsvägen 

mellan Nyköping och Sparreholm, som. sträcker sig 

inom Ardala socken. 

(Längd 11,17 km.) 

Vid besigtningen befans arbetet så fortskridet, 

att större delen af vägen der den leder öfver fast 

mark redan inom 1886 års utgång torde hafva blifvit 

planerad. A vägsträckan, som leder öfver de sänka 

ängarne söder om Vibyholro, var arbetet ännu icke 

påbörjadt. 

Örebro län. 

Omläggning af väg från Löfnäs gård förbi Ställ

dalen till Hörks hytta i Ljusnarsbergs socken. 

(Längd 16,48 km.) 

På grund af verkstäld afsyning har detta arbete 

blifvit af Styrelsen godkändt. 

Vestmanlands län. 

Anläggning af den del af väg söder om sjön Tem

naren frän Harbo kyrka till allmänna landsvägen mel

lan Upsala och Gefle, som sträcker sig från Harbo 

kyrka till gränsen mot Upsala län. 

(Längd 4,i)0 km.) 

Detta arbete har af Styrelsen blifvit godkändt. 

Anläggning af väg mellan Va sjö by och Kolsva 

jernvägsstation. 

(Längd 6,14 km.) 

Ehuru vid besigtningen arbetet nyligen påbör

ja ts , befans dock en längre sträcka af vägen redan 

planerad och flera trummor lagda å densamma. 

Omläggning vid Harpbyn å vägen mellan Baggä 

och Skinnskatteberg sanit anläggning af den del af ny 

väg mellan Skinnskattebergs kyrka och Uttersbergs jern

vägsstation, som sträcker sig från kyrkan till nedre 

Vetterns strand mellan Axpboda och Vetterskoga. 

(Längd 3,e>i km.) 

Vid besigtningen befans arbetet vid Harpbyn 

vara i det närmasto fullbordadt på ett mycket ända

målsenligt sätt; jemväl af vägen mellan Skinnskatte

berg och Vetterskoga var en längre sträcka planerad. 
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Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Om- och anläggning af väg från Nordanåkers by 
i Ytter-Malungs kapellförsamling till Rishedens by i 
Äppelbo socken: 

delen från Nötberget öfver Högändan till Bis-
heden jemte bro öfver Vester Dalelfven vid Risforsen 

(längd 3,62 km.) 
hvilar ännu i afvaktan på utgången af anhängiggjord 
rättegång. 

Omläggning af allmänna landsvägen inom och vid 
Vika by i Mora socken. 

(Längd 6,30 km.) 

Arbetet var färdigt och omsorgsfullt verkstäldt. 
Omläggning af vägen mellan Bergsgården och Sten

näset i Kopparbergs socken. 
(Längd 4,4 km.) 
Hufvudsakligaste arbetet utföres af entreprenör, 

som utan anmärkning planerat, dikat och med trum
mor försett större delen af linien. 

Gefleborgs län. 

Anläggning af den del af väg från Ljusdals jern-
vägsstation till Vestansjö by, som faller inom Ljusdals 
socken. 

(Längd 14,34 km.) 
Hela linien var planerad och försedd med be

höfliga trummor, — dock att någon ytterligare nivel-
lering och vattenafledning erfordrades. 

Samma väg, delen inom Bjuråkers socken 
(längd 13,36 km.) 

är renstakad, men i öfrigt ej bearbetad. 
Väganläggning från Ljusdal—Ramsjövägen till 

Edefors(nu Tallåsens) station. 
(Längd 1,9 km.) 
Hela vägen var banklagd med behöfliga trummor 

samt till hälften grusad. För bron öfver Losån äro 
stenlandfästen uppförda. 

Vestemorrlands län. 

Anläggning af ny väg från Ostavalls järnvägs

station till Hafverö kyrka, delen Viken—Kölsillre. 

(Längd 3,44 km.) 

Denna vägdel var fullständigt planerad och för
sedd med behöfliga trummor. Af broar återstod 
ofullbordad den betydande bron öfver Ljunga elf, 
för hvilken landfästen och 7 pelare uppförts. 

Samma väg, delen Kölsillre—Vallen 
(längd 7,6 km.) 

var till större delen planerad. 

Anläggning af väg från Bosundet i Täsjö socken 
till Dorotea kyrka i Vesterbottens län med biväg mellan 
Vald och Hotings byar, delen Bosundet—bron öfver 
Rör strömmen. 

(Längd 13,47 km.) 
Större delen af denna del var planerad och 

åtskilliga broar dels färdiga, dels ondast påbörjade, 
bland de senare den betydande bron öfver Rör
strömmen. Mot användning i en del broar af torr
hugget virke framstäldes anmärkning äfvensom mot 
åtskilligt murverk m. m. 

Samma väg: delen Rör ström—länsgränsen jemte 
bivägen 

(längd 12,18 km.) 
var endast helt obetj^dligt bearbetad. 

Omläggning och förbättring af vägen från Höfven 
i Resele socken till Eds -sockengräns. 

(Längd 6,38 km.) 
Arbetet å denna omläggning bedrifves med er-

kännansvärd kraft, men synnerligast broarbotena för
anledde anmärkningar. 

Väganläggning från Hotings by i Tåsjö socken 
till Löfberga by i Alanäs socken af Jemtlands län; 
delen inom Vestemorrlands län med undantag af bro
byggnaden öfver l^åsjöåns båda grenar. 

(Längd 17,42 km.) 

Större delen af vägen var planerad samt försedd 
med trummor och broar, men bristande arbetsled
ning föranledde rätt betydande anmärkningar mot 
de utförda arbetena. 

Jemtlands län. 

Sistnämnde väg, delen inom Jemtland. 

(Längd 9,73 km.) 
Å denna vägdel var arbetsledningen bättre, så 

att mot de utförda arbetena, bank med trummor å 
omkring 8 km., var föga att anmärka. 
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Anläggning af väg frän Gäddede i Frostvikens 
socken till gränsen mot Norge. 

(Längd 4 km.) 

Vägarbetet var likasom år 1885 färdigt med 
undantag af grusning. Några mindre kompletterings-
arbeten erfordrades dock. 

Anläggning af väg från Ragunda jernvägsstation 
till den öfver Indalselfven vid Ragunda kyrka le
dande bro 

(längd 6,85 km.) samt 
Anläggning af väg frän Undersäkers jernvägsstation 

i Undersåkers socken till allmänna landsvägen mellan 
Östersund och Norge 

(längd 1,47 km.) 
äro båda fullbordade och godkända. 

Öfre Norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Anläggning af väg från Byske kyrkoby till Risnab-
bens by i Piteå socken: delen Byske—Selet 

(längd 14,0 km.) 
var fullbordad och har godkänts. 

Samma väg: delen Selet—gränsen mot Järns socken, 
(längd 21,io km.) 

nyss påbörjad, var uppröjd å 3,5 km. samt planerad 
å en obetydligare sträcka. 

Anläggning af den del af väg från Bosundet inom 
Tdsjö socken i Vesternorrlands län till Dorotea kyrka, 
som sträcker sig från länsgränsen till Dorotea kyrka 

(längd 7,94 km.) 
var bearbetad å större delen af linien, men någon 
fullbordad planering förekom ej. — Påbörjade land
fästen till broar äfvensom en del öfriga arbeten för
anledde mindre anmärkningar. 

Omläggning af Högas-, Boviks- och Bergsbackarne 
ä allmänna landsvägen mellan Skellefteå stad och 
Frostkåge gästgifvaregård i Skellefteå och Byske socknar, 

(Längd 2,53 km.) 
Arbetena, nyss påbörjade, föranledde ej anmärk

ning. 
Omläggning af häradsvägen vid Alskanäs mellan 

Bjurhohns kyrka och Aggnäs gästgifvaregård i Bjur-
holms socken. 

(Längd 3,08 km.) 
Nya linien var renstakad med något förändrad 

riktning och planeringen påbörjad. 

Norrbottens län. 

Väganläggning mellan Elfsbyn och Finnäset: delen 
från Muskus till Mandjärv 

(längd 10,28 km.) 
var fullbordad och, då någon anmärkning mot den
samma ej förspordes, blef afsyningsbevis med till
styrkan om dess godkännande utfärdadt. 

Delen Mandjärv till Finnäset jemte biväg till 
Vissträsk. 

(Längd 5,7 km.) 
Mellan Mandjärv och Finnäset var ej något arbete 

påbörjadt, enär fråga uppstått att i stället för Fin-
näset såsom ändpunkt draga vägen till Storfors, med 
anledning hvaraf jemväl ansökning gjorts om erhål
lande af förordnande för kompetent person att verk
ställa undersökning å den föreslagna nya väglinien; 
hvaremot å bivägen vid Vissträsk arbetet pågick; 
dock föranledde detsamma till vissa anmärkningar, 
som delgåfvos vederbörande till efterrättelse. 

Omläggning vid Qvarnbäcken i Jokkmokks socken. 

(Längd 3,44 km.) 
De vid föregående års besigtning anmärkta 

brister voro afhjelpta med undantag deraf att å 
banken vid Qvarnbäcken stensättningen utåt elfven 
icke utförts till den höjd planen föreskrifver. I följd 
häraf uppmanades vederbörande att göra ansökning 
om ett års, förlängning i tiden för arbetets fullbor
dande. 

Omläggning af väg mellan Antnäs och Person inom 
Neder Luleå socken: 

a) delen Antnäs—Gäddvik. 
(Längd 5,58 km.) 
Denna vägbyggnad har af Styrelsen blifvit på 

grund af verkstäld afsyning godkänd. 
b) Delen öfver Altersundet. 
(Längd 3,58 km.) 
Vägsträckan befans vid besigtningen till hela 

sin längd bruten. Å ett par ställen, der vägbanan 
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till följd af å vårtid inträffade vattenöfversvämningar 
måste höjas, återstod endast en del jordfyllning. Jem-
väl bron öfver Altersundefc befans vara färdigbyggd. 

Anläggning af väg från Bergviks by till vägen 
mellan Piteå och Ojebyn. 

(Längd 2,67 km.) 

Detta arbete är såsom fullbordadt af Styrelsen 
godkändt. 

Anläggning af väg från Korpilombolo kyrkoby till 
Heden i öfver Kalix socken: 

a) Delen Korpilombolo—Vaktjärvi i Korpilombolo 
socken. 

(Längd 14,15 km.) 

Jemväl detta arbete har såsom fullbordadt blifvit 
af Styrelsen godkändt. 

b) Delen Vaktjärvi—Ansvar i öfver Kalix socken. 
(Längd 20,46 km.) 
Vid besigtningen befans vägen delvis på långa 

sträckor bruten, hvarjemte bäddningsvirke var ut-
lagdt å alla myrar äfvensom timmer framkördt till 
afloppstrummorna. Vid vägliniens renstakning hade 
någon afvikelse skett från den faststälda planen; 
och uppmanades vederbörande att till inspektions-
förrättaren inkomma med plan och profil af ren-
stakningen. för bedömande utaf afvikelsens betydelse. 

Anläggning af väg frän Aträsks by till lands
vägen mellan Piteå och Arvidsjaur i närheten af Sjuis
näs by i Piteå socken. 

(Längd 18 km.) 
Arbetet befans vid besigtningen fullbordadt för

utom bron Öfver Norrbodbäcken. 
Anläggning af väg från Antnäs förbi Selet till 

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

(Längd 17,37 km.) 
Vägen befans vid besigtningen till hela sin 

längd i det närmaste färdigbruten; dock erfordrades 
åtskilliga kompletteringar såsom stensprängning, 
dikesrensning och planering af vägbanan till full 
höjd och bredd enligt profilen. Mot arbetets ut
förande gjordes ej någon anmärkning af vigt. 

Omläggning af vägen mellan Selets och Af va byar 
i Neder Luleå socken. 

(Längd 10,34 km.) 

Omkring halfva vägsträckan befans vid besigt
ningen vara under arbete. Mot utförandet förekom 
ingen anmärkning. 

Anläggning af väg mellan Storbacken i Jokkmokks 
socken och Ed ef or s i Öfver Luleå socken: 

a) Den del, som sträcker sig från Edefors till 
Storsands by i Öfver Luleå socken. 

(Längd 14,22 km.) 
På vestra sidan af elfven var större delen af 

vägen fullständigt bruten och dikad, men hade i an
seende till ifrågasatt ändring af plan intet arbete 
företagits på elfvens östra sida. Mot det utförda 
arbetet gjordes ej någon väsentlig anmärkning. 

b) Delen inom Jokkmokks socken. 
(Längd 8,50 km.) 
Vid besigtningen befans en vägsträcka af om

kring 3,27 km. bruten och rothuggen. 
Anläggning af väg från Härads by i öfver Luleå 

socken till Pouttaure by i Jokkmokks socken: delen Härads 
by—Spikberg. 

(Längd 14,10 km.) 
Vid besigtningen befans hela vägsträckan med 

undantag af ett par kortare delar på ett anmärk-
ningsfritt sätt bruten och dikad. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbe
ten hafva under 1886 blifvit kontraktsenligt full
bordade och af Styrelsen godkände, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

1. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 

Kongsbacka hamn. 

(1,8 å 2,1 in. under hafvets ni. v. y.) 

De redan år 1884 befintliga skadorna å södra 
hamnarmen voro ännu ej afhjelpte, och sättningen 
å södra vågbrytaren hade sedan föregående år ökats. 
Sedan inkomsterna till följd af pågående jernvägs-
arbete undergått en betydande ehuru tillfällig ökning, 
torde de upprepade påminnelserna om hamnens istånd-
sättande numera medföra behörig verkan. 

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

Sedan föregående besigtning hade alla kajbygg
nader och muddringsarbeten fullbordats enligt det 
antagna alternativet. Muddring pågick i inlopp och 
hamnränna, planering och stenfyllning var verkstäld 
vid släpstället, och en del andra reparationsarbeten 
utförda, så att mot hamnens underhåll ej var något 
att anmärka. 

Ett nytt jernvägsspår med vändskifva var ut-
lagdt på östra sidan af lastbryggan. 

Båtvikens hamn i Träslöfs socken (under arbete). 

Det väl utförda arbetet å denna hamn förhin
drades under årets försommar genom blåst, hvarför 
hamnen icke torde kunna fullbordas å derför be
stämd tid. 

Träslöfs hamn. 
(1,5 m. under hafvets ra. v. y.) 

Större delen af hamnarmen var af vågorna bort-
rifven och byggnadsstenen utdragen i hafvet. Ham
nen var betydligt uppgrundad af sanddrift, för hvars 
af hållande en inre nordlig arm är behöflig. Påtag-
ligen är på Hallands öppna kust arm af ensamt 
stenjetté för svag, och underhållet synes har öfver-
stiga samhällets förmåga. 

Galtahäcks hamn (under arbete). 

Vid undertecknad Lindgrens besök å platsen 
var hamnarbetet i hufvudsak fullbordadt. Genom 
en kanal mellan hamnen och den s. k. norra viken 
har det lyckats intressenterne att öka strömmen 
genom hamnen, hvilket bör inverka fördelaktigt för 
underhåll af föreskrifvet djup. 

Giommens hamn. 

I inre hamnen 1,2 k 1,5 m. ] 
T ,, . ., ! under hafvets ni. v. y. 
1 yttre hamnen 2,4 a d,o m. | 

Byggd på samma sätt som Träslöfs hamn, har 
denna på liknande sätt skadats af 1884 års Novem
berstormar, men delvis lagats medelst oordnad sten-
fyllning. Intresset för den rymliga hamnen syntes' 
vara rätt lifligt, hvilket bäst talar för" anläggningens 
behöflighet. 

Falkenbergs hamn. 
(3,o m. under hafvets m. v. y.) 

Genom fortsatta muddringar dels å redden dels 
inuti hamnrännan samt genom upprensning af ett 
stengrund i den senare hade erhållits 3,27 meters 
vattendjup ända till ångbåtsbryggan. 

För öfrigt var dragvägen från hamnen efter ån 
fullbordad, skador å vågbrytarne iståndsatta samt 
en ny ångbåtsbrygga uppförd i den yttre hamnen. 

Halmstads hamn. 
(3,o m. under hafvets m. v. y.) 

Muddring hade under försommaren utförts å 
redden och pågick vid besigtningen äfven i hamn
rännan, och var djupet å förra stället 3,7 m. och å 
det senare 4,45 k 4,75 m., utom på östra sidan med 
4,0 meters vattendjup. 

För nya hamnarmen hade färdigtimrats 9 kistor 
och påbörjats en tionde för att vid första lämpliga 
väder sänkas, varande uppgörelse träffad om be
tydande stenleveranser. 

Hamnen var i allmänhet väl underhållen och 
bland reparationsarbeten må nämnas iståndsättning 
af östra pirhufvudet och tillbyggnad af vestra hamn
armen invid dennes landfäste. 
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Torehows hamn. 

På grund af verkstäld afsyning har detta arbete 
af Styrelsen godkänts. 

Engelholms hamn. 
(2,4 m. under hafvets m. v. y.) 

Det i 1885 års underdåniga berättelse omför-
mälda genombrottet af sandbanken eller dynen vester 
om ån hade ökats och upptog en bredd af omkring 
24 m., hvarföre hamnstyrelsen nu var betänkt på att 
vidtaga den vid förra inspektionen tillrådda åtgärden 
att anbringa spåntpålning och stenfyllning. 

Vågbrytare och pirhufvuden voro i godt skick. 
Djupet var detsamma som vid föregående be-

sigtning, d. v. s. i ån ofvanför hamnen 1,5 till 1,8 
m., i hamnrännan 3,0 m. samt utanför inloppet om
kring 1,8 m. 

Höganäs hamn. 
(3,0 ra. under hafveta m. v. y.) 

Hamnen var väl underhållen. Omfattande ut
vidgnings- och förstärkningsarbeten pågingo. 

Helsingborgs hamn. 

(Gamla bassinen 4,8 m. under hafvets in. v. y.) 
(Nya d:o 3,0 m. d:o d:o d:o ) 

Norra vågbrytarens pirhufvud, som genom på-
segling af en större ångare i Oktober 1885 blifvit 
betydligt skadadt, var vid besigtningen provisionelt 
iståndsatt medelst inlagda cementbrukssäckar och 
skulle detsamma framdeles fullständigt repareras. I 
öfrigt var hamnen i synnerligen godt skick. 

Arbetet för den nya vågbrytaren pågick och 
framstäldes mot detsamma ingen anmärkning. 

Kajbyggnaden medelst bålverk å norra sidan af 
den inre hamnbassinen var sedan den föregående 
besigtningen fullbordad. 

Råd hamn. 
(2,4 m. under hafvets m. v. y.) 

För hamnens ytterligare fördjupande till 2,7 å 
3,3 meter är på intressenternas begäran förslag upp-

Väg- och Vattcnbyggnatlsstyrehens berättelse. 18SG. 

rättadt, men beror realiserandet deraf på möjligheten 
att anskaffa medel. Den äfven i sitt nuvarande 
skick för fiskeläget värdefulla hamnen ar väl hållen, 
och fastän genom sättning sprickor uppkommit tvärs 
öfver den nya norra vågbrytarens parapet, syntes 
arbetet kunna motstå sjöns åverkan. Uppgrundnin-
gar förekommo såväl vid norra hamnarmen som i 
årännan, och ehuru muddringar under sistförflutna 
året egt rum, torde dock till förekommande af vidare 
grundbildning nytt utlopp för ån böra påtänkas. 

Kyrkbackens hamn på ön Hven (under arbete). 

(2,1 m. under hafvets ra. v. y.) 

Denna hamn lider af uppgrundning genom hafs-
sandens inträngande genom stenjettéerna. — Den 
plankvägg, som man till förekommande af denna 
olägenhet anbragt på innersidan af den norra våg
brytaren, hade under den storm, som inträffade i 
Oktober 1885, blifvit kullslagen, men var vid besigt
ningen åter upprest och förankrad med kettingar, 
livarjemte den vinkelrätt mot vågbrytaren anlagda 
sandfångaren förstärkts medelst stenfyllning. Å södra 
hamnarmens glacis voro betydliga utfyllningar med 
stora stenar verkstälda. 

Muddring med hamnens ångmudderverk hade 
utförts och var djupet i inseglingen 2,.r> m., utefter 
norra vågbrytaren 1,8 å 2,4 m. samt utefter land-
skoningen 1,8 m. 

Bäckvikens hamn -på un Hven (under arbete). 

(3,3 m. under hafvets m. v. y.) 

Undantagandes några vid besigtningen åter
stående stenfyllnings- och muddringsarbeten var 
hamnen på ett berömvärdt sätt i öfverensstämmelse 
med den nådigst gillade planen utförd. 

Borstahusens hamn (under arbete). 

Vid besigtningen var stenfyllningon för våg-
brytarne i det närmaste fullbordad, livarjemte beton-
gjutningen och arbetet å haninbassinens fördjupning 
voro påbörjade. 

4 
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Landskrona hamn. 

(9,8-å 12 m. under hafvets ra. v. y.) 
(De inre kanalerna 3,6 m. under hafvets m. v. y.) 

Muddringsarbete pågick. 
Hamnen var väl underhållen. 

Barsebäcks hamn. 
(1,2 å 1,9 m. under hafvets m. v. y.) 

I inseglingsgattet samt å en kortare sträcka längs 
båda hamnarmarne, från pirhufVudena räknadt, är 
djupet 1,8 å 2,0 meter. Den öfriga delen är så grund, 
att plats ej finnes för fiskelägets egna båtar, ehuru 
s. k. tillsandning här ej förekommer. Obetydligare 
skador å hamnarmarne anmodades hamndirektionen 
afhjelpa. 

