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TILL KONUNGEN! 

Då Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, jemlikt föreskrift i nådiga instruktionen den 28 September 1888, härmed afgifver under
dånig berättelse om allt, som i afseende å sådana allmänna arbeten, hvarom uti § 1 af samma instruktion förmäles, blifvit 
under år 1898 i riket utfördt eller vid förrättade inspektioner förekommit, får Styrelsen under särskilda afdelningar lemua redo
görelse för: 

Styrelsen, 
V äg anläggning ar och väg förbättringar, 
Hamn- och brobyggnader samt vattenkommunikationer, 
Sjösänkningar och andra vattenaftappnings företag, 
Enskilda jernvägar, afsedda för allmän trafik, 
Diverse arbeten samt 
Medelsförvaltningen. 

Väg- och Vattenbyggnadastyrelsens berättelse 18.98. 1 



2 STYRELSEN. FÖRDELNING AF VÅGBYGGNADSFONDEN. 

Styrelsen. 
Antalet under år 1898 inkomna mål och ärenden uppgick 

till 2,239 och antalet afgångna expeditioner till 2,322, utvisande 
vid jemförelse med år 1897, då de respektive siffrorna voro 
2,101 och 2,317, en tillökning af 138 i de förra och 5 i de 
senare. 

För jemförelse af förhållandet under de fyra senaste åren 
torde fä lemnas följande öfversigt: 

Under 1898 hafva för allmänna arbeten nedaunämnda 
belopp varit stälda till Eders Kongl. Maj:ts förfogande, näm
ligen för: 

A. Väganläggningar och vägförbättringar. 
l:o) För anläggning af nya samt förbättring eller om

läggning af bacJciga eller eljes mindre goda vägar ett anslags
belopp uf 900,000 kronor, hvilken summa Eders Kongl. Maj:t 
enligt nådiga bref af den 4 Februari, 27 Maj och 7 Oktober 
1898 täckts — med förklarande, att de af Riksdagen bestämda 
vilkor och föreskrifter skulle iakttagas — fördela mellan nedan 
antecknade väganläggningar och vägförbättringar, nämligen: 
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4 FÖRDELNING AF HAMN- OCH BROBYGGNADS- SAMT ODLINGSFONDERNA. 

De anvisade medlen uppgå sålunda i medeltal till 707 7 
procent af de för arbetena beräknade kostnader, men uteslutas 
anslagen för väganläggningarne dels mellan Glommersträsk 
och Ruskträsk dels mellan Tärna kyrka och sjön Öfverumau 
och mellan Stora Umevattnet och riksgränsen mot Norge samt 
motsvarande beräknad kostnad för de båda sistnämnda, hvilka 
trenne väganläggningar bekostas af statsverket ensamt, befinnas 
anslagen för de vägarbeten, till hvilka statsverket endast lemnar 
bidrag, i medeltal uppgå till (56-2 5 procent af de för dessa be
räknade kostnader. 

B. Hamn- och brobyggnader samt vatten-
kommunikationer. 

2:o) För understödjande af brobyggnader och företrädesvis 
mindre hamnbyggnader samt upprensning af åar och mindre 
farleder ett anslag af 150,000 kronor, som genom nådiga bref-
ven den 7 Maj 1897 och 11 Februari 1898 tilldelats nedan 
stående arbetsföretag, nämligen: 

Medräknas, såsom sig bör, det auslag, som till ett af dessa 
företag utgått från medel anvisade för år 1897, befinnas stats
bidragen till hithörande arbeten uppgå till i medeltal 66-6 2 
procent af beräknade kostnader. 

C. Sjösänknings- och andra vattenaftappnings-
företag. 

3:o) För understödjande medelst lån af sänka trakters 
odling ett belopp af 1,000,000 kronor. Häraf har Eders Kongl. 
Maj:t enligt särskilda nådiga bref af den 22 April, 4 November, 
3 och 30 December 1898 täckts anvisa nedan nämnda låne
bidrag, nämligen: 
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6 FÖRDELNING AF ODLINGS- OCH FROSTFONDERNA. 

För torrläggning af mark, hvartill lån under år 1898 för 
första gången anvisats, har den beräknade kostnaden i medeltal 
uppgått till 125,21 kronor pr hektar, hvaraf såsom lan erhållits 
likaledes i medeltal 99,2 5 kronor pr hektar, motsvarande 79,2 7 
procent af förstnämnda summa. 

4:o) För understödjande medelst anslag titan återbetal
ningsskyldighet af sådana myrutdihningar och vattenaftapp-
ningar, hvilkas ändamål är att minska frostländigheten för 
närliggande bygd, ett belopp af 300,000 kronor, som enligt 
nådiga brefven af den 20 Maj och 9 December 1898 fördelats 
mellan nedan nämnda företag, nämligen: 
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8 FÖRDELNING AF FROSTFONDEN. JERNVÄGSANLÄGGNINGAR. 

Dikningskostuaden för den i dessa foretag ingående marken 
har i medeltal beräknats till 68-82 kronor pr hektar, och om, 
såsom sig bör, det anslag medräknas, som till ett af dessa 
företag skall utgå från medel, anvisade för år 1899, har i stats
bidrag anvisats, likaledes i medeltal, 32-1 o kronor pr hektar 
eller 46·64 procent af beräknade kostnader. 

D. Jernvägsanläggningar. 

Af de medel till belopp 7,500,000 kronor, som 1896 års 
Riksdag anvisat till understödjande af enskilda jernvägsanlägg
ningar med 1,500,000 kronor under hvartdera af åren 1897 — 
1901, har Eders Kongl. Maj:t genom särskilda nådiga beslut 
tilldelat nedan stående jern vägar lån till följande belopp: 

De belopp, som under 1898 bestämts att utgå till enskilda 
jern vägars byggande, uppgå sålunda tillsammans till 710,000 
kronor. 



DIVERSE ARBETEN. MEDELSFÖRVALTNINGEN. 9 

Förutom ofvannämnda bidrag hafva under 1898 nedan om-
förmälda belopp anvisats för: 

E. Diverse arbeten. 
i:o) Att af Eders Kongl. Maj:ts Statskontor förskottsvis ut

betalas : 

Till verkställande af år 1898 erforderliga underhålls
arbeten å Tranebergs, Nockeby och Drottningholms broar, 
belägna å vägen mellan Stockholm och Drottningholm, 
genom nådiga bref vet af den 31 December 1897 ett belopp 
af 9,400 kronor. 

2:o) Särskildt anvisade medel: 

Till upprensning af en segelränna genom Kalmar 
sund, genom nådiga brefvet af den 28 Maj 1897 ett be
lopp af 300,000 kronor, hvaraf för år 1898 202,500 kronor. 

Till förbättring af hamnen vid Stora Bör å Öland, 
geuom nådiga brefvet af den 28 Maj 1897 ett belopp af 
26,500 kronor. 

Till utvidgning och förbättring af Väddö kanal, 
Stockholms län, genom nådiga brefvet af den 29 Oktober 
1897 576,000 (deri inräknade 61,000 kronor från Handels-
och Sjöfartsfonden samt 15,000 kronor från kanalens egna 
medel), hvaraf för 1898 anvisats 150,000 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af de utaf Riksdagen till Eders 
Kongl. Maj:ts förfogande ställda medel, som redovisats under 
rubrikerna A, B, C och D, utgör således 3,850,000 kronor, 
hvaraf 1,350,000 kronor såsom anslag utan återbetalningsskyl
dighet och 2,500,000 såsom lån. 

Af anslagsmedel har Eders Kongl. Maj:t anvisat tillsammans 
1,336,500 kronor och af lånemedlen 1,032,630 kronor. Om här
till lägges de under litt. E omförmälda bidragen, uppgå således 
de under år 1898 till allmänna arbeten under Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsens kontroll anvisade bidragen tillsammans till 
2,757,500 kronor. 

F. Medelsförvaltningen. 
Öfver följande under Styrelsens förvaltning stälda anslags

medel får Styrelsen lemna redogörelse. 
a) anslaget till aflöning åt Styrelsens embets-

och tjensteman kr. 72,700: — 
hvaraf utbetalts till aflönin-

gar och tjenstgöringspenningar... kr. 59,579: 17 
samt till vikariatsersättningar, 

arvoden och ersättningar till extra 
biträden ^ ^ ^ O O : — » 72,579: 17 

behållningen kr. 120: 83 
har uppkommit genom aflöningsbespariug för 

vakant distriktschefsbefattning. 
b) reservationsanslaget till expenser för all

männa arbeten kr. 30,000: — 
Afgäld för Grada kanal »__ 50: — kr. 30,050: — 

Af detta anslag täcktes Eders Kongl. Maj:t, 
enligt nådigt bref den 4 Februari 1898, anvisa 
följande förslagsvis beräknade belopp, nemligen : 

till rese- och inspektions
kostnader kr. 21,400: — 

till expenser i Styrelsen och 
distrikten samt ved för Styrelsens 
embetslokal » 7,000: — 

och till inköp af inventarier, 
böcker och tidskrifter för Sty
relsen » 1,600: — 

Tr;"30,0ÖÖ: — 
Utgifterna för berörda ändamål hafva utgjort: 
rese- och inspektionskost

nader '... kr. 19,948: 64 
expenser i Styrelsen m. m. > 8,954: 71 
inventarier, böcker och tid

skrifter . JL. J ' 1 ! 6 ^ 6 ! kr. 30,050: — 
c) reservationsanslaget till valundersöknin

gar kr. 35,000: — 
från föregående år å detta konto qvarstående 

för de särskilda länen anvisade medel » 23,626: 76 
kr. 58,626: 7 6 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 25 Februari 
1898 disponerades årets anslag till vägundersökningar inom 
nedan nämnda län, nemligen: 

Kristianstads län kr. 600: — 
Malmöhus » » 500: — 
Hallands > » 700: — 
Elfsborgs » » 2,000: — 
Vermlands » » 3,000: — 
Östergötlands > » 2,800: — 
Jönköpings » » 2,000: — 
Kalmar » » 2,500: — 
Skaraborgs » » 1,000: — 
Gotlands » » 400: — 
Stockholms » » 1,500: — 
Södermanlands » » 500: — 
Örebro » > 500: — 
Vestmanlands » » 1,200: — 
Kopparbergs » » 1,000: — 
Gefleborgs > » 500: — 
Vesternorrlands » » 1,800: — 
Jemtlands » » 3,500: — 
Vesterbottens » » 4,500: — 
Norrbottens » » 4,500: — 

kr. 35,000: — 
För fullbordade vägundersökningar hafva under året blifvit 

utgifna kr. 31,416: 24 
hvadan den för pågående undersökningar 

disponerade ännu ej utbetalda summan vid årets 
slut utgjorde » 27,210: 52 

kr. 58,626: 7 6 
d) Till ålderstillägg åt dertill berättigade embets- och 

tjensteman har af derför afsedt anslag utbetalts kr. 3,100: — 

e) För underhåll af Tranebergs, Nockeby och Drottning
holms broar anvisades enligt nådigt bref den 31 December 
1897 - kr. 9,400: — 

För ändamålet hafva utgifvits » 9,223: 4 6 

hvadan en behålluiug uppstått kr. 176: 54 



10 MEDELSFÖRVALTNINGEN. KONCESSIONEN. 

f) Tal anläggning af väg meUan Glommersträsk och .Rusk
träsk i Vesterbottens län. 

Behållningen från år 1897 utgjorde kr. 35,104: 44 
Enligt nådiga brefvet den 4 Februari 1898 

anvisades » 54,000: — 
kr. 89,104: 4 4 

För ändamålet hafva ufc-
gifvits kr. 61,609: 35 

hvadan behållningen till år 
1899 utgjorde ._^_» 27,495: o9 » 89,104: 44 

g) Till anläggning af väg mellan Tärna och riksgränsen 
i Vesterhottens län. 

Enligt nådigt bref den 27 Maj 1898 an
visades för år 1898 : kr. 10,000: — 

För ändamålet hafva utgifvits » 64: so 

hvadan en behållning uppstått å kr. 9,935: 20 

h) Väddö kanal. 
Behållningen från föregående år utgjorde... kr. 18,202: 8 3 
Influtna afgifter samt diverse inkomster » 2,713: 23 

kr. 20^916To6 
För kanalens underhåll m. ni. 

har under året utbetalts kr. 1,230: 49 
hvadan behållningen till 1899 

utgjorde » 19,685: 57 » 20,916: oe 

i) Tal förbättring af hamnen vid Stora Rör på Öland. 
Enligt nådigt bref den 28 Maj 1897 an

visades för 1898 kr. 26,500:— 
För ändamålet hafva ut

gifvits kr. 5,049: 91 
hvadan behållningen till år 

1899 utgjorde » 21,450: 09 » 26 500: 

k) 1895 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder äfvensom till upprättande af planer till 
anläggning eller ombyggnad af broar, då dylika arbeten icke 
äro förenade med väg företag. 

A nämnda anslag har icke någon utbetalning gjorts, hvadan 
behållningen till 1899 är densamma som till år 1898 eller kr. 
1,082: 90. 

1) 1896 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af behållningen från föregående år kr. 2,167: 52 
har under året utgifvits » 495: — 

hvadan behållningen till år 1899 utgör kr. 1,672: r>2 

m) 1897 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. m. 

Af behållningen från föregående år kr. 2,879: 19 
har under året utbetalts » 426: 37 

hvadan behållningen till år 1899 utgör kr. 2,452: 82 

n) 1898 års extra anslag för undersökning af mindre 
hamnar och farleder m. ni. 

Af det beviljade anslaget kr. 5,000: — 
bar under året utbetalts en summa af » 73: 6 3 

hvadan behållningen till 1899 utgör kr. 4,926: 37 
o) Till undersökning rörande trafikled mellan Venern och 

Kattegat. 

Behållningen från år 1897 utgjorde kr. 12,618: 5 4 
För ändamålet hafva utgifvits kr. 7,744: 18 
hvadan behållningen till år 

1899 utgjorde » 4,874:36 » 12,618:54 

p) Till underhåll af vägen mellan Glommersträsk och 
Vistträsk i Norrbottens län har utbetalts 16,000 kronor. 

q) För upprensning af Kalmar sund anvisades enligt 
nådigt bref den 14 Maj 1897 kr. 202,500: — 

För ändamålet hafva utgifvits » 100,546: 85 

hvadan behållningen till år 1899 utgjorde kr. 101,953: ir> 
r) För ombyggnad af Väddö kanal anvisades enligt nådigt 

bref den 29 Oktober 1897 kr. 150,000: — 
För ändamålet hafva utgifvits » 43,448: 47 

hvadan behållningen till år 1899 utgjorde kr. 106,551: 53 

s) För upprensning af farleder i Bohusläns skärgård har 
under året utbetalts en summa af kr. 193: 34. 