Malmö hamn. 
(5,c ra. under hafvets m. v. y.) 

Muddrings- och rensningsarbeten hade alltjcmt 
fortgått och utfyllningar och planeringar för tomter 
och gator voro fortsatta. 

Nya svängbron öfver den utvidgade östra kana
len var fullbordad och jernbro för två jernvägsspår 
under uppsättning öfver varfskanalen. 

Yttre kanalen norr om citadellet var utvidgad, 
nytt bålverk utmed strandgatan från fiskarebron till 
citadellshamnen under utförande, hvarjemte stensätt-
ningar, utläggning af jernvägsspår m. m. flerestädes 
pågingo. ' 

Samtliga hamnarbeten voro jemte dockan i bästa 
skick. 

Skanörs hamn. 
(1,5 å 2,2 m. under hafvets m. v. y.) 

I afvaktan å utgången af frågan om delvis om
byggnad af ifrågavarande hamn hade vederbörande 
ej vidtagit några direkta åtgärder för vidmakthål
lande af den genom stormar synnerligen svårt ska
dade anläggninge». Sedan numera denna fråga är 
tillfredsställande ordnad, är arbetsplan upprättad med 
särskildt afseende å angelägenheten att förekomma 
den tillsandning, som nu hotar att förstöra hamnen. 

Trelleborgs hamn. 
(3,0 å 4,8 m. under hafvets m. v. y.) 

Under 1885 års Novemberstormar hade pålarne 
brutits å on del (40 m. lång) af östra vågbrytaren, 

och stenjettén rasat till något öfver vattenytan, — 
och tillämnades reparation deraf. 

Det senast uppgjorda hamnförslaget var nu ge-
nomfördt och dessutom betydligare underhållsarbeten 
verkstälda, hvaribland må nämnas den stora last
bryggans förseende med ny plankbeklädnad, mudd-
ringar för utvidgande af det större djupet och pla
neringar för bildande af rymligare upplagsplatser, 
till hvilka ytterligare ett jernvägsspår utlagts. 

Abbekås hamn (under arbete). 
(1,5 m. under hafvets m. v. y.) 

Vid inspektionen befunnos utvidgningsarbetena 
fortsatta medelst sänkning och kringfyllning af pir
kista, anbringande af träväggar jemte stenfyllning 
för nya delen af armen, samt utförande af bålverket 
m. m., hvarjemte muddring i hamnen pågått. Mot 
arbetet förekom mindre detaljanmärkningar. 

Ystads hamn. 
(4,8 m. under hafvets m. v. y.) 

Anläggningen var väl underhållen, ehuru en å 
vestra vågbrytaren af sjöns åverkan orsakad skada 
ännu ej hunnit repareras i afvaktan å leverans af 
derför bestälda stenblock. Muddring pågick och en 
del utvidgnings- och förbättringsarbeten voro ut
förda, hvaribland må nämnas östra kajens anlägg
ning af sten, uppsättning af ny lyftkran för 5 tons 
last och ny beklädnad å vestra kajen vid nya hamnen. 

Kåseberga hamn. 
(0,9 ä 1,5 ra. under hafvets m. v. y.) 

är såsom fullbordad under året godkänd. 

Simrishamns hamn. 
(3,G m. under hafvets ra. v. y.) 

Muddring och sprängning å ett berggrund i ham
nen pågick, och var denne nu i stånd att mottaga 
fartyg med 4,3 å 4,4 meters djup. Skeppsbron af 
trä var reparerad, men de försök, som gjorts för 
fyllande af hålen å södra pirhufvudet, ha ej krönts 
med framgång och skulle derför vid lägre vatten
stånd fortsättas. 
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Kiviks hamn. 
(2,63 m. under liafvets m. v. y.) 

Vid pejling i hamnen befans djupet variera 

mellan 0,75 m. och 2,25 ra., utvisande således en betyd

ligare uppgrundning af hamnen, och ehuru muddrin-

gar årligen verkställas, torde dock föreskrifna djupet 

ej derigenom kunna bibehållas, utan erfordras för 

detta ändamål en del nya anläggningar. 

Stridiga åsigter mellan intressenterna, af hvilka 

en del hos Styrelsen anfört klagomål, synas hafva 

fördröjt åtgärderna för hamndjupets återställande, men 

sedan nu förberedelser vidtagits för erhållande af 

plan till hamnens iståndsättande, synes en reglering 

af underhållet vara att med det snaraste påräkna. 

Hvitemölla hamn. 
(0,0 ä 3,o m. under liafvets in. v. y.) 

Till arbeten för denna hamns iståndsättande och 

förstärkning anvisade Eders Kongl. Maj:t den 18 

Juli 1884 ett bidrag af 3,950 kronor. Dessa för

stärkningsarbeten, nu fullbordade, hafva af Styrelsen 

godkänts. Hamnen i öfrigt i tillfredsställande skick. 

Sölvesborgs hamn. 
(3,6 m. under hafvets ra. v. y.) 

Enligt plan för hamnens utvidgning och för

bättring, upprättad 1881, skulle denna få ett djup af 

5,3 meter. Planens genomförande, påbörjadt 1883, 

har nu framskridit derhän, att inseglingsrännan på 

en bredd af 30 meter har 5,3 meters djup, i öfrigt 

4,5 meter med undantag af vinterhamnen, som har 

ett djup af 3,6 å 3,9 meter. Mot det största djupets 

framdragande nära intill de på faschiner grundlagda 

murarne framstälde inspektören välgrundade erin

ringar. Mot hamnens underhåll var för öfrigt icke 

något att erinra. 

Nogersunds hamn. 
(1,8 å 2,4 m. under hafvets in. v. y.) 

Hamnens djup hade ej undergått förändring och 

densamma var för öfrigt i allmänhet i godt stånd. 

Undantagen utgöras af vågbrytarnes yttre doseringar, 

der ny sten blifvit sänkt till förstärkning, samt vest.ru 

vågbrytarens pirhufvud, der reparation skulle under 

året företagas. 

Karlshamns hamn. 
(3,6 in. under hafvets m. v. y.) 

Genom muddringar hade hamnen fördjupats så, 

att vid åns vestra sida fans ett djup af 5,3 meter, 

och ny brygga utmed samma sida anbragt, den sist

nämnda dock allt för svag, livar för den skulle för

stärkas. 

Diskussion om arbeten, afseende att bilda en 

yttre redd, pågick, men något förslag dertill är ännu 

ej uppgjordt. 

Karlskrona handelshamn. 
(i m. änder hafvets in. v. y.) 

Bryggor och kajer voro reparerade och genom 

betydande, ännu pågående muddringsarbeten hade 

hamnen fördjupats, så att vid ångbåtsbryggan skulle 

erhållas 5,:s och vid öfriga bryggor 4,7 meters djup, 

hvarjemte ett berggrund i inseglingsrännan bort

sprängts till djup af 6 meter. 

Under anläggning var vidare ny kaj med strand

gata från den s. k. norra bryggan till jernvägen, och 

beräknades vattendjupet utmed denna kaj till 5 meter. 

Vid Östra Torp var hamnarbetet ej påbörjadt. 

Vestra distriktet. 

Kristhwha»>ns hamn. 
(2,7 ni. under Vencrns 1. v. y.) 

Vanliga underhållsåtgärder vidtagna, så att dju

pet var tillräckligt och hamnen i öfrigt utan an

märkning. 

Karlstads hamn. 
(3,d ni. under Venerns 1. v. y.) 

Nödiga underhållsarbeten, hvaribland insättning 

af tvä nya slussportar med trösklar, voro här utförda. 

A mals hamn. 
(2,7 in. under Venerns 1. v. y.) 

Oaktadt upprepade anmärkningar är underhållet 

af denna hamn försummadt, sä att vattendjupet, om 

än tillräckligt för de farkoster, som vanligen bosöka 

hamnen, dock är i olika delar från 0,3 till 0,7 meter 

http://vest.ru
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mindre än det faststälda, hvarjemte bryggor, duc-
d'alber m. m. synas lemnade att förfalla. I särskild 
skrifvelse har Styrelsen anmodat direktionen vidtaga 
de af inspektören nödige ansedde underhållsåtgärder. 

Venersborgs vågbrytare 

gaf ej anledning till anmärkning i afseende å under
hållet. 

Göteborgs hamn- och elfarbeten. 
(5 m. under hafvets m. v. y.) 

De sedan föregående åren påbözjade arbetena 
med strandpålning i Tingstadsvassen samt fördjup
ning af segelrännorna hafva fortsatts, nya moringar 
utlagts samt hamnen med dertill hörande materiel 
underhållits så, att anläggningen med tillbehör är i 
synnerligen godt skick. 

Strömstads hamn. 
(3,3 m. under hafvets ni. v. y.) 

Mindre underhållsarbeten verkstälda och förbe
redande åtgärder för ångbåtskajens ombyggnad vid
tagna. 

Östra distriktet. 

Hjo hamn. 
(3,0 m. under Vetterns 1. v. y.) 

Underhållsarbetena hafva utgjorts af flisning och 
fogstrykning å norra och södra hamnarmarne, som 
förstärkts genom stenfyllning utmed deras yttersi
dor, och är hamnen i anmärkningsfritt skick. Den 
ökade trafiken påkallar en utvidgning af hamnen 
och anläggning af flera jernvägsspår, så att lastning 
och lossning må kunna samtidigt försiggå. 

Jönköpings hamn. 
(3,o m. under Vetterns 1. v. y.) 

Mot underhållet var här intet att anmärka. De 
föreskrifna djupen funnos öfver allt utom vid en 
under året i inre hamnen nybyggd 45 m. lång kaj, 
der muddring erfordras. Den gamla rullbron öfver 
kanalen mellan yttre och inre hamnen skall ersättas 
med en svängbro, som vid inspektionen var under 
arbete. 

Grenna hamn. 
(3,o m. under Vetterns 1. v. y.) 

Mot hamnarmarnes underhåll förekom ej anmärk
ning, men for föreskrifna djupets uppehållande är å 
några ställen i hamnen muddring behöflig. 

Visingsborgs hamn. 
(1,8 m. under Vetterns 1. v. y.) 

Såväl byggnader som vattendjup voro här till
fredsställande. För att göra hamnarmen lättare till
gänglig för trafikanter bör dennes öfre yta planeras, 
och är hamndirektionen uppmanad att låta utföra 
detta förbättringsarbete. 

Hästholmens hamn 
(3,0 ni. under Vetterns 1. v. y.) 

gaf ej anledning till någon anmärkning. 

Vadstena hamn. 
(3,0 ra. under Vetterns 1. v. y.) 

Mot vattendjupet förekom här ej anmärkning, 
men ehuru mot nya hamnarmen stenfyllning påbör
jats, så att omkring hälften deraf kan anses skyddad, 
så erfordras dock ytterligare fyllning omkring pir-
hufvudet, om de kistor, som ännu ej skyddats, skola 
i tid varda bevarade från förslitning. 

Sättningar i inre kanalens strandskoning antyda, 
att äfven der underhållsarbeten snart varda behöfliga. 

Lidköpings hamn. 
(3,o m. under Venerns 1. v. y.) 

Hamnens djup var utan anmärkning. Besigt-
ning af hamnarmarne hindrades af storm. 

Mariestads hamn. 
(2,4 m. under Venerns 1. v. y.) 

Vattendjupet föranledde ej anmärkning och min
dre planerings- och underhållsarbeten voro verk
stälda. Å träkajen erfordrades utbyte af skadadt 
virke. 

Linköpings hamn. 
(3,0 ni. under Stångåns 1. v. y.) 

Mellan slussen och jernvägsbron förefans före-
skrifvet djup. Minsta djupet ofvan jernvägsbron 
nära 2 meter. 
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Genom anläggning af ny kaj på kistor med en 
längd af 66 meter och erforderlig planering var 
kajutrymmet väsentligen ökadt. Genom muddring 
var utmed denna kaj beredt ett djup af 1,8 meter. 

Kalmar hamn. 
(4,2 m, under hafvets ra. v. y.) 

Djupet varierade vid inspektionen mellan 4,8 
och 6 meter. I den s. k. Olandshamnen pågår mudd
ring i afsigt att öka dess djup från nuvarande 2,1 
meter till 3 meter, — och i den större hamnbassi-
nen muddras likaledes för vinnande af ökadt djup. 

Oskarshamiis hamn. 
(2,4 ä 5,5 m. under hafvets 1. v. y.) 

Anlägguingarne här bestå af kaj med förbin
delsespår till jernvägsstationen, hvilket sistnämnda 
på grund af tvist mellan staden och jernvägsbolaget 
ej trafikeras och ej utdragits framför bangården. 

Gamleby lastbrygga 

befans vid inspektionen väl underhållen. 

Vesterviks hamn. 
(Vid södra kajen 3,5 m. under hafvets m. v. y.) 
(Vid Ölandskajen 2,1 m. d:o d:o d:o ) 

Hamnen inspekterades utan anmärkning mot 
vare sig byggnader eller vattendjup. 

Sandvikens hamn. 
(2,i m. under hafvets m. v. y.) 

Denna hamns bestånd äfventyras dels till följd 
af sanddrift, dels derigenom, att vid hvarje nordlig 
storm sten inkastas öfver den allt för låga hamn
armen. Denna erfordrar derför tillökning i så väl 
bredd som höjd och mot sanddriften erfordras en 
sydlig hamnarm. Nuvarande djup understiger vis
serligen ej det föreskrifna, men för att hamnen skall 
motsvara sitt ändamål erfordras ett djup af minst 
2,5 meter. 

Borgholms hamn. 
(4,2 m. under hafvets m. v. y.) 

För hamnarmarnes underhåll är stenfyllning och 
skärfning behöflig. Vattendjupet var ej obetydligt 

mindre än det föreskrifna eller endast omkring 3 meter, 
men då i alla händelser muddring verkställes för 
anskaffande af fyllnadsämne till pågående planerings
arbeten, erinrades vederbörande att dermed kombi
nera hamnens upprensning. 

Röhälla hamn. 
(1,2 ra. under hafvets m. v. y.) 

Redan år 1884 inberättade Styrelsen att denna 
hamn genom de senare årens uppgrundningar blifvit 
nära nog omöjlig att begagna. Förslag till dess 
iståndsättande är sedermera visserligen upprättadt, 
men någon särskild åtgärd för genomförande deraf 
är ej vidtagen, och är således hamnens tillstånd det 
sämsta. 

Färjestadens hamn. 
(1,8 in. under hafvets m. v. y.) 

Den med isbrytande ångaren Oland inträdda 
lifligaro rörelsen synes vara större än hamnen kan 
betjena, hvadan ock nuvarande trängsel foranledt 
slitning å hamnbryggan. Förslag till hamnens för
bättring uppgifves vara genom direktionens försorg 
upprättadt. 

Morbylänga hamn. 
(1,8 ni. under hafvets m. v. y.) 

Oaktadt den synnerligen från norr starka sand
driften var bestämda djupet genom muddring vid
makthållet. Hamnarmen påkallar deremot en mindre 
reparation. 

Stora Hörs hamn (uuder arbete). 

Arbetet har under 1886 fortgått, administreradt 
på samma sätt som föregående år. Arbetsstyrkan 
har varierat mellan 18 och 48 man och hufvudsak-
liga arbetena hafva. varit stenanskarfning, muddring, 
timring och sänkning af kistor samt murning och 
kajbyggnad. 

Vid årets slut voro båda hamnarmarne och kajen 
fullbordade och omkring '% af muddringen inom 
armarne verkstäld. 

Kostnaden för årets arbeten har uppgått till 
23,i)26: 87 kronor och belöper häraf: 
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Å norra hamnarmen 4,732: 17. 
Å södra d:o 7,686: 66. 
Muddring 7,163: 28. 
Kaj 1,628: 50. 
Förråd och diverse utgifter 2,191: 26. 
Arvode till arbetschef och kassör 

(det förra endast ett qvartal) 525: 00. 
Summa kronor 23,926: 87. 

Till 1885 års slut var användt.. 27,873: 70. 
Således totalkostnaden vid 1886 

års slut 51,800: 66. 
Huruledes kostnaden för arbetet öfverstigit den 

beräknade och om orsakerna härtill har Styrelsen i 
underdånig skrifvelse af den 23 November 1886 haft 
tillfälle att hos Eders Kongl. Maj:t anmäla. 

Undertecknad Lindgren, som jemte distriktsche
fen inspekterat hamnen, anser sig böra vitsorda, att 
arbetet dera var i alla hänseenden väl anordnadt 
och på ett både varaktigt och ekonomiskt sätt ut-
fördt, och att sålunda bristen i byggnadsmedlen ute
slutande är att tillskrifva ogynsamma värderleks-
förhållanden. 

Visby hamn. 
(Inre hamnen 3,6 in. under hafvets 1. v. y.) 
(Yttre d:o 4,5 ro, d;o d:o d:o ) 

Förstärkningsarbeten, bestående i sänkning af 
betonblock för skyddande af hamnarmens yttre sida, 
samt delvis beklädning af parapetens vittrande kalk
stensbeklädnad hafva fortsatts och synas, enligt hit
tills vunnen erfarenhet, fyllt det dermed afsedda 
ändamål, ehuru ytterligare erfarenhet erfordras för 
att i detta hänseende vinna full visshet. Genom 
muddringar var vidare det nyttiga hamnområdet ut-
vidgadt och öfriga mindre underhållsåtgärder vid
tagna. 

Såväl undertecknad Lindgrens som distriktsche-
fens iakttagelser gifva fortfarande stöd för den åsigt, 
att skydd mot sydliga och sydvestliga vindar måste 
beredas genom en anläggning af ytterligare en våg-
brytare. 

Gnisvärds hamn. 
(0,9 ra. under hafvets m. v. y.) 

Behöflig förstärkning af den landtunga, som till 

en del begränsar hamnen, var ej verkstäld, men 
hamnen för öfrigt anmärkningsfritt underhållen. 

Klinte hamn. 
(3,o k 3,6 m. under hafvets ro. v. y.) 

En del obetydligare reparationer voro verkstäldo, 
men ytterligare erforderliga åtgärder hafva uppskju-
tits under afvaktan af en fullständigare arbetsplan. 

Burgsviks hamn. 
(3,3 in. under hafvets ni. v. y.) 

Härvarande hamnbrygga, ursprungligen byggd 
på kistor, mellan hvilka lemnats öppna, af broar öf-
verspända mellanrum, var under sista året så till 
vida förbättrad, att de fem yttersta mellanrummen 
tillstängts med stenkistor, hvarigenom lugnare vatten 
berodts på bryggans läsida. Mindre reparationsarbe
ten dessutom verkstälda. 

Nystrands hamn (1,0 meter), Hus hamn (0,9 me
ter) samt Eone hamn (4,2 meter allt under hafvets 
m. v. y.) inspekterade utan anmärkning. 

Tomteboda hamn. 
(0,6 ä 1,2 ra. under hafvets ra. v. y.) 

Stenkistorna vid hamnens inlopp voro i godt 
stånd, men hamnarmarne, bestående af en enkel rad 
stenar, lemna vid högvatten icke tillräckligt skydd 
för båtarne. Ett straxt utanför gattet liggande far
ligt stenröse skulle enligt vederbörandes löfte bort
rensas. 

Herta hamn. 
(l,o ro. under hafvets m. v. y.) 

Hamnen begränsas af tre armar, af hvilka don 
östra, gamla hamnarmen, byggd efter en numera 
öfvergifven konstruktion, var illa skadad. Mellan-
arrnen och den nya hamnarmen voro äfven något 
skadade af den våldsamma sjögången, men dock i 
försvarligt skick. Mot den sorglöshet vid under
hållet, som här synes ega rum, äro till vederbörande 
påminnelser afgifne. 
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Djupdya hamn 

(O,» in. under hafvets m. v, y.) 

inspekterad utan anmärkningar. 

Näbbens hamn. 
(1,2 in. under hafvets ni. v. y.) 

Hafstång, som öfver de något för låga ar
marne stundom inkastas i denna hamn, försvårar 
båtfarten derinom och skadar anläggningen genom 
uppgrundning. I annat hänseende förekom ej an
märkning. 

Ljugarns hamn 
(3,o å 4,2 m. under hafvets m. v. y.) 

synes vid half storm eller starkare vind ej fylla sitt 
ändamål; — ett par nya nioringar, den ena dålig, 
voro under sista året i hamnen utlagda. 

Sitte hamn. 
(4,8 å 6,0 m. under hafvets ra. v. y.) 

Behöfliga vid föregående inspektioner föreskrifha 
underhållsåtgärder voro i hufvudsak vidtagna, men 
de olägenheter, som äro förknippade med det otill
räckliga utrymmet på tillräckligt vattendjup, samt 
med det äldre konstruktionssättet för armarne, qvar-
stå ännu och torde knappast kunna med hamnkas
sans egna medel ännu på lång tid öfvervinnas. 

Kappelhamns hamn. 
(2,4 ä 3,6 m. under hafvets ra. v. y.) 

Behöfliga reparationer å brohufvudet och yttre 
ducd'albkistan omsorgsfullt verkstälda. Smalaste de
lens af bron utvidgning behöflig. 

Mellersta distriktet. 

V ester ås hamn 
(3,o m. under Mälarens 1. v. y.), 

Askersunds hamn 
(3.0 ni. under Vetterns 1. v. y.) och 

Öregrunds hamnbrygga 

voro alla vid inspektionen i godt skick. A sist
nämnda ställe var den s. k. Tullbryggan förlängd 
samt åtskilliga andra förbättringar vidtagna. 