Koncessionerade jernvägar. 
Under år 1898 har Eders Kongl. Maj:t täckts tilldela 

nedan stående jernvägar koncession, nemligen: 

Hemse—Hafdhem—Burgsviks jernväg km. 24-7 
Ronehamn—Hemse » » 10M 
Skifvarp—Charlottenlunds » » 11'4 
Tygelsjö—Svedala » » 16-8 
Hönshylte—Qvamamåla » > 21·4 
Hook—Säfsjö » •» 30-8 
Vestkinde—Tingstäde » » 12-3 
Kjeflinge—Sjöbo » » 44-n 
Malung—Limedsforsens » » 31'3 
Efveröd—Kristianstads » > 16 5 
Tomelilla—St. Olof— Brösarps » » 30-o 
Gersnäs—St. Olof » > 12-4 
Hvellinge—Skanör—Falsterbo » » 17-4 
Refteled—Anderstorp—Gislaveds » » 18'2 
Nynäs—Liljeholmens » » 57p9 
Liljeholmen—Stockholms Södra stations » » 2T> 
Sköfde—Axvalls » » 21-6 
Strömstad —Skee » » 6T> 

Summa km. 386-4 

Nedan stående jernvägar hafva under 1898, efter veder
börligen verkstiilda besigtniugar, erhållit tillstånd att öppnas 
för allmän trafik, nemligen: 

Klintehamn—Roma jernväg km. 23-o 
Vestra Klagstorp—Tygelsjö » » 4-5 
Malmö—Kontinentens » » 31-7 
Eslöf—Röstånga » » 21- 5 
bandelen Hellekis—Forshem af Kinnekulle— 

Lidköpings » » 44 
Rimbo—Sunds » » 39'o 
Kärrgrufvan—Klackbergs (för godstrafik) » » 4·7 
bibanan Torup—Rydö till Halmstad—Nässjö » » 3-9 

(endast för godstrafik) 

Summa km. 132-7 
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Förutom dessa har jern vägen Borås—Herrljunga 
417 km. lång med 1·217 m. spårvidd blifvit ombyggd 
med 1-4 3 5 ni. spårvidd och efter erhållet tillstånd 
öppnats för allmän trafik. Dess längd är nu km. 41-9 

A nedanstående koucessionerade jeruvägar har arbete ej 
påbörjats vid 1898 års slut, nemligen: 

Strömstad—Möns jernväg km. 45-8 
Orsa—Svegs > » 140'3 
Kattarp—Bjufs » » 11-3 
Linköping—Kisa—Vimmerby » » 99 5 
Enköping—Heby—Kuåkers » » 50'o 
Forsbacka—Alderhultens > » 37'5 
Skifvarp—Cbarlottenlunds » » 11-4 
Hook—Säfsjö » » 30'8 
Kjefiinge—Sjöbo » » 44'6 
Malung—Limedsforseus » » 31'3 
Efveröd—Kristianstads » » 16-5 
Tomelilla—St. Olof—Brösarps » » 30» 
Gersnäs—St. Olofs » » 12-4 
Hvellinge—Skanör—Falsterbo » » 17-4 
Refteled—Anderstorp—Gislaveds » >. 18'2 
Nynäs—Liljeholmens » » 57-u 
Liljeholmen—Stockholms Södra stations » » 2-5 
Strömstad—Skee » » 6-5 
Hönshylte—Qvarnamåla > » 21·4 
Roma—Slite » » 34-o 
Pålsboda—Örebro » » 29-7 
Hemse—Hafdhem—Burgsviks » » 24'7 
Ronehamn—Hemse » » 10i 
Sköfde—Axvalls » » , 21-6 
Alnaryd—Eringsboda » » 13-2 

Summa km. 818'6 

Nedanstående jeruvägar hafva under 1898 förlorat sin 
koncession, nemligen; 

Varberg—Måusarp jernväg km. 147·3 
Kornhall— Hisingsbro » » 14-3 
Nordre elf—Tjufkilshufvuds » » 14-7 
Skifvarp—Charlottenlunds » » llr> 

(koncessionerad 2,/9 1895) 
Lund—Refvinge » » 19-4 
Dalby-Hörby » » 38-1 
Skromberga—Päarp » » 12-3 
Holmsjö—Elmeboda » » 32-3 
Tygelsjö—-Svedala » » 16-8 

Summa km. 306-7 

I enlighet med föreskrifterna i den för Väg- och Vatten
byggnadsstyrelsen utfärdade nådiga instruktionen hafva under 
1898 vederbörande tjensteman vid besigtningar kontrollerat 
alla med statsbidrag under utförande varande arbeten och före
tag af förenämnda slag, äfvensom underhållet af vissa fullbor
dade företag, företrädesvis sådana, som hafva att tillgodose 
allmän rörelse, och när anledning till anmärkning dervid före
kommit, har sådant skriftligen meddelats respektive arbets-
direktioner eller intressenter med anmodan om rättelse. 

I Förutom de arbeten, som under året afsynats och godkänts 
och öfver hvilka särskild förteckning bifogas, hafva besigt-
niugarna omfattat: 

A. Vägarbeten. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Deragården 
och Rosendals gästgifvaregård inom Elghults och Åsheda 
socknar. 

a) delen mellan Deragården och Krtibbetorp. 
(4-7 5 km.) 
b) delen mellan Krubbetorp och sockengränsen. 
(6-17 km.) 
samt c) delen mellan sockengränsen och Rosendals gäst

gifvaregård. 
(7-95 km.) 

voro i öfverensstämmelse med faststälda planer fullbordade, men 
anstår frågan om deras godkänuande i afvaktan på räken
skapernas afslutande. 

; Omläggning och förbättring af vägen mellan Alsterfors 
och Bockaskruf samt mellan Qvambäcken och Mårdbäcks-

j hult, allt inom Elghults socken. 
i (10-6 8 km.) 

var likaledes fullbordad. 
j Omläggning och förbättring af vägen mellan Elghult och 
j Träkärret i Elghults socken. 
i a) delen mellan Elghult och Svältelidsbackarna. 
i (8-5 9 km.) — samt 

b) delen mellan Svältelidsbackarna och Träkärret. 
i (12-7 7 km.) 

Äfven dessa arbeten voro fullbordade. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Asheda och 

Källeflaga inom Asheda socken. 
(8-94 km.) 
Bankläggningen var så till vida fullbordad, att endast 

anmärkta brister i afseende å vägplanets afjemnande och ett 
par stigningars nivellering återstodo att afhjelpa. — Några af 
trummorna voro derjemte lagda, hvaremot grusning ej var 
påbörjad. 

Kristianstads län. 

Omläggning af vägen mellan Lärkeröd i Tossjö socken 
och Gästgifvarehuset i Munka Ljungby socken. 

a) delen mellan Lärkeröd och sockengränsen. 
(6-84 km.) 

var i dess helhet banklagd, de flesta trummor färdiga och för 
en i företaget ingående bro öfver ån Röglan landfästen upp
murade, hvarjemte vägkrönets hårdgöriug påbörjats. 

b) delen mellan sockengränsen och Gästgifvarehuset 
(5-04 km.) 

var deremot endast renstakad och profilerad. 
Omläggning och förbättring af landsvägen mellan Östra 

Vemmerlöf och Rörums by i Östra Vemmerlöfs och Rörums 
socknar. 

(5-13 km.) 
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För detta arbete både ej vidtagits annan åtgärd än an
skaffning af stenslag, hvilket dock var gröfre än att det kunde 
antagas. 

Hallands län. 

Anläggning af väg frän Breareds hållplats å Halmstad 
—Bolmens jernväg till Torareds by. 

(5-2 8 km.) 
Vägen var till största delen banklagd och grusad. 
Omläggning och förbättring af häradsvägen mellan Tora-

red och Tönnersjö kyrka. 

(3-15 km.) 
För detta arbete hade endast renstakning och profilering 

verkstälts. 
Omläggning och förbättring af vägen från Fagereds prest-

gård till Elfsereds sockengräns. 

(7-37 km.) 
Arbetet befanns fullbordadt, men oafgjord expropriations-

fråga har hindrat dess godkännande. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Torups och 

Skallinge jernvägsstationer. 

a) delen mellan Torup och öfre Mjäla. 

(5-70 km.) 
Svårighet för den entreprenör, som åtagit sig arbetets ut

förande, att anskaffa arbetsfolk hade vållat att till årets besigt
ning ej hunnit afhjelpas alla de under föregående år anmärkta 
brister, men ansågs det som nu återstod för arbetets fullbor
dande ej uppgå till mera än omkr. 11 procent af hela före
tagets kostnad. 

b) delen mellan Bälghult och Skallinge, samt Kragereds-
vägen inom Torups och Breareds socknar. 

(10-27 km.) 
Arbetet var påbörjadt medelst icke komplett bankläggning 

å 4 km. af förstnämnda sträcka, som motsvarade omkring 14 
procent af hela arbetsqvautiteten. 

Omläggning och, förbättring af vågen mellan Drengsereds 
prestgård och Krogsereds gästgifvaregård inom Drengsereds 
och Krogsereds socknar. 