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

Södra distriktet. 
Längebro vid Kristianstad. Underhållet var i hög 

grad försummadt, såväl i afseende å öfverbyggnad 
som utfarternas körbana och har för vinnande af 
rättelse skrifvelse härom af inspektionsförrättaren af-
låtits till Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande. 

Dambron nedanför Ifösjön vid Bromölla. Åfven 
detta arbete föranledde inspektionsförrättaren att hos 
Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhålla om 
medverkan för iståndsättande af bron medelst dels 
nytt friskt virke, dels tjärstrykning af det dugliga 
äldre virket m. m. 

Vestra distriktet. 

Köpmannebro i Elfsborgs län har ej undergått 
förändring. 

Bro öfver Ellenösjön i Elfsborgs län. Arbetet ut-
föres genom entreprenör och voro vid inspektionen 
båda landfästena uppmurade något öfver högsta vat
tenytan i sjön. Genom den förändring som förut 
omförmälts rörande riktningen i tillstötande vägar 
(se sid. 16) kommer bron att förhöjas omkring 0,45 
meter. 

Östra distriktet. 

Bro öfver Svartan mellan Linköping och Berg 
i Östergötlands län. Skador å brons landfästen och 
pelare, bristande målning af jernöfverbyggnaden samt 
röta i körbanans plankbekläduad föranledde inspek
tionsförrättaren att anmoda direktionen om under
hållsåtgärders vidtagande. 

Ombyggnad af Tinge bro, afsedd att utföras af 
sten. Landfästen och pelare voro uppförda till hvalf-
foten, hvalfstommar uppsatta och inslagning afhvalf-
ven påbörjad. 

Mellersta distriktet. 

Broarne öfver Stora och Lilla Hammarsundet för
anledde ingen anmärkning i afseende å underhållet. 

Bro öfver sundet vid Almarestäk. Förut anmärkta 
brister å donna bro äro nu afhjclpte. 
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Broarne å vägen mellan Stockholm och Drottning
holm, nämligen Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar i Stockholms län befunnos jemte tillhö
rande vägar i fullt trafikabelt skick, ehuru särskildt 
hvad beträffar den rörliga delen af Tranebergs bro 
en omfattande ombyggnad eller förstärkning ansågs 
böra påtänkas. 

Ombyggnad af Tappströms bro i Stockholms län 
utföres af entreprenör, som vid inspektionen verk
stält behöflig grundläggning och påbörjat murning 
af landfästen och pelare. 

Öfre norra distriktet. 

Bro öfver Vindelelfven vid Ekorrsele by är efter 
afsyning godkänd. 

Bro öfver Ume elf vid Umeå stad. Bron, upp
förd åren 1861—1863 på landfästen och pelare af 
sten med öfverbyggnad af trä i spännvidder om 24 
à 30 meter, har ännu qvar den ursprungliga trä-
öfverbyggnaden, hvilken, ehuru omsorgsfullt under
hållen, knappast vidare kan antagas erbjuda full sä
kerhet för trafiken, sedan det visat sig att åtskilliga 
af de vigtigare konstruktionsdelarne angripits af röta. 
Sedan fullständigare undersökning, än sommartid kan 
anordnas, egt rum om virkets beskaffenhet, kommer 
frågan att af Styrelsen ytterligare behandlas. 

Bro öfver Ume elf mellan Sörfors och Brännland 
är, med undantag af den delvis förslitna körbanan, 
i godt stånd. 

III. K a n a l e r o c h f a r l e d e r . 

Södra distriktet. 
Upprensning af Lag a-ån mellan Ljungby och Hamn-

eda bro i Kronobergs län. Vid inspektionen åter
stod för detta arbetes fullbordande endast upprens
ning af en obetydligare bank å sydligaste grundet. 

Kanal mellan Räppe, Helgasjö och Toftasjö i Kro
nobergs län. Mot underhållet af detta företag, hvil-
ket numera öfverlåtits åt nytt bolag, bildadt för le
dens utsträckning, framstäldes mindre anmärkningar, 
afseende dels strandskoningarne i hamnbassinen, dels 
landfästena till första landsvägsbron. Vattendjupet 

i kanalerna, beroende af vattenytan i sjöarne, synes 
nedgå lägre än man förut antagit. 

Upprensning af Nettraby å i Blekinge län. Trots 
de misstag, som gjorts vid beräkning af muddrin-
garnes storlek, har detta arbete skridit raskt framåt, 
så att en stor del deraf var vid inspektionen utförd. 

Vestra distriktet. 

Trollhätte kanal föranledde ingen anmärkning. 
Utom vanliga underhållsarbeten har företagits en ut
vidgning af Olidans bassin. 

Dalslands kanal var nöjaktigt underhållen, och 
torde bland underhållsarbetena böra särskildt näm
nas ombyggnad af 6 stycken slussportar och 2 ka
nalbroar. Dessutom är vid Långed ny mötesbassin 
anordnad. Årets ringa nederbörd föranledde sådan 
sänkning af vattenytan i sjön Lelången, att vid Gu
stafsfors det bestämda minimidjupet underskreds om
kring den 1 September. 

Seffle kanal med Byelfvens segelled har varit före
mål för omsorgsfullt underhållsarbete i förening med 
rensningar af kanalerna och segellederna samt är 
med tillbehör i godt skick. Vid Seffle är dessutom 
kajen utvidgad, samt några källare m. m. nybyggda. 

Forshaga kanal. Öfre slussportarne ombyggda 
och kanalen äfven i öfrigt anmärkningsfritt under
hållen. 

Farleden på Frykensjöarne skulle ursprungligen 
underhållas af Frykstads. jernvägsaktiebolag, men 
genom senare skedda förändringar i traktens kom
munikationsväsende har underhållsskyldigheten upp
hört, hvarefter ledens mudderverk lärer realiserats 
och behållningen öfverlemnats till handels- och sjö
fartsfonden. 

Aspholmens farled i Venei-n var ordentligt ut
prickad och tillräckligt djup. 

Östra distriktet. 

Inloppen till Gamlebyviken (4,45 m.) såväl Stege
holms- som Strömsholmskanalen egde större vatten
djup än enligt vattenmärkena erfordrades. 

Gränsö kanal (1,5 m.), vattendjupen varierade 
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något och voro å ett och annat stallo något mindre 

(endast 3 cm.) än det faststälda. Korrektion af vat

tenmärkena föreskrefs. 

Farleden till Vestervik genom Blookhushålet (4,5 

m.). Minsta uppmätta vattendjup var 4,8 m. och 

rensningen i öfrigt utan anmärkning. 

Farleden till Mönsterås (2,io m.). Djupet under

steg ingenstädes det föreskrifna. Under ombyggnad 

var den inre södra kajen. 

St äng ans rätning mellan Roxen och Nyqvarn. Pej

lingen visade i allmänhet större djup än det före

skrifna. På några få ställen förekommo dock upp-

slamningar med knappt vattendjup. 

Göta kanal. Underhållsarbetena hafva hufvud-

sakligen omfattat tätning af en del äldre läckor i 

kanalbankarne, grusning och delvis förstärkning af 

dessa, rensning i kanalerna, fogstrykning af sluss

murar, större och mindre reparationer å broar, sluss-

och stämportar, diverse husbyggnader m. m., så att 

kanalen fortfarande är i fullgodt skick. 

Kinda kanal, med den nu ingående båtled Ken-

gen—Jernlunden—Asunden, var likaledes i fullgodt 

skick. Några mera betydande underhållsarbeten hafva 

här ej under året varit behöfliga. 

Boxens reglering. Af hittills vunnen erfarenhet 

att döma har detta arbete medfört dermed åsyftad 

verkan, att hålla vattenvariationen inom bestämda 

gränser. 

Mellersta distriktet. 

Åkers kanal och sluss. De arbeten för slussens 

ombyggnad och kanalens fördjupning, till hvilka Eders 

Kongl. Maj:t anvisat dels anslag, dels två lån (1883 

och 1886), allt från Handels- och Sjöfartsfonden, äro 

fullbordade och under året godkända. 

Dragets kanal, mellan Järflotta-ön och fasta lan

det i Osrno socken af Stockholms län, är för trafi

ken fullt användbar ehuru den saknat underhåll. En 

för dragvägen uppförd träbro är numera oduglig och 

obehöflig, och en uppgrundning vid kanalens norra 

sida förhindrar ej kaualfarten. 

Farleden Kolströmmen—Lillströmmen eller Ström

ma kanal mellan Vermdö och Ingarö i Stockholms skär-
Väg- och Vattenl/yggnads&tyrehens berättelse. 1880. 

gård. Den öfver kanalen ledande brons bristfällighet 

har föranledt Styrelsen, att i skrifvelse till Eders 

Kongl. Maj-.tsBefallningshafvande anhålla om åtgärder 

för dess iståndsättande. Kanalens dimensioner, ehuru 

uppehållna till föreskrifvet djup, torde på rörelsens 

nuvarande ståndpunkt knappast få anses tillräckliga. 

Södertelje kanal (3,0 m.). Vattendjupet i kanalen 

syntes flerestädes vara mindre än djupet på sluss

tröskeln, men i öfrigt förekom ej anmärkning. 

Farleden till Nyköping genom Skanssundet. Sedan 

farleden med det ursprungligen faststälda djupet (3 

m.) visat sig icke längre fullt motsvara sitt ändamål, 

har ny plan, upptagande 3,0 meters vattendjup, af 

Eders Kongl. Maj:t faststälts och bidrag anvisats för 

denna plans genomförande. 

Knapfors kanal i Timselfuen. Underhållet utan 

anmärkning. För ombyggnad af bron öfver slussen 

voro förberedande åtgärder vidtagna. 

Hörkens kanal. Några mindre reparationsarbe

ten i afseende å slussportarne föreskrofvos; — i öf

rigt ingen anmärkning. 

Strömshulms kanal var i alla hänseenden väl un

derhållen. 

Eskilstuna kanal. Mellersta portparet i slussarne 

bristfälligt, men i öfrigt förekom ingen anledning till 

anmärkning. Farleden på ån var besvärad genom 

följderna af ett hafveri, men åtgärder för sakens ord

nande äro vidtagna. På grund af den tilltagande 

trafiken förberedas här åtskilliga utvidguingsarbetcn. 

Farleden till Köping var med tillhörande kajer i 

godt skick, men den tilltagande trafiken synes kräfva 

farled för större farkoster än dem, för hvilka nuva

rande led är afsedd. 

Hjelmare kanal. Mot kanalens underhåll förekom 

ej anledning till anmärkning, och för de arbeten å 

segelleden, som ålegat Hjelinarens och Qvismarens 

sjösänkningsbolag, lemnas redogörelse i sammanhang 

med berättelsen om Hjelmarens och Qvismarens sänk

ning (se Vattenaftappningar). Den ovanligt torra 

eftersommaren och tidigare hösten vållade en sänk

ning af vattenytan i kanalons öfre del under den 

bestämda lägsta ( = 94 A M\ hvilket dock åstadkom 

olägenhet,- hufvudsakligen endast vid slussen n:r 8, 

enär rensningarne utförts till större djup än det före-
5 
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skrifna. Oaktadt aftappningen af vatten från sjön 

redan den 5 Juni nedsattes under det belopp, som 

enligt de sjösänkningen föregående utredningarne 

antogs vara vattenverkens efter Eskilstuna-ån behof, 

och på sensommaren minskades till mindre än hälf

ten af det beräknade behofvet, hade dock vattenytan 

först i medio af December åter uppnått den bestämda 

minimihöjden. 

Nedre norra distriktet. 

Hernösands kanal med svängbro. Kanalen befans 

i tillfredsställande skick, ehuru det vill synas, som 

om den omständighet, som vanligen benämnes skan

dinaviska vallens höjning, äfven här gjort sina verk

ningar gällande, så att vattendjupet understiger det 

ursprungligen bestämda. Svängbron (af trä) var i 

mindre tillfredsställande skick, och dess ålder torde 

snarligen betinga en fullständigare ombyggnad. 

Öfre norra distriktet. 

Segelled till Piteå jemle lastbrygga. Segelrännan 

var uppmuddrad till större djup än det föreskrifna och 

lastbryggan var i fullgodt stånd. 

IV. D o c k b y g g n a d e r . 

Malmö docka. Väl underhållen och i bästa skick. 

Norrköpings docka. Bordläggningen i dockan 

samt dockportarne erfordra reparation, men i öfrigt 

var dockan i anmärkningsfritt skick. 

Oskarshamns docka gaf ej anledning till anmärk

ning. 

Skibordsdam öfver Motala ström norr om Bergs

bron i Norrköping är utan anmärkning inspekterad 

af distriktschefen, som ansett arbetet böra godkännas. 

Följande med statsbidrag understödda hamn-, 

kanal- och brobyggnader hafva under 1886 god

känts, nämligen: 

C. Vattenaftappningsarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Sänkning af sjöarne Målen, Karlsjön och Gransjön i 

Agunnaryds socken. Som genom inköp af Strömma 

qvarn åstadkommits att den beräknade lägsta 

vattenytan blifvit sänkt från 0,45 m. till 0,6 m., 

har ett mycket gynsamt resultat erhållits, på 

grund hvaraf vederbörande inspektionsförrättare, 

oaktadt vid besigtningen flere anmärkningar gjor

des mot arbetet, dock förordat detsamma till 

godkännande. 

Af tappning af Borrsjön i Söraby socken. I anledning 

af planens bristfällighet har något arbete under 

året icke bedrifvits, utan ny plan utarbetats, till 

hvars utförande nytt lån från odlingsfonden er

hållits. De gamla anslags- och lånebidragen 

hafva till statsverket indragits. 

Reglering af Kåt-ån och torrläggning af kringliggande 

mader inom Hvittaryds, Berga och Ljungby sock

nar. Vid besigtningen befans att hufvudkana-

len blifvit utgräfd till full bredd och djuplek 

mellan sektionerna 48—95 å den gillade planen, 

hvaremot de vid 1885 års besigtning anmärkta 

brister ännu icke blifvit afhjelpta. 

') Deraf 20,000 kronor som lån. 
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Blekinge län. 

Afdikniwj af en mosse, tillhörande hemmanen Hassel

stad, Ettebro ock Möllenäs i Ronneby socken. Vid 

besigtningen befans arbetet vara nyligen på

börjad t. 

Sänkning af Björkeryds-sjöu jemte rensniny af Nettra-

by-ån samt utdikniny ock odliny vid Fridlefstad, 

Mummelycke och Björkeryd i Fridlefstads socken. 

Vid besigtningen pågick arbetet, och befans jem-

väl en större del af detsamma fullbordad. 

Kristianstads ock Malmöhus län. 

Afdikniny ock odliny af ma der rid Snälleröds-än d 

'Fridstorp, Väy asked, Skankkult, Munkayärden, 

Ayyarp, Änder sbygget ock Snälleröds säteri i norra 

Korums ock Färinytofta socknar. Arbetet befans 

vid besigtningen så nära sin fullbordan, att en

dast några odlingsdiken återstodo att upptaga. 

Hallands län. 

Torrläggning af lindars mosse i Steninye in. fl. sock

nar. En stor del af arbetet befans vid besigt

ningen vara utförd. Som företaget skulle vinna 

mycket derigenom, att bottensprängningen vid 

mynningen af hufvudkanalen verkstäldes minst 

0,3 m. djupare än planen föreskrifver, uppma

nades vederbörande att vidtaga denna förän

dring. 

Af dikning af vattendränkt ock frostförande mark till

hörande hemmanet Knopparp under Vallens gärd i 

Voxtorps socken. Arbetet har icke varit föremål 

för inspektion, emedan det icke blifvit påbörjadt. 

Sänkning af Stora ock Lilla Hon-ed sjöarne samt regle

ring af deras aflopp jemte torrläggning ock odliny 

af deromkring belägen vattenskadad mark, tillkörande 

hemmaii inom Horreds, Tdala ock Veddiye socknar 

af Elfsborgs ock Hallands län. Eders Kongl. Maj:t 

har genom nådigt bref den 17 September 188G 

medgifvit, att frågan om statslåneunderstöd för 

utförande af detta sänknings- och odlingsföretag 

må hafva förfallit, samt att någon utbetalning 

icke må ske af det anvisade lånebeloppet. 

Vestra distriktet. 

Elfsborgs län. 

Utdikniny af Ekenäs mosse i Frändefors socken pä 

J)alsland. Sedan föregående besigtning hade 

rensning af såväl vestra som östra kanalen blif

vit verkstäld å tillhopa 6,000 m. Vederbö

rande uppmanades fortsätta rensningsarbetena, 

så att företaget inom föreskrifven tid blefve full-

bordadt. 

Sänkning af Bolleruds sjö i Kyrs socken. Vid besigt

ningen befans arbetet i det skick, att det af 

inspektioiisförrättaren förordats till godkännande. 

Utdikniny af de s. k. Bjelkareds mader, tillkörande kem-

i uancn Jljelkared, Sötestor]), Torkilstorp, Yimle, 

Holmen, Horskolmen, Sträte ock Plate inom Skölf-

reneds och Eriksbergs socknar. Hufvudkanalen äi-

vensom de tre bikanalerna voro vid besigtnin

gen upptagna; och befans arbetet dervid vara 

med omsorg utfördt, hvarjemte arbetet pågick 

med de mindre afledningsdikena och laggdikena. 

Vermlands län. 

Afdikniny af Stordalsmyren, Medskoyskäi ren och. Pors-

myren vi<l StöjHifors i Sanne socken. Sedan före

gående års besigtning har å arbetet verkstälts 

dikning till en längd af 480 m. 

Ut tappning af sjön Faen ock sänkning af Bytjcrnet i 

Bmnskogs socken. Oaktadt hufvudkanalen befans 

vara till största delen upptagen, återstod dock 

andra betydande arbeten, hvadan intressenterne 

af inspektionsförrättaren uppmanades att söka 

förlängning i tiden för arbetsföretagets fullbor

dande. 

Sänkning af Lilla Emsen samt uttappniny af Mark-

vattensjön ock Lillsjön inom G rums, Frykeryds ock 

AJors socknar, G rums ock Kils kärad. Arbetet 

hade sedan föregående besigtning fortskridit, 

dock förefunnos brister i dess utförande, hvilka 

anmärktes till rättelse. Som företaget ej syntes 

kunna inom föreskrifven tid ernå sin fullbordan, 

uppmanados intressenterne att ingå med ansök

ning om förlängning i tiden för arbetsföretagets 

fullbordan. 
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Afdikning af mossar, tillhörande Gustafsvik i Varnums 

socken. Sedan egendomen med anledning af före

gående égares iråkade konkurs öfvergått till ny 

égare, befans denne under år 1886 ej hafva å 

företaget nedlagt något arbete. 

Afdikning af Frosterudskärret i Rudskoga socken. Ar

betet har såsom fullbordadt blifvit af Styrelsen 

godkändt. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Reglering af Viredaån, Djupedals- och Bjurbäckarne 

samt torrläggning af kringliggande mader, tillhö

rande Viredaholm, Vireda prestgård, Djupedals 

frälsegård, Boarps Öster- och Vestergård i Norra 

Vedbo härad. Sedan intressenten förklarat sig 

afstå från de beviljade anslags- och lånebeloppen, 

hafva desamma till statsverket indragits. 

Sänkning af sjön Stora Friilen inom Breareds och Torups 

socknar i Hallands län och Femsjö socken af Jön

köpings län. Arbetet har såsom fullbordadt blifvit 

af Styrelsen godkändt. 

Afdikning vid Ugglekull, Gällaryd, Mosshidt och Prestbo 

i Gällaryds socken. Vid besigtningen befans ar

betet vara påbörjadt. 

Sänkning af Skedesjön och Mycklaflon m. m. inom Hults, 

Edshults och Bellö socknar. Vid besigtningen på

gick arbetet med afloppskanalen, som dock ej 

var upptagen till det enligt planen bestämda 

djup. 
Afdikning och odling vid Odensjö Toragård i Barnarps 

socken. Arbetet med vattenafledningen befans 

vid besigtningen vara till större delen utfördt. 

Reglering af Brusaån jemte afdikning och odling af 

mader vid Sjögle, Gäddehemmet, Högebro m. fl. 

gårdar inom Hessleby, Bellö och Ingatorps socknar. 

Vid inspektionen befans omkring hälften af den 

4,183 meter långa hufvudkanalen fullbordad. 

Afdikning af mossar inom Brusaåns afdikningsområde, 

tillhörande Sjögle, Skuru och ödshult i Hessleby, 

Bellö och Ingatorps socknar. Arbetet befans vid 

besigtningen ännu ej vara påbörjadt. 

Afdikning af sänka och frostförande mossar, tillhörande 

Rannäs, Kolabo, Forsheda, Bolagård och Torskinge 

byar i Forsheda och Torskinge socknar. Vid be

sigtningen befans arbetet vara påbörjadt. 

Reglering af Gnyltån jemte afdikning och odling vid 

öfverhult, Kullboarp, Ekeberg, Bukan, Sjögleryd, 

Amjölkebo och Stora ökna i ökna socken samt Klac-

kenhult i Karlstorps socken. Vid inspektionen var 

afdikningsarbetet utfördt i öfverensstämmelse med 

gillad plan och är af Styrelsen godkändt. Odlin

gen var påbörjad men ännu icke afslutad. 

Sänkning af sjön Fyllen jemte afdikning och odling af 

mader, tillhörande Röshult och Intägten i Hångers 

socken, Fylleryd i Torskinge socken samt Boda, 

Väderås, Sjögården, Böke, Snufvebo, Drageryd, 

Stensabo med Tönnestorp, Rödjebo, Jonsboda Norr-

och Södergårdar, Tönnestorps prestgård och Dannäs 

säteri i Dannäs socken. Af detta arbete var vid 

besigtningen vattenafledningen så till vida full

bordad, att endast erforderlig rensning återstod 

samt odlingen till större delen utförd. 

Torrläggning af Rye mossar, tillhörande Hjeltaryd i 

Myresjö socken samt Flishult i Näsby socken. Vid 

besigtningen befans arbetet påbörjadt. 

Torrläggning af icke odlingsbara delar af Rye mossar 

inom Myresjö och Näsby socknar. Arbetet var vid 

inspektionstillfället ännu icke påbörjadt. 

Reglering af Bjelkarumsån emellan Bjelkarum och Ryds 

qvarn för torrläggning af mark, tillhörande Ryd, 

Karlstorps herregård, Vimmarp, Nyboda, Husnäs 

och Gripslund i Karlstorps socken samt Näs och 

Bjelkarum i Kråkhults socken. Arbetet befans 

vid inspektionen vara påbörjadt. 

Likaså 

Af dikningen af mossar invid Bjelkarumsån, tillhörande 

Ryd, Vimmarp, Nyboda, Gripslund, Husnäs skatte

gård och säteri i Karlstorps socken samt Näs och 

Bjelkarum i Kråkhults socken. 

Kalmar län. 

Utdikning af sank mark å Klippingsbo, Björnabygdens 

m. ji. hemman inom Vissefjerda, Oskars och Arby 

socknar. Arbetet har såsom fullbordadt blifvit 

af Styrelsen godkändt. 
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Af dikning vid Björknäs, Bullebo, JJallersrum N:o 1 och 

2 samt lilocketorp i Djursdala socken. Arbetet var 

vid besigtningen nära fullbordadt. 

Jnvallning af mark, tillhörande Stäjlö säteri, södra Stäjlö, 

Visslö, Asko m. fl. byar. Arbetet hade sedan 

föregående besigtning något fortskridit, men var 

ännu icke i sin helhet fullbordadt. Någon af-

vikning hade jemväl skett från den faststälda 

planen. 

Af dikning och odling vid Tigerstad, Åkerö, Torp, Ruda, 

Tveta, Lundstorp m. fl. byar i Mörlunda och Tveta 

socknar. Som redan under föregående året sjelfva 

vattenafledningen blifvit fullbordad, så har detta 

år icke någon inspektion å arbetet företagits, 

då icke hela odlingsarbetet ännu är verkstäldt. 

Afdikning och odling vid Fagerhult, Gunnarsbo, Abro, 

Lundholm, Sandslätt, Linnarsmäla och Haralds-

måla inom Ryssby och Alems socknar. Detta ar

bete var vid besigtningen, såväl hvad afdiknin-

gen som odlingen beträffar, till största delen ut

förde. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhö

rande byarne Ekeflod, Slagdala och Kräketorp, 

Högruda och Eksebo utjordar, indragna boställena 

Hultarp och, Alefors samt Slagdala soldatäng i 

Virserums socken. Detta arbetsföretag har af Sty

relsen såsom fullbordadt godkänts. 

Sänkning af Gran/mltssjön och afdikning vid Bockara 

och Granhult i Mörlunda och Högsby socknar. Vid 

inspektionen var afloppskanalen från Granhults-

sjön fullbordad. 

Afdikning och odling vid Odebo by i Alems socken. Vat

tenafledningen var vid besigtningen fullbordad 

samt ungefär 3/+ af den torrlagda marken 

odlad. 

Upprensning af Virserumsdn, sänkning af sjöarne Gar-

pen ocJi Skiren samt afdikning och odling vid 

Hvensjögle, Vrånganäs m. jl. hemman i Virserums 

socken. Detta arbete är såsom fullbordadt af 

Styrelsen godkändt. 

Afdikning och odling vid södra Bäckebo, Hidlingsmäla, 

Hvitemäla in. fl. hemnian inom Alems och Ryssby 

socknar. Vattenafledningen befans vid inspek

tionen till större delen utförd. 

Reglering af Lillan samt dikning och odling vid Elfve-

hult och Skorpetorp inom Döderhults socken samt 

Alseda, Skrika och Hälleforshult i Fliseryds socken. 

Då detta arbete icke vid tiden för besigtnin-

garne inom länet var påbörjadt, har det under 

1886 icke inspekterats. 

Sänkning af Borge- och Vedbormsträsken. Vid inspek

tionen befunnos kanalerna från de båda träsken 

ned till Oxdjupet i det närmaste fullt färdiga. 

Till följd af markens beskaffenhet måste sten-

sättning dock företagas i långt vidsträcktare grad, 

än planen afsett. Odling af den torrlagda mar

ken var påbörjad. 

Rensning af Ramse- och Längserumsbäckarne. Arbetet 

var till största delen och utan anmärkning ut-

fördt. 

Afdikning och odling vid Bäckhult m. fl. hemman i 

Mönsterås socken; 

Jnvallning vid Skällenäs N:o 1 eller Bergqvara gärd; 

Afdikning och odling af Träskmossen, tillhörande Moss-

berga: dessa trenne arbeten hafva ur 1886 icke 

besigtigats. 

Jnvallning vid StäflÖ, Kaleholm m. fl. hemman. Ar

betet, som utan någon anmärkning bedrifvits, 

hade så fortskridit, att det till största delen kan 

fullbordas under år 1887. 

Gotlands län. 

Afdikning af Hongänna myr i Oja, J^ide, Hamra m. fl. 

socknar. Detta arbete inspekterades icke 188(i, 

alldenstund dess fullföljande efter ny och ut

vidgad plan var beroende af sökt låns beviljande. 

Följande tvänne arbeten inom länet hafva 

såsom fullbordade af Styrelsen godkänts: 

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

socknar; samt 

Afdikning af Akelösa myr ofvanom Tenglings myr. 

Skaraborgs län. 

Afdikning af en del af Mönarps mossar inom, Kinuc-

veils, Göteveds och Liittra socknar. Pä grund af 

direktionens underdåniga ansökan har Eders 

Kongl. Maj.t i nåder behagat medgifva dels för-
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langning af arbetstiden till den 1 September 1887 

dels ock att den del af gillade planen, som om

fattar marker tillhörande Långholmen, finge från 

företaget skiljas. 

Afdikning af Rijdangsmossen inom Jäla, Brismene och 

Börstigs socknar; 

Af dikning af den till säteriet Västarp hörande Karbo-

mossen i Brismene socken; samt 

Af dikning, invallning, torrläggning och odling af moss

ängar, tillhörande Ryholms gård i Beatebergs socken. 

Dessa tre arbetsföretag hafva under år 1886 af 

Styrelsen såsom fullbordade godkänts. 

Reglering af Bergmossebäcken jemte af dikning och odling 

af vattenskadad mark, tillhörande Kroken, Lund, 

Kolamossen m. fl. hemman inom Svenstorps, Versas 

och Kyrkefalla socknar. Vid inspektionen befans 

hufvudkanalen jemte de större sidodikena på ett 

tillfredsställande sätt fullbordade. 

Sänkning af sjön östen. Vattenafledningen var vid 

inspektionen i det närmaste fullbordad. Endast 

någon muddring och stenrensning vid Skalka-

rike återstod; likaså borttagandet af släntorna 

vid Hästholmen. Samtliga broar voro färdig

byggda, men af inspektören anmärktes, att de 

skulle förses med brovandringar af plank. Vallenii 

qvarndam hade blifvit ombyggd, men diverse 

rensningsarbeten der ofvanför återstodo ännu att 

utföra. Genom sänkningen har vunnits en be

tydlig jordvidd, som redan delvis börjat odlas. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Sänkning af sjön Trehörningen samt torrläggning och 

odling vid Stufsta eller Hörningsnäs, Stufsta N:o 1, 

2 och 4 m. fl. hemman inom Huddinge socken. 

Arbetet befans vid besigtningen vara i full ö v e r 

ensstämmelse med den faststälda planen utfördt 

och fullbordadt. 

Utdikning af Ldngmyrkärren inom östuna, Knifsta och 

Lägga socknar. Underhållet häraf besigtigades 

och befans i allmänhet klanderfritt; några mindre 

anmärkningar delgåfvos vederbörande direktion. 

Af dikning vid hemmanen Bermö och Österby i S:t Pers 

och Haga socknar. Vattenafledningen, som har 

till ändamål dels att sänka vattenytan i sjön 

Dumban, dels att bereda aflopp för vattenskadade 

marker, har under året fortgått till omkring 320 

meters längd, hvaraf 60 meter genom berg. An

märkningar och föreskrifter, hvartill arbetet vid 

besigtningen gaf anledning, delgåfvos vederbö

rande arbetsledare. 

Upsala län. 

Underhållet af sänkning af Velangen och Vissjön samt 

utdikning af JVorunda härads allmänning besig

tigades och gaf detta arbete, hvarigenom be-

redts tillfälle till stora odlingsföretag, anledning 

till anmärkningar, sorn delgåfvos vederbörande 

direktion. 

Vestmanlands län. 

Sänkningen af Sagan mellan Sala hytta och Vest-Terna 

qvam har fortgått. Vederbörande direktion till— 

stäldes föreskrifter angående arbetet. 

Sänkning af Altuna sjö och a i Altuna socken. Under

hållet af detta ai-bete, som verkstälts i och för 

torrläggning af vattenskadad mark, gaf anled

ning till anmärkningar, som delgåfvos arbets-

ledaren. 

Underhållet af 

Utdikningen af Ransta Lillan i Kumla, Sevalla och 

Tillberga socknar lemnade vid besigtningen ej 

rum för någon anmärkning. 

Örebro län. 

Sänkning af sjöarne Hjelmaren och Qvismaren. 

Vid besigtningen af detta arbete befans, att hela 

segelrännan i den s. k. Hemfjärden blifvit upp

muddrad till sådant djup, att intet hinder der bör 

kunna uppstå för sjöfarten äfven vid ett lägre vatten

stånd än det tillåtet, lägsta. 

Arbetet vid Notholmshamnen, som i hög grad 

underlättats af det låga vattenståndet under före

gående år, hade på ett anmärkningsfritt sätt blifvit 
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utförd t, och har äfven af inspektionsförrättaren för

ordats till godkännande. 

Vid Läppe hamn hafva do vid föregående be-

sigtning anmärkta kompletteringsarbeten blifvit full

bordade. 

I Skebäcks hamn och Svartån, der något egent

ligt arbete under år 1886 icke förekommit, återstå 

ännu några mindre efterarbeten. För öfrigt äro nu 

alla hamnar vid Hjelmaren, med undantag af dem vid 

Notholmen och Skebäck, afsynade och till godkän

nande föreslagna. 

I Eskilstuna ström äro nu alla arbeten, såväl de 

sjösänkningsbolaget af Eders Kongl. Maj:t förelagda, 

som ock de, hvilka bolaget genom särskildt kontrakt 

förbundit sig utföra vid Tunafors, på ett tillfredsstäl

lande sätt afslutade och till godkännande förordade. 

Sedan Styrelsen genom afsyningsbevis, medde-

ladt den 31 December 1886, godkänt arbetena vid 

Hyndevadspasset, Öfre och Nedre Ryningsbergs-

passen samt Nordön, äro alla arbeten, som omedel

bart afse Hjelmarens sänkning och beröra dess strand-

egares rätt, lagligen godkända. 

Hvad beträffar arbetena i Qvismaredalen, hafva 

dessa ~under föregående året med kraft bedrifvits och 

anses kunna innevarande års sommar afslutas. 

Sålunda hafva broarne vid Köpberga och Ökna 

under föregående år fullbordats; öfre delen af Qvis

maredalen var i det närmaste färdig, med undantag 

endast af smärre kompletteringsarbeten; kaualsträc-

kan nedanför Tegelbro ut till Hjelmaren var till sin 

fulla bredd upptagen, men djupet var ännu otill

räckligt; så var äfven förhållandet med utloppet ur 

Östra Qvismaren. 

Af öfriga arbeten, som ännu återstodo, var äfven 

uppmuddring och breddning af rännan i Segersjö

viken, samt borttagandet af grund, som i kanalen 

uppkommit genom ras och uppslamning, äfvenså att 

afjemna doseringar och släntor samt anbringa för

stärkningar på ett eller annat ställe. 

Af dikning och odling trid Nynäs, Kilsgärden, Fallet och 

Vrana inom Ekeby och Sköllersta socknar. Vid be-

sigtningen befans arbetet hafva fortskridit, så, att 

50,500 meter af hela dikeslängden voro upptagna 

samt 281 hektar af den torrlagda markon odlad. 

Nedre Norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Af dikning vid Hansjön, Kyrkbyn m. fl. byar i Orm 

socken. De flesta dikena voro vid besigtningen 

fullbordade, de öfriga påbörjade. 

Gefleborgs län. 

Sänkning af Hasselasjön i Hassela och Bergsjö socknar. 

Till följd af att den under föregående år på

gående rättstvisten med Ströms bruksegare först 

i början af 1886 blifvit bilagd, hade arbetet ej 

förr kunnat påbörjas. Det har sedermera med 

kraft och omtanke bedrifvits; en förändring i 

den faststälda planen är understäld Styrelsens 

granskning. 

Utdikning af Isbosjön, Gudängarne, Gåssjön, Strand

sjön, Settjärasjön, Eckelsbotjem m. fl. i Delsbo 

socken. Något underhållsarbete var ej å vatten-

afledningen nedlagdt, i följd hvaraf igenvallning 

på flera ställen förekom. 

Vcsternorrlands län. 

Sänkning af sjöarne N~oren, BöUsjön m. fl. i Attmars 

socken. Detta arbete har äfven under 1886 legat 

nere till följd af oafgjord rättegång. 

Afdikning vid Bergs Krononybygge i Bodums socken. 

Detta arbete har såsom fullbordad t i överens

stämmelse med gillad plan blifvit af Styrelsen 

godkändt. 

Likaså 

Sänkningen af Lillskirsjön rid Stornäsets och Björksjö

näs byar i Täsjö socken. 

Afdikning inom Karbäckens by i Täsjö socken. Arbetet 

var påbörjadt och delvis i det närmaste utförd t. 

Underhållet af följande förut understödda ar

beten inom länet, har under år 1886 inspekterats: 

Afdikning vid Lnngsjö by i liamsele socken. I llåsjö-

myran och Månsmyran äro dikena upprensade 

och stora odlingar utförda. Så var deremot oj 

fallet i Stormyran, hvarest någon upprensning 

till följd af Lungsjöns uppdämning svårligen 
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kan företagas, och någon odling derför ej heller 

utföras. Då Eders Kong]. Maj:ts Befallningshaf-

vande genom utslag bestämt, att dammen för 

Lungsjön skall nedflyttas i vattendraget och det

samma af de utefter Lungsjön flottande upprensas, 

har inspektören till samma Eders Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande i ämnet aflåtit skrifvelse. 

Afdikning vid Odens by i Helgums socken. Under

hållet af detta arbete hade helt och hållet för

summats. Skälet härtill uppgafs vara, att de 

närliggande hemmanen under de närmast för

flutna åren tidt och ofta bytt om égare. Nu

varande innehafvare förklarade sig dock be

nägna icke blott att företaga nödiga underhålls

arbeten utan äfven att utvidga och förbättra 

vattenafledningen. 

Jemtlands län. 

Afdikning vid Bobergs by i Borgvattnets socken. Ar

betet, hvars fördelar lifligt vitsordats af de kring

boende, har såsom fullbordadt af Styrelsen blifvit 

godkändt. 
Afdikning vid Vålbackens by i Lockne socken och öf-

verby i Marieby socken. Afven detta arbete har, 

såsom fullt utfördt i öfverensstämmelse med den 

gillade planen och de deri under arbetets fort

gång gjorda mindre afvikelser, af Styrelsen god

känts. 

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

Kungsnäsets och Månsta byar i Näs socken. Se

dan förra besigtningen har arbetet på ändamåls

enligt sätt fortskridit och har större delen deraf 

blifvit fullbordad utan att lemna rum för någon 

anmärkning. 

Afdikning vid östra och Vestra Krokoms samt Säters 

byar i Rödöns socken. Af dikningen, hvars hela 

längd utgör 17,064 meter, var ungefär 3 / 4 på 

ett nöjaktigt sätt utfördt. 

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

Detta vidtomfattande företag var på de flesta 

afdelningarne påbörjadt samt på flera håll långt 

fortskridet. Åtskilliga mindre förändringar i den 

faststälda planen hade af direktionen föreslagits 

och voro af den art, att de af inspektören för

ordats till godkännande. Anmärkningar, hvar-

till broarbetena vid besigtningen gåfvo anled

ning, delgåfvos vederbörande direktion. 

Afdikning vid Ösa, Täng, Gärde, Rösta m. fl. byar i 

As socken. Arbetet, som är deladt på två grup

per, har på ett nöjaktigt sätt fortskridit i öfver

ensstämmelse med den gillade planen. På de 

delar af företaget, der vattenafledningen var full

bordad, anmärktes dock, att diverse sprängnings

arbeten borde vidtagas. 

Afdikning vid Skogsjö hemman i Hotagens socken. Före

taget var på ett tillfredsställande sätt utfördt 

och har af inspektören till godkännande före

slagits. 
o 

Afdikning vid Halåsen, Hölje och Asmundsgården i Lits 

socken. Arbetet, som var påbörjadt, har till följd 

af innehafvarens vägran att deltaga i kostna

derna måst nedläggas i afvaktan på vidare ut

redning. 

Afdikning vid Dvärsett och Hägra byar i Rödöns socken. 

Arbetet var vid inspektionen påbörjadt; men till 

huru stor del det var utfördt, var ej möjligt 

bestämma, då delegarne enligt öfverenskommelse 

hvar inom sitt område verkstälde detsamma. 

Af dikningen vid Högsta, Gäje och Backens byar i Hal

lens socken pågick utan anmärkning. 

Afdikning vid Möckelåsens, Välje och Kläppe byar i 

Marby socken. Detta företag var vid besigtnin

gen till 2 / 3 fullbordadt. 

Underhållet af nedan stående arbeten i Jemt

lands län besigtigades och befans sålunda: 

Afdikning vid Nylands by i Hammerdals socken. Un

derhållet gaf ej anledning till någon som helst 

anmärkning. Frostländigheten har på étt nämn-

värdt sätt aftagit, och markens fasthet betydligt 

formerats, så att en del odlingar kunnat vid

tagas. 

Afdikning vid Gisselås by i Hammerdals socken. Un

derhållet af dikena var i hög grad försummadt, 

hvadan direktionen anmodades att, så snart så

dant kunde verkställas, företaga nödiga rens

ningsarbeten. 



Afdikning vid Öjarns by i Ströms socken. Arbetet var 
väl underhållet och betydande odlingar företagna. 
Fördelarne af utdikningen vitsordades lifligt af 
deri intresserade personer. 

Afdikning vid Stördsens by i Föllinge socken. Under
hållet häraf var i allo försummadt, hvarför äfven 
direktionen erinrades om skyldigheten att efter
komma de derom.gifna bestämmelserna. 

Afdikning vid Slätte, Bodal m.fl. byar i Brunflo socken. 
Flera vigtiga afloppsdiken befunnos vid besigt-
ningen i dåligt skick; andra voro deremot på 
nöjaktigt sätt upprensade. 

Så var äfven förhållandet med 
Afdikningen vid Singsjölandet i Brunflo socken; samt 
Afdikningen vid Hornsjöböle och Hornsjöberg i samma 

socken. 
Afdikningen vid Bjerte by i samma socken var på ett 

tillfredsställande sätt underhållen. 
Sänkning af Norstafjärden och utdikning af Nordan-

myren i Rogsta socken. Företaget var illa un
derhållet. Isynnerhet lemnade grafven genom 
Nordanmyren rum för anmärkningar. Skrif-
velse härom är till vederbörande intressenter 
aflåten. 

Utdikning af Bälsesjön vid Hallens och Bälse byar i 
Hanebo socken. Företaget var temligen väl un
derhållet; och dess fördelar godkändes lifligt af 
intressenterne. 

Utdikning af Brödmyren och Myggåsen i Hanebo socken. 
Afloppskanalen var upprensad och stödmurarne 
omlagda på V3 a^ kanalens längd; upprensnin
gen af diket genom Brödmyren återstod ännu 
vid besigtningen att företaga. 

Sänkning af Tosättersån i Enängers socken. Som nå
gon rensning icke efter arbetets fullbordan före
tagits, hade uppgrundningar bildats samt lösa 
stenar utskjutits i kanalen, hvilka missförhållan
den intressenterne anmodades ofördröjligen un-
danrödja. 

Sänkning af Tunasjön i Tuna socken. Afloppskanalen 

befans i fullgodt skick. 
Sänkning af Florasjön vid Flors by i Mo socken. Un

derhållet häraf gaf ej anledning till någon an
märkning. 
Våg- och Vallenbyggnadsslyrélsena berättelse 1880. 

Öfre Norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Af dikning vid Djekneboda by i Bygdeå socken; 
Af dikning vid öfverklintens by i samma socken; 
Afdikning vid Gullmarks by i samma socken. Dessa 

arbeten hafva såsom fullbordade af Styrelsen 
godkänts. 

Afdikning vid Bobackens och Dalkarlså byar samt reg
lering och sänkning af Angesjön i samma socken. 
Detta arbete, som skulle vara fullbordadt redan 
den 1 September 1886, var vid besigtningen 
blott till '/4 utfördt. Åtskilliga förändringar i 
den gillade planen anmäldes och voro af den 
beskaffenhet, att de af inspektören kunnat såsom 
befogade tillstyrkas. 