(5-46 km.) 
Baukläggningen var påbörjad å största delen af vägen, 

hvarjemte af 22 i arbetet ingående trummor 19 voro lagda. — 
För vägen öfver mossarna, sammanlagdt 1,4 km., var dock 
endast dikning och mossjordsplauering verkstäld och för vägen 
öfver Visnehults mad erfordrades förnyad påfylluiug, enär 
sättning egt rum. — Det verkstälda arbetet motsvarade omkring 
46 procent af hela företaget. 

Omläggning af allmänna vägen dels mellan Sörby och 
Vessige, dels mellan Vessige och Bjerroma inom Vessige 
socken. 

(4-4 km.) 
Bankläggningen var påbörjad å sammanlagdt 2,6 km., deraf 

omkr. 1,8 km. med nära fullständig sektion. Derjemte voro 9 
trummor lagda och landfästen påbörjade för en af de tre till 
företaget hörande broarna. — Det på ett synnerligen tillfreds
ställande sätt utförda arbetet motsvarade omkring 23 procent 
af hela företaget. 

Vestra distriktet. 
Göteborgs och Bohus län. 

Omläggning af vägen mellan Vrälands och Assmunde-
röds gästgifvaregårdar i Långelanda och Torps socknar; 
delen mellan Vräland och Önne. 

(6-oo km.) 
Renstakning af linien var verkstäld, men arbete i öfrigt 

ej påbörjadt. 
Väganläggning mellan Prestorp och Henån å Oroust; 

delen mellan Timmerhult och Henån. 
(3-3 km.) 
Vägen var vid inspektionen banklagd och grusad utom på 

en sträcka af 0,5 km. — Antagligen i följd af den myckna 
nederbörden hade under arbetet förekommit ett jordskred, som 
dock sedermera upphört, så att vägen kunnat efteråt fullbordas. 

Anläggning af väg från Skälleröds skjutsstation öfver 
Kragenäs till Mokesund midt för Galtön i Lurs socken. 

(24 km.) 
Arbetet var uppskjutet i afvaktan å nådigt tillstånd till 

vägens framdragande öfver kronomark. 
Omläggning af vägen mellan Närestad och Foss i Tunge 

härad. 
(I"i6 km.) 
Arbetet, anmäldt till afsyniug, var sä till vida fullbordadt 

att för dess godkännande erfordrades endast komplettering å 
en hög bank vid Brobackarna samt tillökning af afvisarena å 
ett par ställen. 

Omläggning af vägen mellan Uddevalla och Åsens gäst
gifvaregård, delen mellan Ljungskile och Åsen. 

(5-o km.) 
Bankläggningsarbetet var till tre fjerdedelar utfördt och 

för landfästen till en bro öfver Grimån grundläggningsarbetet 
färdigt samt murningen påbörjad, denna likasom öfrig stenmur 
dock ej fullt tillfredsställande, hvilket äfven var förhållandet 
med bankbredd och afjemningar i krökningar å några ställen. 

Elfsborgs län. 

Omläggning af vägen mellan Animskogs kyrka och jern-
vägsstation. 

(2-97 km.) 
Undersökningar hade företagits i afsigt att få vägen kortare 

än enligt faststäld plau och är ändring i detta syfte sedermera 
medgifven. 

Omläggning af vägen vid Stegsbackarna mellan Stentorp 
och Annerud i Bennelanda socken. 

(3-7 7 km.) 
Bankläggningsarbetet var i det närmaste fullbordadt och 

grusningen till hälften verkstäld. 
Anläggning af väg från Ryr till Foss sockengräns i 

Valbo Ryrs socken. 
(2'9 5 km.) 
Bankläggningen var utförd till omkring fyra femtedelar, 

men några trummor å den bearbetade sträckan ansågos böra 
göras om, hvarjemte brister i planering och planläggning er
fordrade rättelse. 
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Omläggning och förbättring vid Bäckegärdes och Skoga 
backar af landsvägen mellan Svenljunga och Åstarp. 

(0,5 4 km.) 
Bankläggningen var till hufvudsaklig del färdig ocb vägen, 

ehuru ej grusad, upplåten för trafik. 

Anläggning af väg mellan Bälinge kyrka och Norunga 
bro inom Bälinge, Hols, Horla och Norunga socknar. 

a) delen inom Bälinge och Hols socknar. 
(5·5 8 km.) 
Denna anmäldes till afsyning, men redan vid föregående 

inspektion anmärkta, qvarstående brister i afseende å diken 
och trummor ansågos böra afhjelpas innan arbetet kunde för- ! 
klaras fullbordadt. ! 

b) delen inom Norunga socken. j 
(4-02 km.) ! 
Vägen var banklagd och trummorna färdiga med undantag ] 

af fyra, som ej påbörjats. — Derjemte erfordrades komplettering 
af dikning m. m. 

Förbättring af gammal och anläggning af ny väg mellan \ 
Herrljunga jernvägsstation och Rafvelsgården i Österbitterna 
socken (af Skaraborgs län), delen mellan Herrljunga och \ 
länsgränsen. \ 

(5'32 km.) 
Omkring halfva vägsträckan var' banklagd och försedd med 

trummor, samt första grusning verkstäld å hälften af det bauk-
lagda. Murningsarbetet i trummor och stödjemurar var delvis 
bristfälligt. 

Förbättring af vägen mellan Kärra i Ljushults socken 
och Boasjö kyrka, delen Björyd—Boasjö kyrka jemte biväg \ 
till Ljushults kyrka. j 

(5-68 km.) 
Sträckan mellan Björyd och Roasjö var så till vida färdig 

att den kunnat godkännas, derest ej förekommit brister i af- i 
seende å hårdgöring, specielt å mossar, handräcken å en bro, 
planering a vissa ställen m. m. 

Bivägen, till fem sjettedelar banklagd, företedde dessutom ! 
något för tvära krökar, branta slänter, otjenliga fyllnadsäm-
nen in. m. i 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Hids gast-
gifvaregård i Östra Frölunda socken samt Källhult i Håksviks 
socken. 

a) delen inom Östra Frölunda socken. 
(3·36 km.) 
Banklägguingen var i hufvudsak fullbordad med tillhörande [ 

trummor och banken grusad, men för den i företaget ingående 
brobyggnaden vid Atran hade endast grundläggningen utförts . 
och murverkeu påbörjats. Brister förekommo dock med af-
seende å vägbredd, slänter och företrädesvis murverk samt spant- , 
väggar vid bron, hvilka båda sistnämnda slag af arbeten ej 
åtnjutit sakkunnig ledning. 

b) delen mellan Håksviks kyrka och Frölunda sockens 
gräns. 

(6i6 km.) 
Omkring halfva sträckan var banklagd men saknade, med 

ett undantag, trummor och företedde i öfrigt backar och slänter \ 
som voro för branta. 

Anläggning af väg mellan Assmebro i Örsås socken och , 

Skyarp i Håksviks socken: delen mellan Assmebro och Björ-
liden. 

(8-oo km.) 
Bankläggningen var jemte trummor utförd å endast en 

femtedel af sträckan men med användning delvis af otjenliga 
fyllnadsämuen, svag grundläggning för trummorna och obeqväm 
förbindelse med förutvarande väg. 