Arbetsstyrelsen uppmärksammades på nöd
vändigheten af att söka ett års förlängning af 
arbetstiden; en ansökan, som af inspektören för
ordats till bifall. 

Afdikning vid Aby i Säfvars socken. Arbetet var vid 
besigtningen i allmänhet utfördt i överensstäm
melse med den faststälda planen. Dock voro 
dikena & Degermyran ej till fullt djup upptagna 
till följd af markens lösa beskaffenhet. Med 
anledning häraf hade ock hemställan gjorts om 
förändring i planen. Denna, ehuru af inspektö
ren tillstyrkt, har ej af Styrelsen bifallits, utan 
har Styrelsen i stället förordat två års förläng
ning af arbetstiden. 

Afdikning vid Tväråmarks by i Säfvars socken. Före
taget blef under 188G inspekteradt och har så
som fullbordadt af Styrelsen godkänts. 

Afdikning vid Stucksjö by i Umeå socken. Utlopps-
grafven till Lillsjön var väl till djupet nära 
upptagen till sitt bestämda mått, men af den 
föreskrifna bredden återstod ännu mycket. Å 
öfriga delar af företaget återstod jemväl en del 
rensningsarbeten, hvarför ock arbetsstyrelsen er
inrades om att söka ernå förlängning af arbets
tiden. Då till arbetet redan användts nästan 
hela den beräknade kostnadssuniman, har in
spektören förordat den ändring i ursprungliga 

6 
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planen, att bottenbredden af nyssnämnda aflopps-

graf minskas från 5,3 m. till 3,5 m. 

Af dikning vid Hörneå by i Umeå socken och 

Af dikning, tillhörande Hörneå aktiebolag. På det stora 

för dessa begge i förbindelse med hvarandra 

stående företag gemensamma afloppsdiket har 

sedan förra besigtningen endast obetydligt arbete 

nedlagts. Till följd af markens svårarbetade 

beskaffenhet har aktiebolaget i underdånighet 

hos Eders Kongl. Maj:t sökt förlängning af arbets

tiden, som af inspektören hos Styrelsen förordats. 

Ofriga arbeten voro med omsorg utförda, men 

hade till följd af påträffade berg någon afvikelse 

från planen företagits, hvilkens godkännande 

äfven af inspektören förordats. 

Af dikningen vid Mickelträsks by, Gärsjöns m. fl. hem

man i samma socken har såsom fullbordad af 

Styrelsen godkänts. 

Af dikning vid Gullsjö, Högåkers och Bergbäcks krono

nybyggen i Vännäs socken jemte hemmanet Näsland. 

i Umeå socken. Afloppsgrafven från Gullsjön 

var upptagen till hela sin längd och i det när

maste fullbordad, samt dessutom omkring 2,761 

meter diken färdiggräfda. I öfrigt bedrefvos å 

alla arbetsplatser ännu återstående arbeten med 

full kraft. En mindre ändring i den gillade planen 

har af inspektören förordats. 

Af dikning vid Degerfors by i Degerfors socken. 2,138 

meter af de i planen bestämda diken voro upp

tagna, men erfordrade till följd af utskärningar 

och igenslamning upprensning. 

Afdikning vid Braxele, Forsnäs och Holmåkers byar 

i Bjurholms socken. Arbetet har såsom fullbor-

dadt af Styrelsen godkänts. 

Afdikning vid Tjärns by i Burträsks socken. Alla till 

arbetet hörande grafvar och diken voro upptagna, 

men på de flesta ställen till för små dimensio

ner; afloppsgrafven från Tjärn har på ett par 

ställen till följd af den der förekommande ytter

ligt lösa blåleran, men äfven på grund af oprak

tiska anordningar vid arbetet, skjutit ihop. 

Anmärkningar och föreskrifter, hvartill arbe

tet vid besigtningen gaf anledning, delgåfvos 

skriftligen vederbörande arbetsdirektion. 

Afdikning vid Andersvattnets by och hemmanet Mull-

berget i samma socken. Detta företag utgör tvänne 

från hvarandra helt och hållet skilda diknings-

arbeten. Begge arbetena vitsordades vid in

spektionen såsom i allmänhet nöjaktigt utförda. 

Några rensningsarbeten återstodo ännu att ut

föra, hvarom vederbörande intressenter skrift

ligen underrättades. På grund af att berg an

träffats, hade en af de i planen upptagna graf-

varne icke kunnat till sitt fulla djup upptagas. 

Men till följd af markens beskaffenhet och andra 

förhållanden har inspektören ej ansett denna-

afvikelse från gillade planen böra utgöra hinder 

för arbetets godkännande. 

Afdikning vid Abyn i samma socken. Af hela detta 

betydliga afdiknfngsarbete, omfattande omkring 

20,486 m. diken, återstå för närvarande endast 

omkring 3,560 m. oupptagna eller under arbete. 

De redan fullbordade gräfuingarne behöfde upp

rensas, och den uppkastade jorden från dikes

kanterna afföras, hvarom skrifvelse äfven af-

sändts till vederbörande arbetsstyrelse. 

En mindre förändring i planen har af in

spektören förordats till godkännande. 

Afdikning vid ̂ Perlstr örns och Hornträsks byar i Jörns 

socken. Arbetet hade sedan föregående besigt-

ning fortskridit, men till följd af ihållande ne

derbörd hade det så försvårats, att, oaktadt 

Eders Kongl. Maj:t i nåder behagat medgifva 

anstånd med detsammas fullbordan till den 1 Sep

tember 1886, inspektören måste uppmana in-

tressenterne att anhålla om ytterligare ett års 

förlängning af arbetstiden. Anmärkningar, som 

vid besigtningen förekommo, delgåfvos veder

börande direktion. 

Af dikningen vid Selets by i Löfångers socken har såsom 

fullbordad blifvit af Styrelsen godkänd. 

Afdikning vid Svarttjerns by i samma socken. Af hela 

det 9,914 m. långa dikningsarbetet återstodo 

endast omkring 358 m. att upptaga. Som de 

vid föregående besigtning gjorda anmärknin

garne icke blifvit undanröjda, förnyades dessa 

och delgåfvos vederbörande jemte de före-



skrifter, hvartill sista årets arbeten gåfvo an

ledning. 

Afdikning af Vebomarksträsket och Kelutjern samt torr

läggning af närliggande myrar och vattenskadad 

mark, tillhörande byarne Vebomark, Bäckboda, Mär-

tensboda och Stor sandsjön i Löfängers sockan. Ar

betet hade sedan förra besigtningeu fortskridit 

i nämnvärd grad. 

Afdikning vid Ragvaldsträsks by i Skellefteå socken. 

Största delen af vattenafledningarne voro visser

ligen upptagna men ej till de dimensioner, som 

i pianon faststälts. De anmärkningar, som vid 

förra besigtningen gjordes, hade till följd af 

ogynsam väderlek ej kunnat blifva rättade, hvar-

för intressenterne i företaget ånyo påmindes om 

desamma, på samma gång de uppmanades att 

anhålla om förlängd tid till arbetets fullbordan. 

Afdikning vid Jemteböle, Vestsjöbäcks m. fl. byar i 

Vännäs socken. Arbetet har såsom fullbordadt 

i enlighet med gillad plan af Styrelsen blifvit 

godkändt. 

Afdikning vid Pengsjö by i samma socken. Diknings-

arbetet var på ett nöjaktigt sätt till stor del 

utförd t. 

Afdikning vid Hörnsjö by i Nordmalings socken. Det 

till största delen fullbordade arbetet gaf ej vid 

besigtningen anledning till någon anmärkning. 

Afdikningen vid Norsjö by i Norsjö socken, samt 

Afdikningen vid Klingnäs by i samma socken hafva 

såsom nyligen påbörjade ej besigtigats. 

Sänkning af Höträsket och Granträsket inom Morbyn, 

Östanträsks, Sunnanträsks och Granträsks hemman 

i Säfvars socken. Sedan arbetet på grund af 

pågående rättstvist i flera år legat nere, har det 

förlidet år med kraft återupptagits och befans 

vid besigtningen på ett tillfredsställande sätt 

och till stor del fullbordadt. Arbetsstyrelsen 

förständigades ingå med anhållan om ett års 

förlängd arbetstid. 

Afdikning vid Söderviks by i Umeå socken. Arbetet 

pågick utan anmärkning. En mindre ändring 

i planen har af inspektören förordats. 
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Afdikning vid byarne Granbäcksfors och Aliden i samma 

socken. Af det 9,475 meter långa diknings-

arbetet voro omkring 3,350 meter på ett an-

märkningsfritt sätt fullbordade. 

Underhållet af följande förut understödda 

arbeten besigtigades och har befunnits: 

Afdikning vid Hallens by i Löfängers socken. Upp

rensning af grafvar och diken hade visserligen 

skett, men på ett otillfredsställande sätt; äfven 

qvarlåg dikesjorden flerestädes på dikeskanterna 

samt vållade utskjutning af doseringarne. In

tressenterne uppmanades skriftligen att undan-

rödja anledningarne till do gjorda anmärknin-

garne. 

Afdikning vid Tallsjö by i Fredrika socken. Under

hållet häraf var försummad t. 

Afdikning af Hemmyran m. fl. vid- Afcaträsks by i 

Dorotea socken. I allmänhet gaf underhållet häraf 

ej anledning till anmärkningar. 

Norrbottens län. 

Sänkning af Långträsket vid Slättberg i Baned socken. 

På grund af nådigt bemyndigande har Styrel

sen godkänt detta arbete. 

Sänkning af Väläjäjärri, Vi.tijärvi och Songajärvi m. fl. 

sjöar inom Vittangi by i Jukkasjärvi socken. Sedan 

förra inspektionen har arbetet legat nere, hvar

till såsom orsaker anfördes dels 1885 års reg

niga sommar, dels det höga vattenståndet och 

dels intressenternes fattigdom. Arbetsstyrelspn 

uppmanades af inspektören att till Eders Kongl. 

Maj:t ingifva underdånig ansökning om ett års 

förlängning af arbetstiden. 

Afdikning vid Nikkala by i Neder Torncä socken. Vå 

grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref af 

den 2 April 1886 har det till detta företag be

viljade anslaget bidragits. 

Sänkning och reglering af Keräsjokki vattendrag inom. 

Karl Gustafs och Neder Tomeä socknar. Arbetet, 

som till följd af markens oländiga beskaffenhet 

varit förenadt med icke obetydliga svårigheter, 

har fortgått på ett i allo tillfredsställande sätt. 
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Utdïkning af Degermyren vid Johannisro i Neder Kalix 

socken. Något arbete har härstädes icke full

gjorts på de två sistförflutna åren. 

Utdikning af Grundträsket vid Grundträsks hemman i 

samma socken. Intressenterne, som icke stält 

sig till efterrättelse de vid föregående års in

spektion gjorda anmärkningarne, förständigades 

nu att undanrödja anledningarne till desamma. 

Af dikning af Tycksjärvi vid Tycksjärvs och Vallsjärvs 

hemman i öfver Kalix socken. Arbetet har såsom 

fullbordadt af Styrelsen godkänts. 

Afdikning af Vänsjärv, tillhörande Vänsjärvs hemman 

i samma socken. De anmärkningar, hvartill arbe

tet vid besigtningen gaf anledning, delgåfvos 

skriftligen vederbörande intressent. 

Afdikning af sjön Norsjärv vid Rödupps by i samma 

socken. Arbetet hade på ett anmärkningsfritt 

sätt fortskridit. 

Afdikning af Kallbosjön, tillhörande Unby och Råbäckens 

byar i öfver Luleå socken. Arbetet har såsom 

fullbordadt af Styrelsen godkänts. 

Afdikning af Långsjön vid kronohemmanet Långås i 

Piteå socken. Företaget hade visserligen fort

skridit sedan förra besigtningen, men var dock 

icke i det skick, att det kunde till godkännande 

förordas. Då uppskofvet härmed till en del be

rott på oförutsedda svårigheter vid gräfningen, 

har inspektören ansett sig böra förorda ett års 

förlängning af arbetstiden. 

Afdikning af Hemträsket, Lillgodträsket, Kattisträsket 

och Bodträsket inom Hemmingsmarks bys område 

i samma socken. Arbetet var vid besigtningen i 

sådant skick, att det af inspektören förordats 

till godkännande. 

Afdikning af Isovuoma myr i Junosuando by och Pa-

jala socken. De vid besigtningen gjorda anmärk

ningarne delgåfvos skriftligen arbetsstyrelsen. 

Afdikning vid Skröfvens by i Gellivara socken. Vid 

besigtningen befans arbetet vara på tillfreds

ställande sätt utfördt. 

Sänkning af sjön Lambur i Arvidsjaurs socken. Af 

den 1,900 m. långa afloppsgrafven voro endast 

273 m. upptagna. Orsaken, hvarför företaget ej 

längre fortskridit, uppgafs bero dels deraf att 

arbetet ej kunnat påbörjas förr än efter mid

sommar till följd af den under den stränga vin

tern bildade djupa kälen, dels af de svårigheter 

den i grafven förekommande jäsleran orsakat, 

samt dels af brist på tillräckliga arbetskrafter. 

Så väl några mindre förändringar i den gillade 

planen som ock intressenternes anhållan om för

längning af arbetstiden ansågs af inspektören 

böra förordas. 

Afdikning af Norra, Södra och Lilla Saptejaur samt 

Södra Skilfejaur vid hemmanet Fjällbonäs i samma 

socken. Samtliga dessa sjöar voro utdikade, samt 

alla grafvar upptagna till fulla dimensioner med 

undantag af den mellan Södra och Norra Sapte

jaur, der ännu något fattades i djupet. På grund 

häraf uppmanades intressenterne att söka för

längning i arbetstiden. 

Afdikningen af Tervajänkä myr vid Haparanda i Ne

der Torneå socken inspekterades icke till följd 

af ingången underrättelse att något • arbete der 

under flera år icke företagits. 

Afdikning af Vuonopåtan, tillhörande Vuono och Hapa

randa byar i Neder Torneå socken. Ungefär 

halfva dikeslängden befans vid besigtningen 

upptagen, men voro rensningsarbeten till följd 

af igenslamning nödvändiga. 

Nedan stående vattenaftappningsarbeten blefvo 

under år 1886 godkände, nämligen: 

a) vattenaftappningar för minskande af frost-

ländigheten : 

') Se lånefonden. 
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b) vattenaftappningar för vinnande af odlings
bar mark. 
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D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Södra distriktet. 
1. Malmö—Trelleborgs jernväg. 

Å denna jernväg fortgingo arbetena så, att efter 
verkstäld besigtning tillstånd till trafiks öppnande 
den 17 April 1886 kunde meddelas, dervid största 
tåghastigheten bestämdes till 25 km. i timmen. 

Vid banans upplåtande för trafik utgjordes rul
lande materielen af 3 st. lokomotiv, 10 st. person-
och 30 st. godsvagnar. 

2. Malmö—Ystads jernväg. 

Vid Rydsgårds station tillbyggdes stationshuset 
för beredande af ytterligare 3 boställsrum, hvarjemte 
nya vattentorn uppfördes såväl derstädes som vid 
Börringe station. 

7,598 st. syllar blefvo utbytta och 7,930 meter 
förslitna skenor af jern ersatta med förut begagnade, 
men dock fullt brukbara dylika af samma materiel, 
hvilka erhållits vid det å linien Oxie—Börringe 
gjorda utbytet af 28,000 m. jernskenor mot sådana 
af stål. 

Den med öfverbyggnad af trä försedda bron vid 
ingången till Malmö station har erhållit ny sådan 
af jern. 

3. Börringe—Anderslöfs jernväg. 

A denna jernväg hafva endast mindre under
hållsarbeten förekommit. 

4. Lund—Trelleborgs jernväg. 

200 st. jernskenor utbyttes mot stålskenor oeh 
6,000 st. syllar ersattes med nya sådana. 

A Trelleborgs station inlades ett 505 m. långt 
sidospår och ett föreningsspår samt 4 st. till spåren 
hörande vexlar. Mellan Holmeja och Klågerups sta
tioner blef vid Hyby vaktstuga en 22 m. lång last
kaj af sten anlagd. Med undantag af 9 km. längd 
är förutvarande stängslet utefter hela banan ersatt 
med nytt sådant, bestående af jerntråd fästad på 
ekpålar. 

Rullande materielen tillökades med ett 15 tons 
tanklokomotiv och en personvagn. 

5. Lund—Kjeflinge jernväg. 

Arbetet å denna jernväg fortskred så, att den
samma efter verkstäld besigtning den 20 September 
erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik med en 
största tåghastighet af 50 km. i timmen. Trafiken 
ombesörjes af Lund—Trelleborgs jernvägsaktiebolag. 

6. Malmö—Billesholms jernväg. 

Efter verkstäld besigtning erhöll denna jernväg 
den 13 September 1886 tillstånd att öppnas för all
män trafik med en största tåghastighet af 60 km. i 
timmen. 

Vid banans öppnande för trafik bestod rullande 
materielen af 4 st. fyrkopplade tenderlokomotiv, 20 
st. person- och 55 st. godsvagnar. 

7. Ystad—Eslöfs jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes 
endast att reveteringen å frontmurarne på landfä
stena till bron vid Heinge behöfde förnyas. 

Å Ystads bangård inlades en ny vagnvåg. 

8. Cimbrishamn—Tomelilla jernväg. 

Vid denna jernvägs inspektering anmärktes att 
på flere ställen permanent nedböjning uppstått vid 
skarfförbindningarne mellan skenorna. 

Vid Cimbrishamns station uppfördes en ekonomi
byggnad för lokomotivbetjeningen. 

9. Landskrona och Helsingborgs jernvägar. 

l:o) bandelen Landskrona—Eslöf. 

Vid Teckomatorps station uppfördes, för Malmö— 
Billesholms jernvägs anslutning och genom dess för
sorg, nytt stationshus med dertill hörande uthus 
samt lokomotivstal], vattentorn, kolbod och vänd-
skifva, hvarjemte stationsplanet utvidgades och tre 
nya spår med dertill hörande platformer utlades. 

2:o) bandelen Helsingborg—Billeberga. 

Vid Helsingborgs station borttogs vattentornet, 
sedan genom tvänne vattenkranars anbringande vatten 
direkt erhålles från stadens vattenledning. Härige
nom har tillfälle beredts att förlänga första spåret, å 
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stationen 90 meter samt att öster om detta inlägga 

ett stickspår. 

I närheten af ofvannämnde station har Skånska 

Superfosfat-Fabriks-Aktiebolaget låtit, för dess egna 

jernvägsspårs framdragande, öfver järnvägens spår 

uppföra en viadukt af trä, hvilken blifvit vederbör

ligen afsynad. 

10. Landskrona—Engclliobns jernväg. 

Det under år 1885 af Skåne—Hallands jernväg 

byggda, Landskrona - Engelholms jernväg tillhöriga, 

sammanbindningsspåret emellan gamla stationen i 

Engelholm och förstnämnde jernvägs nya station der-

städes blef under år 1886 fullt färdigt. Vid Billcs-

holins Grufvas station utlades för Malmö—Billesholms 

jernvägs anslutning samt på dess bekostnad, 148 m. 

nya spår af stålskenor, 5 st. nya vexlar af stål, 2 

st. 42 m. långa mellanplatformer samt förflyttades 

hit och nedlades den förut å Engelholms gamla 

station befintliga lokomotiv-vändskifvan, hvarjemte 

Malmö—Billesholms jernväg för uteslutande eget 

behof uppfört ett lokomotivstall. 

En kilometer från Landskrona station utlades 

ett för lastning af tegel och hvitbetor afsedt spår af 

119 m. längd. 

8,000 st. syllar samt 380 st. stålskenor utbyttes, 

hvarjemte 6 st. nya vexelkorsningar blifvit å statio

nerna nedlagde. De upptagna syllarné användes till 

största delen till snöskärmar, som uppsattes å cirka 

1,200 m. längd och äfven utgöra stängsel, hvar

jemte nytt sådant af galvaniserad jerntråd fästad på 

ekpålar uppsattes å 12 kilometers längd. 

11. Säbyhohw jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före

kommit. 

12. Höt—Hörby jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes, 

att på flere ställen permanenta böjningar vid sken-

skarfvarne uppkommit. 

Vid Hörby stations vestra ända utlades ett 79 

m. långt stickspår, hvarjemte förutvarande 2 sådana 

förändrades till rundspår. 

För trafikering af Hörby—Tollarps jernväg, som 

enligt öfverenskommelso skall ombesörjas af Hör— 

Hörby jernväg, ökades rullande materielen med 

2 st. tanklokomotiv, 2 st. person- och 2 st. täckta 

godsvagnar. 

13. Hörby—Tollarps jernväg. 

A denna 25,3G km. långa jernväg, hvarå con-

cession blifvit af Eders Kongl. Maj:t under den 31 

Juli 1885 i nåder beviljad, påbörjades arbetena i 

Januari månad 1886 och bedrefvos så, att efter verk-

stäld besigtning jernvägen den 13 November 1886 

erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik med en 

största tåghastighet af 30 km. i timmen. 

Rullande materiel har denna jernväg ej anskaf

fat på grund af den med Hör—Hörby jernväg gjorda 

öfverenskommolsen, att trafiken skall genom dess 

försorg uppehållas. 

14. Härtreda—Karpalunds jernväg. 

Arbetena å denna jernväg hafva så fortgått, att 

efter verkstäld besigtning tillstånd till dess öpp

nande för allmän trafik, med en största tåghastighet 

af 30 km. i timmen, under den 12 November kunde 

bolaget meddelas. 