Anläggning af väg från Prekebo i Öxabäcks socken till 
Frölunda socken. 

a) delen inom Öxabäcks och Mjöbäcks socknar. 
(5-7 8 km.) 
Bankläggningen var, med undantag af en sträcka om 200 

meters längd, i hufvudsak fullbordad, men grusningen ej på
börjad. — Det utförda arbetet erfordrade dock någon kom
plettering med hänseende till vägbredd, slänter och trummor. 

b) delen sockengränsen—Kräckebo. 
(3-2 2 km.) 
Denna var banklagd å omkring 2'5 km., men bristfällig i 

samma hänseenden som förenämnda vägdel, hvartill här kom 
sådana fel som bristande vattenafledning, anbringande af grindar 
samt något för branta lutningar m. m. 

c) delen mellan Kräckebo och Frölunda. 
(3-7 0 km.) 
Mot här utförda arbete, omfattande banklägguing omkring 

1'8 km., förekommo anmärkningar af enahanda art. 
Anläggning af väg inom Elfsereds socken mellan Byd 

och Hallandsgränsen vid Lunnagården. 
(6-9 9 km.) 
Baukläggningeu var nära fullbordad utom hvad beträffar 

mullföringen å en sträcka af 40 meter mossbank, slänter och 
dike i en skärning samt putsning. — Grusningen var på
börjad å 5 km. samt å halfva denna sträcka nära färdig. — 
Behöfliga trummor utom två voro äfven utförda. — Erforder
liga kompletteringsarbeten utgjordes af: aflägsnande från kör
banan af grindar och jordfasta stenar, dikesrensning m. m. 

Vägen mellan Elfsereds kyrka och Ellekulla sockengräns, 
fullbordad 1894, besigtigades på grund af anmälan om brist i 
uuderbållet, hvilken aumälan befanns vara befogad, på grund 
hvaraf påminnelse beträffande underhållsskyldigheten meddelats 
Elfsereds kommun, hvilken enligt det om statsbidraget afslutade 
kontraktet härför ansvarar. 

Vermlands län. 

Anläggning af väg mellan Elgsjön och Bograngen i 
Elf dals härad. 

a) delen mellan Elgsjön (punkten A) och afvägen till 
Bäckela på Kindsjö egor. 

(6"4i km.) 
Vägarbetet var i hufvudsak fullbordadt. Det som återstod 

utgjordes af dikesrensningar, förhöjning af bankar som undergått 
sättning samt komplettering af körbanan å ett par broar. 

b) delen mellan Kindsjön och torpet Midten. 
(4-02 km.) 
Bankläggning var till omkring hälften verkstäld, men med 

auniärkta brister i afseende å lutningar samt bredd å sådana 
bankar, der handräcken erfordrades. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Asped och 
Kindsjön å såväl 
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a) delen mellan Snårberg (punkt B å planen) i Nyskoga 
socken och Elgsjön (punkten AJ i Södra Finnskoga socken 

(l-6o kni.), som å 

b) delen mellan Snårberg och häradsgränsen mot Hvitsand, 
var redaii år 1897 fullbordad, ehuru en oafgjord expropria-
tionsfråga hindrat godkännandet. — Vägen var i hufvudsak 
ordentligt underhållen. 

Väganläggning mellan Edebäcks station och Sälje färja 
i Elfdals härad. 

(lO-u km.) 
Det å entreprenad pågående arbetet hade omfattat bank

läggning a sammaulagdt 6 km. 
Omläggning af vägen mellan Nysockensjön och Sälboda 

bruk inom Ny och Finnarskogs socknar. 
(4-27 km.) 
Bankläggning var eiter hela sträckan påbörjad och grus-

ningeu å omkring tre femtedelar, dock ingendera fullständig, 
den förenämuda hufvudsakligast ined hänsyn till profil och 
vägbredd å baukar. 

Anläggning af väg mellan Vaggeforsen och Ottebols jerti-
vägsstation i Jösse härad. 

(3-78 km.) 
Arbetet var vid besigtniugen, den 8 Aug., i det skick, att 

bankläggning återstod a 400 meter, att färjstället ej ordnats 
samt att handräcksstöd, dikesrensniug och grusning fattades. 

Anläggning af våg inom Gillbergs härad mellan Södra 
Hög i Högeruds socken och Jösse härads gräns vid Käl-
kersrud. 

(8-18 km.) 
Det af entreprenör öfvertagua arbetet hade påbörjats med 

bankläggning å 2,600 meter dock å ett ställe med sådan af
vikelse från faststäld plan att tillstånd dertill borde utverkas. 

Omläggning af vägen mellan Alsterum och Norra Forsnäs 
i Alsters socken. 

(2-04 km.) 
För detta likaledes på entreprenad upplåtna arbete hade 

renstakning verkstälts och schaktning påbörjats. 

Östra distriktet. 

Östergötlands län. 

Omläggning och förbättring af vägen från Sya jernvägs-
station förbi Stora Haddebo till Pickedal: delen inom Vestra 
Hargs socken. 

(7-4 9 km.) 
Banklägguingen var nära färdig å sammaulagdt omkring 

2500 meter, hvarjemte uttagits sten till några trummor. 

Anläggning af väg mellan Ulrika kyrka och Rim forsa 
kanalstation i Tjärstads socken. 

a) delen mellan Ulrika kyrka och Sundstorp. 

Bankläggningen var nära färdig mellan Ulrika och Eksfall, 
å återstodeu halffärdig, hvarjemte samtliga trummor utförts. 

b) delen inom Nykils socken 
(4'38 km.) 

var renstakad med det resultat att lutning·graden 50 på tusen 
ej behöfde öfverskridas. 

Jönköpings län. 

Anläggning af väg mellan Vallshults kyrka och Skillinga-
ryds jernvägsstation i Tofteryds socken. 

a) delen mellan Vallshults kyrka och Asafors bruk. 
(12-14 km.) 
Hela sträckan var banklagd och grusad samt försedd med 

trummor raen brister i afseende å bankbredd, grusets qvantitet 
och qvalitet samt trummornas antal och beskaffenhet hindrade 
arbetets godkännande. 

b) delen mellan Asafors och Skillingaryd. 
(14-49 km.) 
Banklägguingen var väl utförd å sammanlagdt omkring 

10,000 meter, motsvarande detta arbete något mera än hälften 
af hela företaget. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Asenhöga 
kyrka och Gynnas skattegård i Asenhöga socken. 

(6-6 8 km.) 
Bankläggning och förberedande grusniug var verkstäld 

omkring 5200 meter, motsvarande detta omkring två tredje
delar af företaget. 

Omläggning och förbättring af vägen inom Asenhöga 
socken mellan Marieholms bruk och Stengårdshults socken
gräns. 

(10-2 5 km.) 
Jordarbeten och delvis grusning voro påbörjade å en sträcka 

af omkring 5000 meter och motsvarade ej fullt två tredje
delar af hela företaget. — Pågående afdikuing af Gunnilstorps 
mosse hade föranledt behof af flere trummor än de i faststäld 
plan intagna. 

Omläggning vid Elgebobacken af vägen mellan Åkers 
kyrka och Skillingaryds jernvägsstation. 

(2-37 km.) 
Hela den nya vägsträckan var med någon afvikelse från 

faststäld plan banklagd men dock ej fullständigt, så att det 
utförda arbetet motsvarade endast något litet mera än hälften 
af hela företaget. 

Omläggning och förbättring af vägen från Sporda till 
sockengränsen mot Unnaryd samt af vägen från sjön Bolmen 
till Bolmsö kyrka inom Bolmsö och Ås socknar. 

(6-2 9 km.) 
Vägarbetet var fullbordadt med några i allmänhet fördel

aktiga förändringar af faststäld plan. 
Anläggning af väg mellan Jälluntofta kyrka och vägen 

mot Kållerstad i närheten af Basa. 
(5-93 km.) 
Banklägguingen, ehuru ej fullständig, var dock verkstäld 

utefter hela sträckan och dithörande trummor lagda. Den för 
öfvergången af Djursjökanalen behöfliga bron måste på grund 
af den »sneda» korsningen mellan kanal och väg byggas med 
större spann än enligt faststäld plan. 

Anläggning af väg mellan Jälluntofta kyrka och Lilleryd 
vid sjön Bolmen. 

(11-80 km.) 
Omkring hälften af det i företaget ingående arbetet var 

här verkstäldt och bestod af planeringar å sammanlagdt 7000 
meter samt några trumbyggnader. — Den för öfvergång af 
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rännilen vid Jälluntofta tillämnade bron ansågs kunna utbytas 
mot trumma, utan att damning behöfde befaras. 

Skaraborgs län. 

Omläggning af vägen från Sannums grind stuga i Unde-
näs socken öfver Halna till Töreboda i Björkängs socken. 

a) delen mellan Halnatorp och Töreboda. 
(7'6 2 km.) samt 
b) delen mellan Sannums grindstuga och Halnatorp. 
(1098 km.) 

voro båda fullbordade. 
Anläggning af väg mellan Danskagården Dala i Dala 

socken och Stenstorps jernvägsstation. 
(3-20 km.) 
För denna väg hade dikning och planering verkstälts å 

omkring 1'5 km. 
Anläggning af väg mellan Matsagården vid Södra Lundby 

kyrka och Djeknegården i (mums socken. 
(G-7 5 km.) 
Jordarbetena voro nära fullbordade å sträckan fram till 

»Kroken» och tre trummor lagda. 
Anläggning vid Faleberg i Larfs socken af sammanbind-

ningsväg mellan de från Vedum och från Vesterbittcrna ut
gående vägarna mot Larf. 

(1-64 km.) 
lJå en tredjedel af vägens längd voro planeringsarbetena 

påbörjade, men ingenstädes fullbordade. — Några trummor voro 
ock lagda. 

Förbättring af gammal och anläggning af ny väg mellan 
Rafvelsgården i Osterbitterna socken och länsgränsen i rikt
ning mot Herrljunga jernvägsstation. 

(3'38 km.) 
Planeringsarbetena voro i hufvudsak färdiga å omkring 

2700 meter samt till omkring hälften färdiga å en hithörande 
mosse. — Grusning var derjemte påbörjad å omkring 1200 
meter. 

Anläggning af väg mellan Tonarp i Börstigs socken och 
Trädets jernvägsstation. 

(5-9 3 km.) 
Planerings- och trnmarbeten voro nära färdiga, men grus

ning ej i nämnvärd mån påbörjad. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Anläggning af väg mellan TJtåls qvarn och Neder Söder-
by i Roslagsbro socken. 

(G-4 6 km.) 
Planeringsarbetet var fullständigt utfördt och de flesta 

trummor lagda, hvarjemte grnsningen påbörjats. 
Anläggning af väg mellan Neder Södcrby och Bottna i 

Roslagsbro socken. 
(3-4 6 km.) 
Baukläggningen var i hufvudsak utförd och alla trummor, 

med undantag af fyra, voro lagda. 

Anläggning af väg mellan Vreta i Frötuna socken och 
Penningby i Länna socken med bivägar till Väsby och Hy-
singsvik. 

a) delen mellan Penningby och korsningen med bivägen 
till Väsby jemte båda bivägarna. 

(5-9 9 km.) 
Planerings- och grusningsarbetena voro i hufvudsak full

bordade och för trumarbetenas kompletteriug erfordrades endast 
ombyggnad af en trumma, som genom underskärning skadats. 

b) återstående delen af vägen mellan Vreta och Penningby. 
(5-5 0 km.) 
Hälften af planeringsarbetet var verkstäldt och äfven trurn-

arbetena påbörjade, dock på sådant sätt att de måste göras om. 
Förbättring af vägen mellan Ångarns kyrka och Vallen

tuna jernvägsstation. 
(5'38 km.) 
Planeringar och truinläggningar voro till något mera än 

hälften verkstälda. 
Förbättring af vägen mellan Pilkrogs gästgifvaregård och 

Jerna jernvägsstation. 
(3-54 km.) 
Hithörande arbeten voro till största delen verkstälda, dock 

att specielt en backe planerats alldeles för brant. 

Södermanlands län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Strengnäs 
och. Stallarholmen vid Räfgropsbacken i Strengnäs socken. 

(0'2 2 km.) 
Arbetet var fullbordadt och utfördt fullständigare än enl. 

faststäld plan. 
Omläggning och förbättring af vägen i Fors socken mellan 

Eskilstuna och Albro å sträckan från Marielunds skolhus till 
vägportarne vid Gymnastikgatan. 

(0-9 7 km.) 
Planerings- och schaktningsarbetena voro påbörjade af den 

entreprenör, som öfvertagit deras utförande. 
Omläggning af vägen vid Magbrobackarna i Pmnkers 

socken. 
(1·2 5 km.) 
Nya vägen var å nästan hela sträckan banklagd. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Flens fattig

stuga och Ardala kyrka. 
' (21-28 km.) 

Med undantag af backen närmast Flen var hela sträckan 
planerad, inom Ardala socken komplett, men i öfriga socknar 
ofullständigt. — Grusningen var påbörjad med flerestädes 
svagt grus. 

Örebro län. 

Omläggning af vägarna från Stjernfors och Löa tilll Rällså 
jernvägsstation i Ljusnarbergs och Ramsbergs socknar. 

a) delen mellan Stjernfors och Rällså. 
(7-09 km.) 
Alla trummor voro lagda och stenarbete påbörjadt för bro 

öfver Rällsåu, hvarjemte å omkring en tredjedel af våglängden 
planeringsarbetena utförts. 

b) delen mellan Löa och Rällså. 
(3-3 3 km.) 
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Vägen var både planerad och grusad, men ej i någotdera 
fallet fullständigt. 

Vestmanlands län. 

Omläggning af vägen mellan Östervula kyrka och Siggberg 
i Nora socken. 

(12-93 km.) 
Vägen var planerad och grusad, men sommarens flöden 

hade förhindrat broarnes komplettering, putsning.=arbeten och 
dylikt. 

Anläggning af väg mellan Klinta och Södra Horsbäck i 
Vesterlöfsta och Vittinge socknar. 

(4· 11 km.) 
Bankläggning var å nästan hela sträckan uiförd, dock ej 

öfverallt fullständigt, hvarjemte alla trummor lagts. 
Omläggning vid Hällsjö backar af vägen mellan Svanå 

bruk och Vester Fernebo kyrka. 
(0-9 km.) 
Bankläggning och trummor voro färdiga och väl utförda. 
Omläggning af vägen mellan Qvistberga i Hubbo socken 

och Tittberga jernvägsstation. 
(1-84 km.) 
Vägen var å hela sträckan planerad och försedd med trum

mor samt till hälften grusad, men synnerligast trummorna för
anledde anmärkningar. 

Anläggning af väg mellan Vreta logar i Kärrbo socken 
och Kolars i Kungsåra socken. 

(3-12 km.) 
Bankläggning och trummor voro fullbordade och grusningeu 

hade påbörjats. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Omläggning och förbättring af vägen mellan Falun och 
Rönndalen i Envikens socken, delen inom Svärdsjö socken 
mellan Gråsala och Envikens sockengräns. 

(8-4 8 km.) 
Arbetet var påbörjadt å en sträcka af 8,400 meter och i 

den fullbordade delen utan nämnvärd anmärkning. 

Gefleborgs län. 

Anläggning af väg mellan Klappa by och Hybo i Ljus
dals socken. 

(7-i5 km.) 
Vägen var dikad, planerad och försedd med trummor på en 

sträcka af 8 km.; å öfriga sträckan voro arbetena påbörjade. 

Vesternorrlands län. 

Anläggning af väg mellan Taxan, (numera) i Ströms 
socken af Jemtlands län och Fjellsjö kyrka, delen mellan Taxan 
och Stormalmberget. 

(9-94 km.) 
Vägen, i hvilken ingår två anmärkningsvärda broar, den 

ena öfver Vengelelf, den andra öfver Malm var så till vida å 
hela sträckan planerad att endast fyllningarne ntmed broarnas 
landfästen återstodo, hvarjemte af erforderliga trummor endast 

fem fattades. —• Äfven de nämnda broarna samt två mindre 
broar voro nära färdiga och grusniugen påbörjad a 2400 meter. 
— Några vidtagna ändringar i planen ausågos ändamålsenliga. 

Omläggning och förbättring af vägen inom Barnsele soc
ken mellan Fjällsjö och Edsele rågångar. 

(24-7 4 km.) 
Förbättringsarbetena äro till det mesta färdiga och omlägg

ningarne likaledes, men anmärkningar förekommo dels mot 
trummornas byggnadssätt, dels mot grusningen. 