Vid jernvägens öppnande för trafik bestod rul

lande materielen af 2 st. tanklokomotiv, 4 st. person-

och 18 st. godsvagnar. 

15. Gärds härads jemvägar. 

1 :o) bandelen Karpalnnd—Drgeberga. 

Vid inspektionen anmärktes att skenorna voro 

m}'cket böjda synnerligast vid skarfvarne, att ett 

stort antal syllar voro angripna af röta, att ballasten 

var otillräcklig samt att de skador å banan och 

broarnes vingmurar, som det föregående årets starka 

vattenflöde förorsakat, skulle afhjelpas, livadan under

hållet af denna jernväg kommer att blifva jemfö-

relsevis ganska kostsamt. 

Vid Tollarps station har Hörby -Tollarps jern

väg i och för dess införande å stationen, förutom 

anslutningsspåret med dess rundspår, förlängt tvänne 

spår samt förändrat ett stickspår till rundspår. Ett 

nytt stationshus är vid samma station under upp

förande. 
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I och for Hästveda—Karpalunds jernvägs inled
ning å Karpalunds station blefvo derstädes på närande 
jernvägs bekostnad nödige anordningar vidtagna med 
spårsystemets förändring. 

2:o) bandelen Efveröd—Ahus. 
Å denna bandel gjordes vid inspektionen samma 

anmärkningar rörande öfverbyggnaden som vid of-
vannämnde bandel. 

Vid Åhus station vidtogos nödiga ändringar 
med spårsystemet i och för förbitidningen med Kri
stianstad—Ahus jernväg derstädes, hvilka ändringar 
utfördes och bekostades af nämnde jernväg. 

16. Helsingborg—Hessleholms jernväg med bibana. 

Vid inspektionen anmärktes, att öfverbyggnaden 
befans i mindre godt skick å de delar af banan, der 
skenutbyte ännu icke försiggått. I synnerhet var 
detta förhållandet mellan Ramlösa öfre och nedre 
stationer samt å bibanan Bjuf—Billesholm. Liksom 
under år 1885 verkstäldes dock ett större utbyte af 
syllar och skenor, i det 13,575 st. syllar och 1,413 
st. stålskenor blefvo nedlagda. Å sammanlagdt 20,049 
m. bana, österut från Klippans station räknadt, finnes 
nu skenor af stål utlagda. Å nedannämnde bangårdar 
blefvo nya spår till följande längd inlagda, nämligen: 

Å Tyringe bangård 115 meter. 
» Hyllstofta » 229 » 
» Mörarp » 130 » 

A Påarps bangård har ett stickspår förändrats till 
rundspår med en hinderfri längd af 207 m. 

Stationshusen å Finja och Qvidinge stationer 
förlängdes med en tredjedel, hvarjemte genom till
byggnad af lokomotivstallet i Helsingborg plats för 
ytterligare en maskin derstädes erhölls. 

Rullande materielen tillökades med en första 
klassens salongsvagn, hvarjemte ett tanklokomotiv 
förändrades till sådant för tender. 

17. Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

Vid inspektionen fästes direktionens uppmärk
samhet på att, sedan flere jernvägar blifvit förenade 
å Kristianstads station, nya och förbättrade anord
ningar äro behöfliga för trafikens säkerhet å den
samma. 

Vid Karpalunds station uppfördes öfver jern-
vägen en ny landsvägsbro af jernvägsskenor och å 
banans hela längd hade ballasten blifvit påfyld. 

Rullande materielen tillökades med ett fyrkopp-
ladt tanklokomotiv, tillverkadt vid Trollhättans me
kaniska verkstad. 

18. Kristianstad—Ahus jernväg. 

Sedan concession å denna 17,928 km. långa jern
väg blifvit af Eders Kongl. Maj:t i nådigt bref den 
17 April 1885 beviljad, påbörjades arbetena under 
loppet af nämnde år och fortgingo så, att jernvägen 
efter verkstäld besigtning den 18 Maj 1886 erhöll 
tillstånd att öppnas för allmän trafik med en största 
tåghastighet af 40 km. i timmen, undantagandes emel
lan Kristianstads station och bron öfver kanaleD der
städes, å hvilken del af banan hastigheten icke får 
öfverskrida 15 km. i timmen. 

Enligt med Kristianstad—Hessleholms jernväg 
träffad öfverenskommelse har nämnde jernväg under 
en tid af 10 år förbundit sig att uppehålla trafiken 
å Kristianstad—Åhus jernväg. 

19. Sölvesborgs—Kristianstads jernväg. 

Från det förra året nyupptagna grustaget mel
lan Nosaby och Fjelkinge erhållen ganska god bal
last verkstäldes en af behofvet högt påkallad på
fyllning utmed hela banan. 

Bangården i Sölvesborg utvidgades och sjöspå
ret derstädes blef ombygdt och dervid förlängdt. 
Vid Bromölla station uppfördes ett nytt vattentorn 
och den från stationen till Ifösjön befintliga bibanan 
af 923 m. längd blef under året inköpt. Å Becka-
skogs station förlängdes sidospåret 26 m. 

Rullande materielen tillökades med 1 snöplog 
och 5 st. godsvagnar. 

20. Kristianstad—Sibbhult—Glimåkra jernväg. 

Vid slutlig afsyning den 25 Augusti 1886 god
kändes denna jernväg i sin helhet och bestämdes 
tåghastigheten till högst 30 km. i timmen å den in
hägnade delen af banan och å den oinhägnade till 
högst 25 km. i timmen. 

Rullande matei-ielen utgöres af 2 st. sexkopplade 
tanklokomotiv,. 6 st. person- och 29 st. godsvagnar. 
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21. Helsingborg—Halmstads jemväg med tvärbana. 

Vid den 21 September 1886 hållen slutlig afsy-
ning blef denna jemväg till alla delar godkänd och 
tåghastigheten bestämd till högst 50 km. i timmen 
å hufvudbanan med undantag af vid passerandet af 
viadukten i Helsingborg och lutningarne å Hallandsås, 
dervid särskildt gjorda föreskrifter skulle iakttagas. 
A tvärbanan bestämdes största tåghastigheten till 
25 km. i timmen. 

Rullande materielen utgjordes vid afsyningen af 
8 st. lokomotiv, 1 st. ångvagn, 22 st. person- och 
123 st. godsvagnar. 

22. Halmstad— Varbergs jemväg. 

Å denna jemväg fortskred arbetet så, att den
samma efter verkstäld besigtning den 17 September 
erhöll tillstånd att öppnas för allmän trafik med en 
största tåghastighet af 50 km. i timmen. 

Vid jernvägens öppnande för trafik bestod rul
lande materielen af 4 st. lokomotiv, 12 st. person-
och 80 st. godsvagnar. 

23. Karlshamn—Sölvesborgs jemväg med bibana. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref 
den 1 Maj 1885 beviljat concession för denna jem
väg, påbörjades arbetena under loppet af ofvan-
nämnde år och fortgingo så, att efter verkstäld be
sigtning tillstånd den 20 December 1886 kunde lem-
nas till öppnande för allmän trafik å såväl den 31,39 
km. långa hufvudbanan som den från Sandbäcks 
station utgående 15,07 km. långa bibanan till Hölje, 
dervid största tåghastigheten bestämdes till 30 km. 
i timmen å hufvudbanan och å bibanan tills vidare 
endast till 20 km. i timmen. 

Rullande materielen bestod vid trafikens öpp
nande af 3 st. tanklokomotiv, vägande 17 tons och 
tillverkade vid Kristinehamns mekaniska verkstad 
samt af 48 st. godsvaguar. 

24. Karlshamn— Vislanda jemväg. 

Å bron öfver Mieå, vid Karlshamn, med 11,88 
m. spännvidd, utbyttes träöfverbyggnaden mot ett 

Väg- och Vatlenbyggnathstt/rélseiis berättelse 1880. 

brospann af jernplåt, tillverkadt vid Kockums meka
niska verkstad. Vid inspektionen föreskrefs, att å 
den öfver samma vattendrag vid Rosenberg befint
liga bron träöfverbyggnaden skulle ersättas med 
jernöfverbyggnad. 

Svängsta station förlängdes genom norra in-
gångsvexelns utflyttning 45 m. 

25. Vislanda—Bolmens jemväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före
kommit. 

26. Karlskrona—Vexiö jemväg. 

18,278 st. syllar blefvo utbytta samt 10,864 m. 
förslitne skenor af jern ersatta med förut begagnade 
men dock fullt brukbara sådana af samma materiel. 
Emellan Näfragöl och Fuhr utbyttes 16,627 m. jem-
skenor mot stålskenor, vägande 24,8 kg. för meter. 
Ballasten kompletterades genom omflyttning af 1,721 
kbm. grus. 

Förutom ofvannämnde underhållsarbeten å banans 
öfverbyggnad blefvo icke obetydliga reparationer å 
husbyggnaderna äfvensom å den rullande materielen 
utförde. Nya vattenaflopp anordnades vid Skrufs 
station och i Karlskrona vid Pantarholmen och Vit-
tusgatan. Å Vissefjerda station utlades ett 100 m. 
långt stickspår ledande till ett nyuppfördt, enskild 
person tillhörigt, godsmagasin. 

Det under anläggning varande jernvägsspårct 
mellan Flottans varf och Karlskrona—Vexiö jern-
vägs station i Karlskrona blef genom inlagde vexlar 
förenadt med spåren å nämnde station, å hvilken 
arbetet med de förändringar af spårsystemet der-
städes, som häraf föranledes, påbörjades. 

Å banans hägnad blefvo omfattande reparationer 
verkstälde, i det icke mindre än 44,626 m. nytt 
stängsel uppsattes samt 34,000 hagtorns-, ek- och 
granplantor utplanterades för bildande af häck. 

Rullande materielen tillökades med 6 st. gods

vagnar. 

27. Vexiö—Alfvesta jemväg. 

Omläggning af öfverbyggnaden fortgick och blefvo 
3,580 in. nya jernskenor samt 176 m. nya stålskenor 
nedlagde. 
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Vid Vexiö station verkstäldes planeringsarbeten 
för utvidgning af upplagsplatserna å bangårdens 
vestra del, och för komplettering af ballasten der-
städes utfördes 824 kbm. grus. 

28. Halmstad—Nässjö jernväg. 

Vid inspektionen af denna jernväg anmärktes, 
att åtskilliga broöfverbyggnader snarast behöfde för
nyas. 

Under år 1886 utfördes följande nya arbeten, 
nämligen: 

A Halmstads station: tillbyggnad af godsmagasin, 
förändring i stationshusets inredning, uppsättning af 
reparationsverkstad af tegel, uppförande af afträde 
af sten, utläggning af en 69 m. lång mellanplatform, 
nedläggning af vändskifva och skjutbord samt utvidg
ning af spårsystemet genom utläggning af 1,193 m. 
nya spår, hvarigenom vid årets utgång sammanräk-
uadt 6,286 m. spår å denna bangård voro utlagde; 

å Johansfors lastplats: utläggning af ett 50 m. 
långt stickspår; 

å Torups station: förlängning af sidospåret 111 
meter; 

å Landeryds station: uppsättning af nytt sta
tionshus samt förlängning af sidospåret 46 m.; och 

å Vaggeryds nyinrättade station: planering och 
grusning af bangården, uppförande af stationshus af 
tegel, afträde och godsmagasin samt utläggning af 
ett genomgångsspår af 202 m. hinderfri längd och 
en 60 m. lång platform. 

Telefonledning uppsattes emellan Skillingaryds 
och Vaggeryds stationer. Från vattenledningen i 
Halmstad nedlades rör till stationen derstädes, hvar
igenom vatten erhålles såväl för lokomotiven, genom 
en vattenkastares anbringande, som ock för verksta
dens behof. 

Underhållsarbeten af ganska omfattande artblefvo 
derjemte verkstälda dels å sjelfva banan genom ut
byte af 29,353 st. syllar och inläggning af 1,902 st. 
nya skenor, deraf 743 st. af stål motsvarande 5,498 
meter, dels å stationsbyggnader och banvaktstugor. 

Till den nyuppförda reparationsverkstaden an
skaffades ångmaskin och ett stort antal arbetsmaski

ner, till största delen tillverkade vid Halmstads 
Gjuteri-Aktiebolag. Under året blefvo 10 lokomotiv, 
samtlige personvagnar och 63 godsvagnar fullstän
digt reviderade. 

29. Kinnared—Fegens jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före
kommit. 

Vestra distriktet. 

30. Bergslagernas jernvägar. 

Under år 1886 blefvo följande nya arbeten ut
förda, nämligen utläggning af ett 789 m. långt last
spår till Klarelfven med utgångspunkt från hufvud-
spåret 1,348 m. norr om Deje station samt lastbryg
gas uppförande vid elfven; inläggning af ett 200 m. 
långt rundspår ,å Elfängens hållplats samt uppsätt
ning af ett provisoriskt stationshus derstädes; uppsätt
ning af en byggnad innehållande väntsal och expe
dition för biljettförsäljning vid Jordfallets hållplats 
samt uppförande af betjeningsbostäder med nödige 
uthus vid Deje och Ramens stationer. 

Erforderliga underhållsarbeten, hvaribland må 
nämnas utbyte af 115,754 st. syllar och 22,251 m. 
skenor, blefvo derjemte verkstälda. Längden af den 
med skenor af stål belagda bansträckan utgjorde vid 
årets .slut 29 km. 

Rullande materielen tillökades med ett tanklo
komotiv, vägande 20 tons och tillverkadt vid Troll
hättans mekaniska verkstad, samt 29 st. godsvagnar, 
tillverkade vid bolagets reparationsverkstad i Åmål. 

31. Östra Vermlands jernväg med bibana. 

Förutom underhållsarbeten å banan hafva föl
jande nya arbeten under år 1886 blifvit utförda, 
nämligen: 

å Kristinehamns nedre station tillbyggnad af 
lokomotivstallet, hvarigenom plats blifvit beredd för 
ytterligare 4 maskiner, anläggning af en 14 m. lång 
öppen trumma samt utläggning af 2 stickspår om 
resp. 49 och 18 meters längd, hvarjemte i hufvud-
linien 2 öppna trummor anlades. 
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32. Filipstads norra bergslags jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före
kommit. 

33. Xordmark—Klarelfvens jernväg med bibanor. 

Vid Sjögränds station anlades vattenledning med 

hydraulisk vädur. 21,500 m. nytt stängsel uppsat

tes, 215 st. telegrafstolpar och 8,567 st. syllar ut

byttes, hvarjemte 1,070 m. jernskenor ersattes med 

skenor af stål. 

34. Dalslands jernväg ined bibana. 

Inga nybyggnadsarbeten hafva förekommit, men 

rullande materielen tillökades med 2 st. vid Atlas 

verkstäder tillverkade sofvagnar. 

35. Uddevalla— Yenersborg—Herrljunga jemriig. 

A träbroarne hafva bristfälliga delar ersatts och 

för förstärkning af bankfyllningen öfver Vassbotten 

nedslogos 83 st. pålar. 

A Uddevalla station inlades ett 335 m. långt 

sidospår samt å Herrljunga station ett 148 m. långt 

sammanbindningsspår emellan hufvudspåret och ett 

sidospår. 

15,827 st. syllar utbyttes och 8,310 m. jernske

nor ersattes med skenor af stål, hvarjemte 15 st. 

vexlar blifvit utbytta mot nya sådana. 

36. Borås—Herrljunga jernväg. 

Vid Herrljunga station uppfördes en kontors

byggnad och vid Ljungs station ett vattentorn. 

37. Varberg—Boras jemriig. 

Förutom mindre underhållsarbeten hafva 15,270 

st. syllar och 1,633 rn. skenor blifvit utbytta. 

38. Kinds härads (Boras—Svenljunga) jernväg. 

För denna jernväg, som under år 1885 öppnades 

för allmän trafik, utfärdades afsyningsbetyg den 23 

November 1886. 

39. Ulricehamn—Vartofta jernväg. 

A denna jernväg har under året nödige under

hållsarbeten såväl för banan och husbyggnaderna 

som för den rullande materielen förekommit, hvar

jemte lokomotivstallet i Ulricehamn blifvit omby^ät. 

Östra distriktet. 

40. Mariestad—Moholms jernväg. 

Rullande materielen tillökades med en person

vagn, tillverkad vid jernvägens verkstad. 

41. Lidköping—Håkantorps jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes, att i spåret å några 

kilometers längd invid Hjerpås station behofvet af 

syllars utbyte var märkbart. 

42. Lidköping—Skara—Stenstoip jernväg. 

14,191 st. syllar blefvo under året utbytte, hvar

jemte å stationshus och banvaktstugor nödige repa

rationer verkstäldes. 

43. Hjo—Stenstorps jernväg med bibana. 

Vid Björkestorp, 3,4 km. från Hjo, utlades ett 

100 m. långt stickspår. Som trafiken från Hjo be

tydligt försvåras genom den långa lutningen af 1 :00 

norr om nämnde station, har, genom ofvannämnde 

stickspårs inläggning vid denna starka lutnings öfrc 

ände, den fördel vunnits, att lastade vagnar kunna 

vid behof dit uppföras för att sedan vidare fort-

skaffas af ordinarie tåg. 

Förutom ett mindre utbyte af syllar har påfyll

ning af ballasten egt rum å 5 km. längd. 

44. Kalmai—Emmaboda jernväg. 

Vid Smedby station inlades ett 82 in. långt: stick

spår, dessutom tillökades nedre hamnspäret i Kalmar 

med 15 m. och det öfre med 153 m. 

5,862 st. syllar, motsvarande (>,•- procent af hela 

antalet, samt 5,857 st. jernskenor, utgörande 11,4 
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procent af det med sådana skenor belagda spåret, 
blefvo under året utbytte. 

45. • Nybro—Säfsjöströms jernväg. 

7,740 st. syllar, motsvarande 11,91 procent af 
å jernvägen befintliga, utbyttes. Från Orrefors sta
tion blef ett 776 meter långt sidospår utlagdt. Det 
till ångsågen vid Silfvarsko anlagda bispåret blef, 
såsom numera obehöfligt, borttaget. 

46. Hvetlanda—Sä/sjö jernväg. 

Vid Säfsjö station uppsattes en traverskran för 
omlastningars verkställande. 5 km. från nämnde 
station anordnades en hållplats, benämnd »Gåfvan». 

Rullande materielen tillökades med 4 st. gods
vagnar. 

47. Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes de till men för tra
fiken, nästan öfverallt, der skenombyte icke egt rum, 
befintliga permanenta nedböjningar å skenorna vid 
skarfvarne. 

På grund af ännu oafgjord tvist emellan jern-
vägsbolaget och Oskarshamns stad trafikerades icke 
stadens hamnspår. Vid Hultsfreds och Mörlunda 
stationer uppfördes vattentorn med reservoirer af 
jernplåt. 

Förutom utbyte af 21,142 st. syllar, motsvarande 
10,26 procent af hela befintliga antalet, utlades nya 
stålskenor af 27,89 kg. vigt för meter, hvarigenom 
vid årets utgång 30,3 procent af hufvudspårets längd 
var belagd med stålskenor. 

48. Vimmerby—Hultsfreds jernväg. 

Bron öfver Silfverån med 3 spann å 6 meter, 
som blifvit försedd med öfverbyggnad af jern, blef 
vid inspektionen afprofvad och godkänd. 

49. Hultsfred—Jenny jernväg med bibanor. 

Jemte utbyte af 27,091 st. syllar hafva endast 
mindre underhållsarbeten å jernvägen verkstälts. 

50. Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

Vid Forsaströms station utlades ett rundspår 
samt ett stickspår, som framdragits till Båtsjön, hvar-
est en upphalningsbrygga med platform för timmer
lastning blifvit anlagd. Vid Fästad, 5 km. från Gamle-
by station, anordnades en mindre hållplats. 

2,476 m. nya stålskenor inlades i hufvudspåret 
och 1,019 m. i sidospår liggande jernskenor förflyt
tades till hufvudspåret, hvarjemte 21,032 st. syllar 
utbyttes. 

51. Norsholm — Bersbo jernväg. 

På Norsholms öfre bangård förändrades, genom 
utläggning af 89 m. nytt spår och en vexel, ett förut
varande stickspår till rundspår med 111 m. hinder
fri längd. 

Å Norsholms nedre bangård invid Göta kanal 
inlades en vändskifva samt tvänne från densamma 
ledande spår af tillsammans 117 m. längd. Härige
nom möjliggöres å 100 meters längd direkt lossning 
och lastning mellan jernvägsvagn och fartyg. 

52. Finspong—Norsholms jernväg. 

Å Skärblacka station inlades ett 186 m. långt 
rundspår och vid Ljusfors station uppfördes ett gods
magasin med väntrum, hvarjemte en vaktstuga upp
sattes 18 km. från Finspong. 

Rullande materielen tillökades med 4 st. öppna 
godsvagnar. 

53. Vadstena—Fogelsta jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före
kommit. 

54. Visby—Hemse jernväg. 

Vid Visby station uppsattes en vindpump för 
uppfordring af vatten till cisternen i dervarande vat
tentorn. Af de förut för vattengenomsläppning vid 
vägöfvergångarne anordnade plankbroarne ersattes 
12 st. med trummor af sten. 
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Mellersta distriktet. 

55. Pälsboda—Finspongs jernväg. 

Jemte utbyte af 8,473 st. syllar och nedlägg

ning af 4,689 m. skenor af stål, vägande 17,2 kg. för 

meter, i stället för förutvarande skenor af jern, vä

gande 15 kg. för meter, hafva endast mindre under

hållsarbeten förekommit. 