Anläggning af väg mellan Oagnet i Helgums socken och 
Torse i Långsele socken, förbi Helgums jernvägsstation, delen 
mellan Helgums kyrka och Torse. 

(14-78 km.) 
Vägsträckan mellan kyrkan och jernvägsstatiouen är sedan 

flere år färdig och trafikerad. — Pågående laga utredning an
gående förändring i plan för återstående sträcka hade icke så 
långt framskridit, att arbetena der kunnat påbörjas. 

Jemtlands län. 

Anläggning af väg mellan Hotagens kyrka och Lillholmsjö 
by i Föllinge socken, delen mellan Hotagens kyrka och Aborr-
tjärn. 

(12-5 km.) 
Bankläggning och konstarbeten voro påbörjade a en sträcka 

af sammanlagdt 12,500 meter, och deraf 8100 nära färdiga. 
Till en väsentlig, men fördelaktig afvikelse från faststäld plan 
skulle tillstånd sökas. 

Anordning af färjställe vid Finnaråsnäset med tillfarts
vägar samt reservfärjställe vid Fredrikslund i Stuguns socken. 

(1-02 km.) 
Arbetena voro här färdiga. 
Anläggning af väg från Stuguns färjsund till Finnarås

näset i Stuguns socken. 
a) delen mellan Stuguns färjsund och södra tillfartsvägen 

till bron öfver Stuguforsen. 
(1-48 km.) 
Arbetena å denna del voro färdiga. 
b) delen mellan sagda tillfartsväg ock Finnaråsnäset. 
(6'6o km.) 
Planeringsarbetena voro påbörjade vid båda ändpunkterna. 
Anläggning af tillfartsvägar till bro öfver Indalselfven vid 

Stuguforsen i Stuguns socken. 
Denna anläggning befanns fullbordad. 
Omläggning och förbättring af vägen mellan Ålsta och 

Kårgärdehackarna vid Sannsundet i Näs och Hackas socknar. 
(8-4 5 km.) 
Största delen af nya vägen var planerad och försedd med 

trummor samt med en nära färdig bro öfver Månsta-ån. — 
För vattenafledning erfordrades på ett par myrar betydande 
dikning. 

Anläggning af väg mellan Linsells kyrka och Oloteby i 
Linsells socken, delen mellan kyrkan och Lina elf. 

(7-4 7 km.) 
Nästan hela sträckan var planerad och försedd med trum

mor, hvarjemte för öfvergång af Lina elf bro uppförts. — Ar
betet var i hufvudsak väl ntfördt. 

Omläggning ock förbättring af vägen mellan Lits och 
Hammerdals kyrkor. 
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a) delen inom Häggenås socken jemte öfvergången af 
Barkan. 

(21-09 km.) 
Med undantag deraf att bron för öfvergåugen af ån Hår-

kan ej uppförts, och att den af broställets läge föranledda obe
tydliga vägomläggningen ej verkstälts, var vägarbetet i öfrigt 
fullbordadt, samt 

b) delen inom Hammerdals socken 
(20-7 3 km.) 

var i dess helhet färdig. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Anläggning af väg mellan Dorotea kyrka och Risbäcks 
kapell, delen mellan fäbodarna närmast norr om Stntvatten-
bäcken och Stora Ängesbäcken. 

(15 km.) 
Ungefär halfva vägsträckan var fullständigt planerad och 

sex stentrummor bygda. Några få vidtagna afvikelser från 
faststäld plan befunnos ändamålsenliga. 

Anläggning af väg mellan Fredrika kyrka och Vestermyr-
riset i Asele socken 

a) delen mellan kyrkan och Storlögda. 
(8-04 km.) 
En sträcka af 5100 meter var planerad och dikad, och jord-

fyllniug, ehuru ej fullständig, påförd å 650 meter myr. Dessutom 
hade byggts åtta sten- och elfva trätrummor och uppförts land
fästen och pelare af sten för bro vid öfvergången af Viskasundet. 

b) delen mellan Storlögda och Kojstrandbäcken. 
(9 km.) 
Denna del var renstakad och planeringen påbörjad å några 

korta sträckor. 
Anläggning af väg mellan Robertsfors bruk i Bygdcå soc

ken och Vindelns jernvägsstation i Degerfors socken, delen 
mellan Vestermyrbäcken och jernvägsstationen. 

(4·53 km.) 
Vägen hade renstakats men Arbete i öfrigt ej påbörjats. 
Anläggning af väg mellan Burträsks kyrka och Kalfträsk 

(i riktning mot Norsjö). 
a) delen mellan Storbrännan och Vestra sundet i VM-

vattnet samt mellan Åsens by och Åsträsks jernväg sstation. 
(13'98 km.) äfvensom 
b) delen mellan Åsens by och Vestra sundet. 
(7-4 km.) 
Båda delarne voro planerade, försedda med broar och trum

mor samt grusade, men i allmänhet var grusningen underhaltig. 
Omläggning och förbättring inom Norsjö socken af vägen 

mellan Skellefteå sockengräns och Bastuträsks by. 
(6-5 5 km.) 
Vägen var planerad och försedd med fullt antal broar 

men af erforderliga trummor fattades fyra. 
Anläggning af väg mellan Holmfors i Sorsele socken och 

Mala kyrka, delen mellan Malån och kyrkan. 
(9-8 km.) 
Omkring två tredjedelar af denna vägsträcka var planerad 

och försedd med trummor, hvarjemte uppförts landfästen för 
fyra broar, deribland för den betydande bron öfver Malån. 

Väg- och Vattenbyggnadsslyrehens berättelse 1898. 

Anläggning af väg mellan Stensele kyrkoby och Lång
vattnet i Stensele socken, delen mellan Stensele och Råströms 
fäbodar. 

(10-12 km.) 

Linien var renstakad och planeringsarbetena påbörjade, 
dock helt obetydligt. 

Anläggning af väg mellan Kåge hamn och Jörns kyrkoby, 
delen mellan Kusmark och sockengränsen. 

(17-5 km.) 
Ungefär halfva vägsträckan var planerad och försedd med 

trummor hvarjemte uppförts landfästen till en bro. — Planeringen 
var ej fullt tillfredsställande synnerligast å lergrund, der bädd-
uingarna voro för svaga. 

Anläggning af utfartsväg vid Jörns jemvägsstation. 
(0-3 5 km.) 
Arbetet var så till vida färdigt att endast grusning å 25 

meters sträcka, samt det påförda grusets befriande från klapper 
återstod. 

Anläggning af utfartsväg vid Myrhedens jemvägsstation. 
(0-5 4 km.) 
Detta arbete var fullt färdigt. 

Norrbottens län. 

Anläggning af väg mellan landsvägen Arvidsjaur-Af va-
viken och Arjeplougs kyrka. 

a) delen mellan Dolpijaur och Långträsk. 
(6 km.) 
Detta arbete var färdigt. 
b) delen mellan Långträsk och Nordanås. 
(9 km.) 
Planeringen var så till vida färdig att för dess komplette

ring en sträcka af endast 700 meter återstod. — I t t a trummor 
voro nedlagda och stenlandfästen uppförda för en obetydlig bro. 

c) delen mellan Nordanås och sockengränsen. 
(10-03 km.) 
En sträcka af 2800 meter var planerad och grund lagd för 

båda landfästena till en bro samt för ett landfäste till en 
annan. 

d) delen mellan sockengränsen och Allejaur 
(13-4 km.) 

var ej bearbetad. 
e) delen mellan Allejaur och Öfre Radnejaur. 
(11-6 km.) 
Ai-bete pågick med planering å 700 meter, det öfriga var 

planeradt, men några trummor voro ej lagda. 
f) delen mellan Öfre och Nedre Radnejaur. 
(5 km.) 
Bankläggningen var färdig, erforderliga broar uppförda och 

de flesta trummor lagda, hvarjemte grusning var påbörjad. 
g) delen mellan Nedre Radnejaur och Kolmisjaur. 
(10 km.) 
För vägens fullbordande återstod endast uppsättning af 

handräcken och tre fjerdedelar af grusningen. 
Anläggning af väg mellan Elfsby kyrka och Gammehnyr-

backen. 
(9r,r> km.) 
En trumma återstod att lägga, en tredjedel af grusningen 

3 
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att utföra och handräcken att uppsätta för att få detta arbete 
färdigt. 