56. Askermnd—Skyllberg—Lerbäcks jernväg. 

Denna under år 1884 för trafik öppnade jernväg 

blef under året afsynad och godkänd. 

57. Röfors—Laxä jernväg. 

Arbetet, å denna, 5,4 km. långa, jernväg fort

skred så, att tillstånd till jernvägens upplåtande för 

godstrafik med en största tåghastighet af 20 km. i 

timmen kunde den 8 September meddelas. Vid ba

nans upplåtande för godstrafik bestod jernvägens 

rullande materiel endast af ett sexkoppladt tank

lokomotiv, tillverkadt vid Kristinehamns mekaniska 

verkstad. Enligt med Styrelsen för statens jernvägs-

trafik träffad öfverenskommelse eger bolaget för sin 

trafik använda statens jernvägars godsvagnar. 

58. Kunila—Yxhultx jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före

kommit. 

59. Vikern—Möckelm jernväg. 

Jemte nödigt utbyte af syllar och skenor hafva 

träöfverbyggnaderna å tvänne broar och en vägport 

ersatts med sådana af jern. 

60. Nora—Karlskoga jernväg med bibanor. 

Vid Vikersviks station ombyggdes stationshuset. 

15,453 st. syllar utbyttes och 212 tons stålske

nor utlades i stället för förutvarande skenor af jern, 

hvarjemte 1,408 jernskenor ersattes med förut be

gagnade men dock fullt brukbara sådana. 

Rullande materielen tillökades med 2 st. täckta 

godsvagnar. 

61. Nora—Ervalla jernväg. 

Endast vanliga underhållsarbeten hafva under 

året förekommit på denna jernväg. 

62. Köping—Hult? jernväg. 

Jemte utbyte af 7,289 st. syllar blefvo 7,316 

m. skenor af jern ersatta med stålskenor samt förut 

begagnade men dock fullt brukbara jernskenor in

lagda i stället för 4,926 meter förslitna sådana. 

Rullande materielen tillökades med en person

vagn. 

63. Oxelösund—Flen— Vestmanlands jernväg. 

Under året utbyttes 13,550 st. syllar samt 2,428 

st. skenor; för öfrigt förekommo endast mindre un

derhållsarbeten. 

Rullande materielen tillökades med ytterligare 

en ångdressin. 

64. Frövi—Ludvika jernväg. 

10,323 st. syllar utbyttes och 14,656 m. stålske

nor med vinkelskarfjern nedlades i utbyte mot ske

nor af jern. Jemte erforderliga underhållsarbeten i 

öfrigt blefvo platformarne vid Bångbro station om

byggda, ett stickspår vid Vasselhyttans station för-

längdt 52 m.; 15 st. vaktstugor påbyggde och en 

ny sådan uppförd samt stationshuset vid Kopparbergs 

station tillbygdt och icke obetydliga reparationer å 

öfrige husbyggnader derstädes verkstälde. 

65. Stora—Liiddsmedslii/ttaiis jernväg. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t uti nådigt bref den 

6 Maj 1886 medgifvit, att jernvägens sträckning när

mast Stor-ån finge, med anledning af ny bros upp

förande vid sidan af den förut befintliga, ändras, har 

arbetet med muddring och sänkning af kistor till 

nya bron under året påbörjats. Bron, belägen 2 km. 

från Stora station, kommer att erhålla öfverbyggnad 

af jern, bestående af ett midtelspann med 15 meters 

öppning och 2 ändspann med 5 meters öppning 

hvardera. 
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66. Bånghammar—Klotens jernväg. 

Genom den under år 1885 företagna mindre om

läggningen af jernvägen, 1 km. öster om Kölsjöns 

station, har den fördel vunnits, att antalet vagnar i 

tågen kunnat ökas med ytterligare en. 

67. Köping— Uttersbergs jernväg med bibana. 

Vid Karmansbo station lades grund för nytt sta

tionshus och käl lare; godsmagasinet vid Kolsva sta

tion flyttades till derför å stationen lämpligare plats; 

vid Svansbo station utlades ett nytt, 60 m. långt, 

rundspår, hvarförutom de förutvarande spåren der-

städes förlängdes. 

Det s. k. jernvägshotellet vid Köpings gamla 

station inköptes för att användas till bostadslägen

het för en del af bolagets tjenstemän. 

Två af jernvägens äldsta lokomotiv hafva vid 

Munktells mekaniska verkstad undergått fullständig 

ombyggnad. 

68. Uttersberg—Lienshyttans jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före

kommit. 

69. Stockholm—Vesterås—Bergslagens jernväg 

med bibana. 

Arbetena med påfyllning af banken vid Ekol-

sund och med sprängning i Ryssgrafsberget hafva 

fortgått och vid bron öfver Svartån omlades glacis-

muren på norra sidan. 

Vid Tillberga station uppfördes en betjenings-

bostad, innehållande 6 bostadslägenheter, nedlades 

en vagnvåg och utlades ett, 68 m. långt, samman

bindningsspår och 2 vexlar. Å Sundbybergs station 

utlades ett stickspår af 96 m. längd och i banan 

mellan Barkarby och Jakobsberg anlades en 1,5 x 1,6 

ra. dubbel trumma. 

Jemte dessa arbeten utbyttes 28,090 st. syllar 

och 12,735 m. jernskenor, hvarjemte tillsammanlagdt 

8,866 m. bana belades med skenor af stål, vägande 

31,66 kg. för meter, försedde med vinkelskarfjern 

på båda sidor. 

Rullande materielcn tillökades med 3 st. gods

vagnar, tillverkade vid jernvägens reparationsverk

stad i Vesterås. 

70. Norbergs jernväg. 

Mellan Engelsbergs och Högfors stationer bela

des banan på en längd af 1,557 m. med skenor af 

stål, vägande 31,60 kg. för meter, å hvilka på ömse 

sidor äro anbragte vinkelskarfjern. 

71. Norberg—Klackbergs jernväg. 

A Klackbergs station inlades en vagnvåg. 

72. Krylbo—Norbergs jernväg. 

En större vägbro af skenor med landfästen af 

sten uppfördes vid Krylbo station i sammanhang 

med öfver Södra Dalarnes och Statens jernvägar 

anlagd sådan. 

A en sträcka af 2,467 m. utbyttes förutvarande 

jernskenor mot skenor af stål, hvarjemte ballasten 

påfyldes å 5 km. af banan och 7,779 m. nytt stäng

sel uppsattes. 

Rullande materielen tillökades med 6 st. plank

vagnar. 

73. Sala—Tillberga jernväg. 

Förutom utförda mindre underhållsarbeten blefvo 

syllar och gångbanor å samtlige broar öfversedda 

och reparerade; 785 kbm. ballastgrus utfördt på ba

nan samt 5,909 st. syllar och 1,284 m. jernskenor 

utbytte. 

74. Stockholm—Rimbo jernväg. 

För denna jernväg, som i December 1885 öpp

nades för allmän trafik, blef afsyningsbetyg utfär-

dadt den 8 November 1886. 

Vid afsyningen bestod rullande materielen af 

4 st. fyrkopplade tanklokomotiv, 15 st. person- och 

84 st. godsvagnar. 



55 

75. Upsala—Lenna jernväg samt Upsala hamn- ork 

förbina'elsespär. 

Vid inspektionen förcskrefs, att den af trä upp

förda bron öfver Fnndbo ä snarast möjligt måtte till 

alla delar ombyggas samt att största tåghastigheten 

vid passerandet af densamma tills vidare endast 

skulle få uppgå till 10 km. i timmen. 

76. Lenna—Norrtelje jernväg. 

Vid Knutby station uppfördes en betjenings-

bostad, innehållande 6 rum, och i banan mellan Rimbo 

och Finsta anlades en öppen trumma. Invid Norr

telje anlades ny landsväg af 520 meters längd och 

i Norrtelje färdigbyggdes en 12 meter bred gata 

fram till stationen. 

2,590 st. nya stålskenor inlades och 596 st. for-

slitna jernskenor utbyttes mot nya sådana, hvarjemte 

genom påfyllning af ballast banken öfver Kornous 

mosse, belägen mellan Knutby och Rånäs stationer, 

höjdes. 

Rullande materielen minskades med ett lokomo

tiv, hvaremot 2 st. godsvagnar anskaffades. 

77. Upsala—Gejle jernväg med bibanor. 

Reparationer och förstärkningar verkstäldes å 

träviadukterna vid Elfkarleö, Jerfsta och Gefle, hvar

jemte nya syllar inlades å 5 st. broar. Stickspåret 

vid Härnäs förlängdes 60 m.; 13,930 st. syllar ut

byttes och 4,814 st. skenor af stål, vägande 24,8 kg. 

för meter, inlades. 

Rullande materielen tillökades med 3 st. person-

och 15 st. godsvagnar. 

78. Dannemora—Hargs jernväg med bibana. 

Vid inspektionen anmärktes, att bron öfver Olands-

ån vid Gimo var i stort behof af ombyggnad och före

skrefs, att ' tåghastigheten, då densamma passeras, 

tills vidare ej får öfverstiga 10 km. i timmen. 

Förutom utvidgning och förbättring af hamnen 

vid Harg, der 3 nya stenkistor nedsänktes, samt ut

byte af 10,023 st. syllar, förekommo endast mindre 

underhållsarbeten. 

Nedre norra distriktet. 

79. Sä/snäs jernväg med bibana. 

1,991 m. stålskenor inlades, 618 m. förslitne jern

skenor utbyttes mot förut begagnade men dock fullt 

användbara sådana och 13,371 st. nya syllar blefvo 

utlagde. Vid Smalkärn blef ett sidospår utlagdt. 

80. Vessman—Barkens jernväg. 

Å Norsbron inlades nya lång- och tvärsyllar och 

mellan Smedjebacken och Ludvika uppsattes telefon

ledning. 

Rullande materielen tillökades med en person

vagn. 

81. Södra Dalarnes jernväg med bibana. 

Vid Krylbo station uppfördes genom statens 

jernvägstraliks försorg en vägbro, och har denna 

jernväg bidragit med halfva kostnaden för densamma. 

82. Borlänge—Insjöns jernväg. 

Vid Insjöns station blef muddring invid hamn

spåret verkstäld; i öfrigt förekommo endast mindre 

underhållsarbeten. 

83. Xäs—Jforshgttans jernväg. 

Ofverbyggnaden å bron öfver Morshytteån er

sattes med ny sådan. 

84. d'ej le—Dala jernväg. 

Vid Gefle norra station uppfördes en gångbro 

af skenor öfver spåren. 

Tvänne arbetarebostäder påbyggdes, hvarigenom 

en tillökning af 4 rum i hvardera erhållits; meka

niska verkstaden utvidgades och förseddes med en 

ny ånghammare. 

22,600 st. syllar och 210 st. skenor blefvo ut

bytte och sammanlagdt 354 m. nya spår utlagde. 

Rullande materielen tillökades med 2 st. gods

vagnar, hvarjemte nya bromsinrättningar efter Heber-

leins system anbragtes å 3 personvagnar. Första klas

sens personvagnar blefvo under året indragna och 
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blefvo de i följd häraf nödige förändringarne i vag
narnes inredning verkstälda. 

85. Gefle—Ockelbo jernväg med bibana. 

För denna jernväg, som den 8 Oktober 1884 
öppnades för allmän trafik, blef afsyningsbetyg den 
15 Juni 1886 utfärdadt. 

86. Vintjern—Jädraås jernväg. 

Vid inspektionen anmärktes, att 4 broar, för-
sedde med träöfverbyggnad, kräfva snar ombyggnad. 

Vid Jädraås station inlades ett till dervarande 
hytta ledande, 59 m. långt, sidospår. 

Vintjerns station har undergått fullständig om
läggning och består spårsystemet nu af 3 rundspår, 
deraf 2 med 124 m. och 1 med 32 m. hinderfri längd 
samt af 2 stickspår med en sammanlagd längd af 
115 m., hvarjemte hufvudspåret med 73 meters längd 
blifvit framdraget till grufvan. 

Såväl lokomotiv som vagnar undergingo mer 
eller mindre omfattande reparationer. 

87. Hudiksvall—Forsa—Näsvikens jernväg. 

Endast mindre underhållsarbeten hafva före
kommit. 

88. Vattjom—Matfors jernväg. 

Trafiken och underhållet å denna jernväg be-
strides genom statens jernvägstraflks försorg. 

b) Under byggnad varande. 

Södra distriktet. 

89. Göteborg—Hallands (Varberg—Göteborgs) jernväg. 

Längd: 76,9 km. 
Å denna jernväg, hvarå concession af Eders 

Kongl. Maj:t blifvit i nåder meddelad den 31 Ok
tober 1884, påbörjades arbetena i slutet af Juli må
nad och fortgingo så, att vid årets utgång linien var 
färdigterrasserad å en sammanlagd längd af 32,5 km. 
samt 55 afloppstrummor färdigmurade. Murnings-
arbetet för viadukten i Göteborg afslutades i det när
maste, hvarjemte å 3 broar arbetet påbörjades. 

Syllar voro på flere platser levererade samt hela 
för jernvägsbyggnaden erforderliga antalet skenor 
med tillbehör anskafFadt och upplagdt vid Göteborg, 
Kungsbacka och Varberg. 

Af den för denna bana behöfliga rullande ma
terielen hade 1 lokomotiv och 30 st. godsvagnar 
blifvit anskaffade. 

90. Fegen—Atrans jernväg. 

Längd: 7,82 km. 

Vid den 22 September verkstäld besigtning å 
denna jernväg bestämdes, att densamma ej finge för 
allmän trafik upplåtas, förr än vissa i Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bref den 21 November 1884, rörande 
concession för denna jernväg, gjorda bestämmelser 
blifvit fullgjorda. 

91. Änderslöf—Östra Torps jernväg. 

Längd: 13,5 km. 

A denna jernväg, som genom Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga bref den 30 December 1885 erhållit conces
sion, blefvo terrasseringsarbetena under hösten på
började. 

Vestra distriktet. 
o 

92. Limmared—Asundens jernväg. 

Längd: 12,8 km. 
Smärre underhållsarbeten å banvall och spår 

blefvo verkstälda. 

Mellersta distriktet. 

93. Striberg—Grängens jernväg med bibanor. 

Längd: 33,6 km. 
Å denna jernväg, hvarå concession af Eders 

Kongl. Maj:t blifvit i nåder meddelad den 4 Decem
ber 1885, befunnos vid den 21 September verkstäld 
besigtning arbetena hafva så fortskridit, att hufvud-
banan på en längd af 28 km. var färdigterrasserad 
samt af den sålunda färdigterrasserade banan 20 km. 
belagde med syllar och skenor och 9 km. ballastade. 
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Å bibanorna var banvallen å tillsammanlagdt halfva 

sträckningen färdigbildad. 

94. Skogstorp—Hjälmarens jernväq. 

Längd: 1,4 km. 

Vid den 21 December vcrkstäld beaigtnin»; å 

denna jernväg befunnos arbetena å densamma vara 

fullbordade. 

Öfre norra distriktet. 

95. Norska gränsen—Luleå jernväg. 

Längd: 426,6 km. 

A bandelen mellan Luleå och Gellivare fortgingo 

arbetena så, att terrassering vid årets slut var full

bordad å en sammanlagd sträcka af 55,58 km. samt 

syllar och skenor utlagda å 54,20 km. längd, hvar-

j era te underballastning å den skenlagda delen af 

banan verkstälts på en längd af 40 km. 9 broar 

voro fullt färdige samt 3 under arbete, 28 st. trum

mor fullbordade samt stängsel uppsatt å en sam

manlagd sträcka af 15 km. 

Af den för denna jernväg behöfliga rullande 

materiel anskaffades under år 1886: 2 st. fyrkopp-

lade lokomotiv, 1 st. person- och Cl st. godsvagnar. 

c) Concessionerade. 

Kaffatorp— Östads jernväg; 

Karpalund— Kristianstads » 

Karlsdal—Grythytteheds » 

Falun—Rättviks » 

Halmstad—Holmens y> 

Lysekil—Frändefors » 

Skara,— Venerns » 

Vadstena— Ödesh öga » 

Mellersta Blekinges » 

Mariestad.—Lidkö])ings » 

Spånga—Löfsta » 

Eslöf—Hyllstofta » 

Vittsjö—Hessleholms r> 

Något arbete vid ofvanstående tretton jernvägar 

har ej under år 1880 påbörjats. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse. ]88tJ. 

E. Statens jernvägsbyggnader. 

För fortsättning af arbetena å statens jernvägs-

byggnader under år 1886 hade Riksdagen beviljat 

följande anslag, nämligen: 

fik stambanan Bräcke—Sollefteå kr. 2,000,000,00, 

y> statsbanan Söderhamn—Kilafors » 247,000,00, 

» » Sundsvall—Torps-

hammar » 500,884,00, 

» » Hudiksvall —Ljusdal » 2,000,000,00, 

hvarjemte vid 1886 års Riksdag beslut fattades dorom, 

att norra stambanan skulle, med utgång från Sol

lefteå eller lämplig punkt i dess närhet, fortsättas 

öfver Skorped till Vännäs. 

I enlighet med den af Eders Kongl. Maj:t under 

år 1885 nådigst faststälda plan för fullbordandet af 

arbetena å statsbanan Söderhamn—Kilafors, samt i 

öfverensstämmclse med af Styrelsen uppgjorda och 

af Eders Kongl. Maj:t under den 5 Februari 1886 

nådigst gillade arbetsplaner för ofri ga af ofvanuämnde 

banor, fortgingo arbetena å statens jernvägsbygg-

nader under år 1886 på sätt här nedan närmare om-

förmäles. 

Sta.mha.nav Hräeke—Sollefteå. 

Arbetena å denna stambana hafva under aret i 

det närmaste afslutats genom fullbordande af den 

föregående år under arbete varande bansträckan emel

lan Långsele och Sollefteå, hvarjemte terrassering 

och skcnläggning verkstälts å det från Sollefteå ut

gående, 2,2 km. långa, bispåret till lastplatsen vid 

Djupön. 

Härigenom kunde den 64,f. km. långa bandelen 

emellan Ragunda oeh Sollefteå den 1 Oktober upp

låtas för allmän trafik. 

För banvallens terrassering blefvo sammanlagd! 

204,590 kbm. jord, sten och dy omllyltade, 628 kbm. 

berg utsprängda samt 4,266 kbm. reveieringsinur 

uppförd, hvarigenom banvall fullbordats :'i en sam

manlagd längd af 8,821 in. Af den sålunda full

bordade banvallen bildades: 

4,271 m. genom skärning och bankfyllning med 

större djup eller höjd än 2,4 in. samt 

4,550 ni. genom terrassering a jemnare mark. 
8 
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Af ofvanstående längder banvall utgjordes 483 m. 
af bergsprängning, deraf 186 m. genom berg med 
större höjd än 2,4 m. 

För mindre vattendrags ledande genom ban
vallen blefvo lagda: 

5 st. öppna trummor, hvaraf 3 st. med 0,9 m. 
och de öfriga med 0,6 m. spann, samt en dubbel och 
8 enkla täckta aflöppstrummor med vattenöppningar 
varierande emellan 0,2 qvm. och 2,8 qvm. och med 
en sammanräknad längd af 167 m, 

15,821 m. spår utlades och ballastades till full 
höjd och bredd, hvarjemte ballastningsarbetet kom
pletterades å förut endast undergrusade delar af ba
nan, så att hela den under året färdigballastade ban
sträckan utgör 41,166 m. I och för dessa ballast-
ningsarbeten blefvo sammanlagdt 135,286 kbm. grus 
utförde. 

VicT ändstationen Sollefteå afslutades de betyd
liga jordarbeten, som för bangårdsplanets bildande 
voro erforderliga, samt uppfördes stationshus och 
lokomotivstall af sten och öfriga husbyggnader. — 
Vid ändpunkten af det till Djupöns. lastageplats vid 
Ångermanelfven ledande utgreningsspåret anordnades 
derjemte en lastbrygga af 238 m. längd. 

En banmästarestuga samt 4 banvaktstugor jemte 
källare och uthus uppfördes. 

För banan korsande lands- och egovägar an
ordnades 123 st. vägöfvergångar i banans plan samt 
uppsattes 4 vägbroar och omlades 3,075 m. vägar. 

För jernvägsområdets inhägnande uppsattes 
59,154 m. stängsel af trä. 

Telegrafledningen utsträcktes från Långsele till 
Sollefteå station. 

Den vid denna stambana använda arbetsstyrkan 
uppgick i medeltal: 

under första qvartalet till 598 man, 
» andra » » 1,769 » 
» tredje » » 1,562 » 
» fjerde » » 215 » 

Största arbetsstyrkan användes under Juli må
nad och utgjorde 1,822 man; minsta under Decem
ber månad, då 72 man användes. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka ut
gjorde 317,188 dagsverken. 

Af jernvägens egna dragarc utfördes 3,477 effek
tive dagsverken. 

Statsbanan Söderhamn—Kilafors. 

A denna statsbana hafva arbetena under året. 
hufvudsakligcn omfattat fullbordandet af skenlägg
ningen och ballastningen å bandelen emellan Berg
vik och Stugsund, och kunde statsbanan i sin helhet, 
utgörande i längd 36,2 km., den 1 Juni upplåtas för 
allmän trafik. 

För terrasseringsarbetets afslutande blefvo sam
manlagdt 25,021 kbm. jord och dy omflyttade samt 
131 kbm. berg utsprängda. Den banvall, som här
igenom bildades, utgör, tillsamman med den för stats
banan genom åtskilliga komplettoringsarbetens ut
förande användbara delen af Söderhamn—Bergviks 
jernväg, 6,835 m., hvaraf 

6,578 m. består af den förutvarande banvallen, 
244 m. af ny banvall, bildad genom bankfyll-

nader med mindre höjd än 2,4 m., samt 
13 m. af färdigbyggd bro. 
För ett mindre vattendrags ledande genom ban

vallen lades en enkel täckt trumma med 7 meters 
längd, hvarjemte erforderliga kompletteringar verk-
stäldes å 11 st. i Söderhamn—Bergviks jernväg be
fintliga vattengenomlopp. 

A bron Öfver Myskjeån, med 1 spann å 12 m., 
blefvo återstående stenarbeten fullbordade samt jern-
öfverbyggnaden inlagd. 

A de under år 1885, för ballastningsarbetets obe-
hindrade fortgång, med Söderhamn—Bergviks jern-
vägs spårvidd af 1,217 m. skenlagde delarne af den 
nybildade banvallen utvidgades spårsystemet, hvar
jemte å de delar af den gamla banvallen, som i det 
närmaste oförändrade införlifvats med statsbanan, 
nya syllar och skenor utlades. Längden af spåret 
med normal vidd tillökades derigenom under året 
med 18,299 m., hvilken sträcka färdigballastades ge-

•nom utförande af 33,396 kbm. grus. 

Husbyggnader och planeringsarbeten fullborda
des å samtliga bangårdar emellan Bergvik och Stug
sund. I närheten af sistnämnde station anordnades 
en timmerafstjelpningsbrygga af 242 meters längd 
med dit ledande spår. 
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Fyra banvaktstugor med tillhörande källare och 
uthus fullbordades. 

För banan korsande lands- och ego vägar anord

nades 57 st. vägöfvcrgångar i banans plan, hvar-

jenite 2 st. vägbroar uppfördes och 765 ni. vägar 

omlades. 

För jernvägsområdets inhägnande uppsattes 1,691 

ni. stängsel af trä. 

Den vid denna statsbana använda arbetsstyrkan 

uppgick i medeltal: 

under första qvartalet till 219 man, 

» andra » » 447 » 

» tredje » » 158 » 

Största använda arbetsstyrkan utgjorde 580 man 

i Maj månad och minsta 60 man i September månad. 

Af denna arbetsstyrka utgjordes tillsammans 

65,972 dagsverken. 

Af jernvägens egna dragare verkstäldes 180 effek

tive dagsverken. 

Statsbanan Sundsvall— Tovpshaiamav. 

Ombyggnaden af denna bana har under året 

fullbordats genom utförande af följande arbeten och 

arbetsqvantiteter. 

41,929 kbm. jord blefvo omflyttade samt 2,801 

kbm. berg utsprängda, hvafigenom den förutvarande 

banvallen utvidgades å en sammanlagd längd af 

19,165 m. 1 den invid Sundsvalls bangård belägna 

större skärningen uppfördes 3,167 kbm. stödmur, 

hvarjemte 2,434 kbm. strandskoning anbringades å 

bankar. 

För mindre vattendrags ledande genom banvallen 

nyanlades 3 st. trummor, med en sammanräknad 

längd af 22 ni. En mindre bro blef derjemte om

byggd och dervid utvidgad, så att vattenöppningen 

ökades till 4 m. i stället för den förutvarande 3 ni. 

Sedan arbetena med banvallens terrassering fort

gått, så att utläggningen af ny öfverbyggnad kunde 

företagas, blef detta arbete den 31 Maj med en be

tydlig arbetsstyrka påbörjadt och dag och natt be-

drifvet med den fortgång, att skenläggningen redan 

den 12 Juni var fullbordad å hela den 55,817 in. 

långa sträckan emellan Torpshammar och Sundsvalls 

vestra station; dock måste trafiken under denna tid 

inskränkas till endast ett tåg dagligen i hvardera 

rigtningen. 

Efter ett kortare uppehåll vid Sundsvalls vestra 

station blef skenläggningen slutligen den 19 Juni 

framdragen till ändstationen i Sundsvall, utgörande 

afståndet mellan sistnämnda båda bangårdar 977 m. 

Den sålunda skculagda banan ballastades seder

mera till full höjd och bredd genom utförandet af 

81,109 kbm. grus. 

Arbetena med utvidgning af förutvarande ban-

gårdsanläggningar samt anordnandet af nya vid Töfva 

och i vestra delen af Sundsvalls stad afslutades. Vid 

Sundsvalls östra station uppfördes derjemte lokomo-

tivstall och vattentorn samt fullbordades den mindre 

haninbassinen medelst kajliniens utsträckning å ytter

ligare 126 m. 

3 st, nya banvaktstugor jemte källare och uthus 

uppfördes. 

De å gamla jernvägen befintliga vägöfvorgångar 

kompletterades och 2 st. nya vägbroar, båda belägna 

vid Sundsvall, uppfördes, hvarjemte 338 ni. vägar 

omlades. 

För jernvägsområdets inhägnande uppsattes 57,081 

m. stängsel af trä. 

Den vid denna- statsbana använda arbetsstyrka 

uppgick i medeltal: 

under första qvartalet till 316 man, 

)> andra » » 853 » 

» tredje » » 586 » 

)> fjorde » » 120 » 

Största använda arbetsstyrkan utgjorde 918 man 

i Maj månad, minsta 32 man i December månad. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka ut

gjorda 158,672 dagsverken. 

Af statsbanans egna dragare utfördes 48-f effek

tive dagsverken. 

Sta.tsliaini.ii, Hudiksvall - ljusdal. 

Sedan under slutet af är 1885 förberedelser för 

arbetenas påbörjande ä denna bana blifvit vidtagna 

och materialier samt erforderliga arbetsredskap blifvit 

frän statsbanans Söderhamn—Kilafors förråd öfver-

http://Sta.tsliaini.ii
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förda, kunde sjelfva jernvägsarbetet i Januari månad 

&r 1886 påbörjas och fortsattes sedermera under årets 

lopp utefter statsbanans hela längd. 

Genom de under året utförda terrasseringsarbe-

tena blefvo^ eammanlagdt 507,668 kbm. jord, sten och 

dy omflyttade, 31,721 kbm. berg utsprängda samt 

8,691 qvm. strandskoning nedlagd, hvarigenom ban

vall färdigbildades å en längd af 46,412 m. 

Af den sålunda fullbordade banvallen bildades: 

8,683 m. genom skärning och bankfyllning med 

större djup eller höjd än 2,4 m. 

37,475 m. genom terrassering å jemnare mark 

samt 

254 m. genom tunnelsprängning. 

Af ofvan stående längder banvall, bildad genom 

öppen schakt, utgjordes 600 m. af bergsprängning 

till större djup än 2,4 m. samt 889 m. af spräng

ning genom berg med mindre djup än 2,4 m. 

För mindre vattendrags ledande genom ban

vallen blefvo lagda: 

8 st. öppna trummor, å hvilka minsta spänn

vidden utgör 0,6 m., den största 3 m. samt 2 st. 

dubbla och 101 st. enkla täckta trummor med vatten

öppningar varierande mellan 0,09 qvm. och 3,5 qvm. 

och med en sammanräknad längd af 1,284 m., hvar-

jemte å den del af statsbanan, der densamma från 

Ljusdals station är utlagd alldeles utmed stambanans 

genom Norrland spår, 6 st. enkla trummor blifvit 

förlängda med sammanlagdt 23 m. 

A tvänne mindre broar med spännvidder af 7 m. 

och 13 m. fullbordades murningsarbetet. 

Utläggning af syllar och skenor påbörjades från 

Ljusdals station och verkstäldes ä en längd af 8,937 

m. eller till en punkt belägen 2,672 m. öster om 

Hybo bangård. A den sålunda skenlagda sträckan 

utfördes 9,448 kbm. ballastgrus. 

Å bangårdarne påbörjades planeringsarbetena 

äfvensom grundläggning för och uppförande af hus

byggnader . 

En dubbel och tre enkla banvaktstugor jemte 

källare och uthus uppfördes. 

För banan korsande lands- och egovägar anord

nades 20 st. vägöfvergångar i banans plan, upp

fördes 5 st. vägportar och omlades 3,227 m. vägar, 

hvarjemte för jernvägsområdets inhägnande uppsattes 

72,560 m. stängsel af trä. 

Den för ofvannämnda arbeten använda arbets

styrkan uppgick i medeltal: 

under första qvartalet till 714 man, 

» andra » » 2,034 » 

» tredje » » 2,265 » 

» fjerde » » 1,058 » 

Största arbetsstyrkan användes under Juli må

nad, då den uppgick till 2,430 man; minsta under 

Januari månad, då 432 man användes. 

Tillsammans blefvo af denna arbetsstyrka ut

gjorde 448,643 dagsverken. 

Af statsbanans egna dragare utgjordes 4,077 

effektive dagsverken. 

Undersökningar fur stambanans fortsättning norr om 

Sollefteå. 

Genom nådigt brof af den 29 April 1886 har 

Eders Kongl. Maj:t bemyndigat Styrelsen att vid

taga åtgärder för påbörjandet af undersökningar 

för närmare bestämmande af sträckningen för norra 

stambanan från Sollefteå eller dess närhet till Skorped, 

och blefvo sådana undersökningar under årets lopp 

verkstälda. 

Sammanlagda längden af under året undersökta 

jernvägslinier utgör 159,3 km. 

Följande tabellariska öfversigter rörande landets 

jernvägar äro denna berättelse vidfogade, nämligen: 

N:o VII. Enskilda jernvägar, som intill 1886 års 

utgång erhållit tillstånd att öppnas för 

allmän trafik. 

N:o VIII. Concessionerade enskilda lokomotivbanor, 

dels under byggnad, dels ännu icke på

började vid 1886 års slut. 

N:o IX. Förteckning å numera upphörda enskilda 

jernvägar. 

N:o X. Öfversigt 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 eoncossio-
nerade enskilda jornvägar vid 1886 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 1886 års slut. 

Beträffande kostnaderna för de utförda arbetena 
vid statens jernvägar och dervid använda materialier 
m. ni. redovisas desamma genom vidlagda general-
räkningar, nämligen: 

Tabell N:o XIII för stambanan Bräcke—Sollefteå. 
» » XIV » statsbanan Söderhamn—Kilafors. 
)> » XV » stambanans genom Norrland För

sta Distrikt. 
» » XVI » stambanans genom Norrland An

dra Distrikt. 
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Tabell N:o XVII för stambanans genom Norrland 
Tredje Distrikt. 

» » XVIII •» statsbanan Sundsvall—Torps
hammar. 

» » XIX » statsbanan Hudiksvall—Ljus
dal 

» w XX )> statsbanan Sköfde—Karlsborg. 

Tabellen N:o XXI innehåller »Uppgift å samtliga 
statsbanornas anläggningskostnad intill 1886 års slut.» 

Bifogade tabell N:o XXII angifver den under 1886 
upphandlade jernvägsbyggnadsmateriel såväl från in
hemska som från utländska verkstäder, med undantag 
af rörlig materiel och sådana utredniugsinventarier, 
som genom trafikförvaltningens försorg blifvit an
skaffade, men af jernvägsbyggnadsanslaget bekostade. 

Stockholm den 10 Oktober 1887. 

Underdånigst 

R U D O L F C R O N S T E D T . 

P. H. HEDENBLAD. J. MARCKS VON WÜRTEMBERG. 
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I. 
Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1886 

åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Don beräknade kostnaden för dessa vägarbeten utgör i medeltal '22,22(\ kronor för nymil, livarlill i 

statsbidrag erhållits 14,381 kronor för nymil eller 6-1,7 proeent 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 1886 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 

Den beräknade kostnaden för dessa arbeten utgör i medeltal 15:2,72 kronor för hektar och det af 

staten lenmade bidrag 35,83 kronor för hektar eller 57 procent af den beräknade kostnaden. 
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IV. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under de senast förflutna 5 åren. 
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Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med 1886 blifvit 



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

71 
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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 1886 års utgång 
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erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1886 års utgång 
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(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VII. 

Enskilda jernvägar, som intill 1886 års utgång 



79 

(Forts.) 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 
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VIII . 

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



81 

IX. 

Förteckning å numera upphörda enskilda jernvägar. 



82 

X. 

Öfversigt af concessionerade jernbanor vid 1886 års slut med hänsyn till spårvidd, längd i kilometer, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 





Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-

84 
XI. 
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banor som concessionerade enskilda jernvägar vid 1886 års slut. 



86 
XI. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl stats-
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(Forts.) 

banor som concessionerade enskilda jernvägar vid 1886 års slut. 



88 
XII . 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande statsbanor och enskilda jernvägar, samt 
concessionerade, icke påbörjade banor vid 1886 års slut. 



89 

XIII. 

Generalräkning för STAMBANAN BRÄCKE—SOLLEFTEÅ år 1886. 
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XIV. 

Generalräkning för statsbanan SÖDERHAMN-KILAFORS år 1886. 



91 

XV. 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 1:sta distrikt år 1886. 
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XVI. 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 2:dra distrikt år 1886. 
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XVII . 

Generalräkning för STAMBANANS genom NORRLAND 3:dje distrikt 1886. 
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XVIII. 

Generalräkning för STATSBANAN SUNDSVALL—TORPSHAMMAR år 1886. 
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XIX. 

Generalräkning för STATSBANAN HUDIKSVALL-LJUSDAL år 1886. 
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XX. 

Generalräkning för statsbanan SKÖFDE—KARLSBORG år 1886. 
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XXI. 

Förteckning öfver samtliga statsbanorna med deras anläggningskostnad intill 1886 års slut, äfvensom öfver 
de för deras anläggning till och med nämnda år beviljade statsanslag. 
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XXII . 

Förteckning öfver jernvägsbyggnads-materiel, upphandlad under år 1886 för Statens jernvägsbyggnader. 
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Innehållsförteckning. 
Underdånig berättelse. 

Sid. 
Statsbidrag beviljade för år 1886 till: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar 4. 
B. Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer 6 

C. Sjösänkningar och andra vattenaftappningsföretag 6. 

D. Järnvägsbyggnader 10. 
E. Diverse arbeten 11. 

Concessionerade jernvägar år 1886 12. 
För trafik öppnade jern vägar år 1886 12. 
Jernvägar, för hvilka intyg för lagfart under år 1886 meddelats 12. 
Redogörelse för de under Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens di

rekta förvaltning under år 1886 stälda medel 13. 
A. Inspektioner å vägarbeten 15. 

Godkände vägarbeten 22. 
B. I. Inspektioner å hamnarbeten 24. 

II. D:o å brobyggnader 31. 
III. D:o å kanaler och farleder 32. 
IV. D:o å dockbyggnader och upphalningsbäddar ... 34. 

Godkände hamn- och brobyggnader samt rensningar af farleder 34. 

C. Inspektioner å vattenaftappningsarbeten 34. 
Godkände vattenaftappningsarbeten 44. 

D. Inspektioner å jernvägar 46. 
E. Berättelse om fortgången af statens jernvägsbyggnader ... . 57. 

Bilagor. 

I . Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och 
med 1841 till och med 1886 åtnjutit statsunderstöd 65. 

I I . Beräknad medelkostnad för en meter omlagd eller ny
anlagd väg under senast förflutna fem åren 66. 

I I I . Vattenaftappningar, som från och med 1841 till och med 
1886 åtnjutit statsunderstöd 67. 

IV. Beräknad medelkostnad för en hektar förbättrad eller ny
vunnen jord under senast förflutna fem åren 68. 

V. Förteckning å de statsunderstöd, som åren 1841 —1886 
anvisats såsom dels anslag dels lån till under Väg- och 
Vattenbyggnadsstyrelsens kontroll stående arbeten 70. 

VI. Odling och jordförbättring, vunnen genom de arbetsföretag, 
som från och med 1884 erhållit understöd från odlings-
lånefonden 73. 

VII. Enskilda jernvägar, som till 1886 års utgåug erhållit 
tillstånd att öppnas för allmän trafik 74. 

VIII . Concessionerade enskilda lokomotivbanor, dels under bygg
nad, dels ännu icke påbörjade vid 1886 års slut 80. 

IX. Förteckning å numera upphörda enskilda jernvägar 81. 

X. Öfversigt af concessionerade jernbanor med hänsyn till 
spårvidd, längd och rullande materiel, samt desamma till
delade statsunderstöd 82. 

XI . Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade såväl 
statsbanor som concessionerade enskilda jernvägar vid 
1886 års slut 84. 

Table des matières. 
Rapport au Roi. 

Page. 
Subventions accordées en 1886 par l'État pour: 

A. Constructions et améliorations de routes 4. 
B. Constructions de ports, de ponts et de communications 

par eau 6. 
C. Abaissements de niveau des eaux et autres travaux de 

desséchement 6. 
D. Constructions de chemins de fer privés 10. 
E. Travaux divers 11. 

Chemins de fer, concessionnés en 1886 12. 
Chemins de fer privés ouverts au trafic eu 1886 12. 
Chemins de fer enregistrés en 1886 à la requête des propriétaires 12. 
Compte-rendu des deniers placés en 1886 sous la disposition 

directe de l'Administration des ponts et chaussées 13. 
A. Inspections de travaux de route 15. 

Travaux de route approuvés après inspection 22. 
B. I. Inspections de constructions de ports 24. 

II. Inspections de constructions de ponts 31. 
III. Inspections de canaux et de voies navigables 32. 
VI. Inspections de constructions de bassins de radoub et de 

cales sèches 34. 
Constructions de ports, de ponts et de voies navigables, 
approuvées après inspection 34. 

C. Inspections de travaux de desséchement 34. 
Travaux de desséchement approuvés après inspection 44. 

D. Inspections de voies ferrées 46. 
E. Marche des constructions de voies ferrées de l'État 57. 

Annexes. 

I. Rectifications, améliorations et constructions de routes 
avec subventions de l'État depuis 1841 jusqu'en 1886 
inclusivement 65. 

I I . Coût moyen par mètre des routes construites ou réparées 
pendant les cinq dernières années 66. 

I I I . Desséchements de toute nature exécutés avec des subven
tions de l'État depuis 1841 jusqu'en 1886 inclusivement 67. 

IV. Coût moyen par hectare des terrains améliorés ou exoudés 
pendant les cinq dernières années 68. 

V. Récapitulation des totaux des allocations ainsi que des 
subventions de l'État sous forme de prêts accordés dans 
la période de 1841 —1886, pour les travaux soumis au 
contrôle de l'Administration des ponts et chaussées 70. 

VI. Cultures et améliorations du sol obtenues par les travaux 
réalisés, à partir de 1884 inclusivement, à l'aide de sub
ventions provenant du fonds des cultures 73. 

VII . Lignes privées ouvertes au trafic après autorisation jusqu'en 
1886 inclusivement 74. 

VIII . Lignes privées concessionnées, pour locomotives, tant en 
construction que non commencées à la fin de l'année 1886 80. 

IX. Liste des chemins de fer privés qui ont actuellement cessé 
d'exister comme tels 81. 

X. Relevé général des lignes ferrées concessionnées ou non, 
par rapport à la largeur de voie, à la longueur et au 
matériel roulant, ainsi qu'aux subventions de l'État 82. 

XI . Répartition, par département, des chemins de fer de l'État 
et des lignes privées concessionnées ouverts au trafic jus
qu'en 1886 inclusivement 84. 
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XII . Fördelning på särskilda län af under byggnad varande 
statsbanor och enskilda jernvägar, samt concessionerade, 
ännu icke påbörjade banor vid 1886 års slut 88. 

X I I I . Generalräkning för stambanan Bräcke—Sollefteå 89. 

XIV. D:o för statsbanan Söderhamn—Kilafors 90. 

XV. D:o för stambanans genom Norrland Första Distrikt 91. 

XVI. D:o för d:o d:o Andra Distrikt 92. 

XVII . D:o för d:o d:o Tredje Distrikt 93. 

XVII I . D:o för statsbanan Sundsvall—Torpshammar 94. 

XIX. D:o för d:o Hudiksvall—Ljusdal 95. 

XX. D:o för d:o Sköfde—Karlsborg 96. 
XXI . Uppgift å samtliga statsbanornas anläggningskostnad 

intill 1886 års slut samt till desamma beviljade stats
anslag 97. 

XXII . Uppgift å under 1886 inköpt jernvägsmateriel 98. 

XII . Répartition, par département, des chemins de fer tant 
de l'État que privés en voie de construction, ainsi que 
des lignes concessionnées mais non encore commencés 
å la fin de 1886 88. 

XII I . Compte général de la ligne de l'État Bräcke—Sollefteå 89. 
XIV. Compte général de la ligne de l'État Söderhamn— 

Kilafors 90. 
XV. Compte général du Premier District de la ligne de 

l'État à travers le Norrland 91. 
XVI. Compte général du Deuxième District de la ligne de 

l'État à travers le Norrland 92. 
XVII . Compte général du Troisième District de la ligne de 

l'État à travers le Norrland 93. 
XVIII . Compte général de la ligne de l'État Sundsvall—Torps

hammar 94. 
XIX. Compte général de la ligne de l'État Hudiksvall— 

Ljusdal 95. 
XX. Compte général de la ligne de l'État Sköfde—Karlsborg 96. 

XXI. Frais de construction de la totalité des voies ferrées 
de l'État jusqu'à la fin de 1886, et crédits de l'État 
votés pour les dites voies 97. 

XXII . Total du materiel roulant et autre acheté pour les voies 
ferrées pendant l'année 1886 98. 
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