Anläggning af utfartsväg från Långträsks jernvägsstation 
i Piteå socken. 

(0-5i km.) 
Vägen anmäldes färdig men behöfde kompletteras med 

baukbreddens ökning, påföriug af pinmo å myrarna samt rens
ning af dikena. 

Anläggning af väg mellan Jokkmokk och Kåbdalis. 
a) delen mellan Stenträsk och Hötjämbäcken. 
(10-41 km.) 
Arbetet var här färdigt. 
b) delen mellan Hötjämbäcken och Kåbdalis. 
(12-34 km.) 
Här återstod att utföra: planering å 200 meter, grusning 

å halfva sträckan samt 1800 meter handräcken. — I öfrigt val
arbetet färdigt. 

Anläggning af väg mellan Hvalfträsk och Öfverstbyn i 
Räneå socken. 

(7-»4 km.) 
Por anläggningens komplettering återstod fullbordandet af 

den under uppsättning varande öfverbyggnaden till den bety
dande bron öfver Råneå elf, ombyggnad af stensättniugarna 
och utfyllning af bankarna närmast landfästena samt någon 
ökning af grusmängden å vissa andra sträckor af vägen. 

Anläggning af utfartsväg från Pålänge by i Nederkalix 
socken. 

(11-32 km.) 
Det vid arbetsplanens fastställelse uppstälda förbehållet om 

maximilutning 50 på tusen hade föranledt ny utstakning, som 
visserligen medfört våglängdens ökning med 0-i km. men der
jemte betydande förbättring af vägens profil. — En sträcka af 
9800 meter var planerad och försedd med trummor, grus ut-
fördt å 4600 meter, samt de flesta broarna utförda, allt utan 
väsentliga anmärkningar. 

Anläggning af väg mellan Haapakylä i Öfvertorneå soc
ken och Nybi/n i Öfverkalix socken. 

a) delen Haapakylä—Pxiostijoki, 
(14-97 km.) och 
b) delen Puostijoki—sockengränsen 
(11-40 km.) 

vnro båda med godt resultat renstnkade och i hufvudsak röjda, 
men endast å den senare voro några planeringsarbeten på
började. 

c) delen sockengränsen—Alsån. 
(14-is km.) 
Denna var i hufvudsak planerad och försedd med trummor 

på 7 kilometer, hvarjemte för den betydande bron öfver Alsån 
landfästen voro uppförda. — I öfrigt var något af banklägg-
ningen och röjningen verkstäldt. 

d) delen Alsån—Nybyn 
(5-7 6 km.) 

var redan föregående år färdig, utom hvad beträffade bo
stad för färjkarl vid öfvergången af Kalix elf. — Sådan var ej 
heller nn uppförd. 

Anläggning af väg mellan landsvägen vid Antio och Area
vara by i Pujala socken. 

a) delen Antio - Kaunisjoki ängar 

(12-0 3 km.) samt 
b) delen öfver Kaunisjoki ängar och vattendrag 
(0-2 6 km.) 

voro färdiga redan 1897. 
c) delen mellan Kaunisjoki ängar och Areajoki, jemte bi

väg till Sahavara. 
(12-158 km.) 
Denna var planerad, försedd med trummor och broar samt 

i hufvudsak äfven grusad på 11 km. — Efterarbeten erfordras 
dock, specielt för vägen öfver den delvis sänka Tapulivuoma. 

d) delen Areajoki—Arevara. 
(3-3 km.) 
Hithörande broar öfver Areajokis båda grenar voro upp

förda, tillfartsbankarne fylda samt någon planering verkstäld, 
allt sammaulagdt omknng 1 km. 

Anläggning af väg mellan Vittangi i Jukkasjärvi socken 
ocJi. Karesuando. 

a) delen Vittangi—Kokkajärvi. 
(13-i km.) 
Denna var så till vida färdig att endast afhjelpande af an

märkta brister återstår. 
b) delen Kokkajärvi—Sappisadsi. 
(5-7 km.) 
För bro öfver Kulijoki voro endast landfästen och pelare 

uppförda och med undantag af de till denna bro hörande ban
kar var planeringen i öfrigt nästan färdig, hvarjemte de flesta 
trummor lagts och någon grusning verkstälts. 

c) delen Sappisadsi—Tunturijoki. 
(9-9 km.) 
Denna var med godt resultat renstakad och å omkring 9 

km. planerad, dock ej fullständigt. — Endast två trummor voro 
lagda. 

Anläggning af väg mellan Vittangi ocJi Svappavara i Juk
kasjärvi socken. 

a) delen Vittangi —Konkojoki 
(5.if. km.) 
b) delen Koukojoki—Äjäjoki, 
(11-5 1 km.) 
c) delen Äjäjoki—Svappavara. 
(11-4 9 km.) 
Alla delar voro 1897 färdiga, men före årets slut hade ej 

till Styrelsen aflemnats ritningar utvisande huru arbetena ut
förts, så att frågorna om företagna afvikelser från gillade pla
nen ej kunnat till nådig profning anmälas. 

Anläggning af väg mellan Oellivare kyrkoby i Qellivare 
socken och Svappavara by i Jukkasjärvi socken jemte biväg 
till Malmberget. 

a) delen Moskajärvi by i Oollivari socken—Kalix elf samt 
bivägen till Malmbeirjet. 

(23-6 7 km.) 
Anordningar för färjstället vid Kalix elf saknades, men i 

öfrigt var hithörande arbete färdigt och i antagligt skick, sedan 
nådig förklaring meddelats att vidtagna afvikelser från faststäkl 
plan ej utgöra hinder för arbetenas godkännande. 

b) delen Kalix elf—Öfre Makkarajärvi. 
(13-8 7 km.) 
Utom å 150 meter närmast elfven och vid bron öfver Pil-

karijoki var hela vägdelen så till vida planerad, att endast fyll-
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ning å omkring 400 meter myrbäddniug samt åtskillig dik
ning, delvis medelst sprängning, återstod. — Stentrummor 
voro till erforderligt antal lagda, men för myrarna saknades 
der behöfliga trätrummor. Grus var utfördt å omkring 2-5 kilo
meter. 

c) delen Öfre Makkar ajärvi—Svappavar a. 
(6-86 km.) 
Denna vägdel var i det närmaste färdig med vissa afvikelser 

från faststäld plan, till en del föranledda af de föreuämnda 
ändringarna i planen för vägen Vittangi—Svappavara, till hvil
ken den förevarande ansluter. 

Anläggning af väg mellan landsvägen vid Hakkas och 
Nattavara jernvägsstation i Géllivare socken, delen mellan lands
vägen och Purnit by. 

(10 km.) 
Arbetet var i hufvudsak färdigt. — Det som fattades var: 

nägra jernstag till bron öfver Skröfelfven, två trummor, obe
tydlig planering vid sagda bro m. m. 

Följande med statsbidrag understödda vägarbeten hafva 
under 1898 blifvit kontraktsenligt fullbordade och af Styrelsen 
godkända, nämligen: 
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B. Hamn- och brobyggnader samt vatten
kommunikationer. 

I. Hamnarbeten. 

Södra distriktet. 

Båtvikens hamn i Hallands län. 

Djup: 1-5 m.') 

Hamnen hade genom fortgående slamafsättningar igen
grundats, så att vid laudningsbryggan djupet var endast 0-3 — 
06 meter, men vid vågbrytareu, hvarest dock skydd saknas för 
vindar från nordvest, l·o—2-o meter. Det från hamnen bedrifna 
fisket hade mer och mer aftagit och platsen syntes vara på väg 
att alldeles öfvergifvas. 

Helsingborgs hamn. 

I i gamla bassängen 4'8 m. 
Djup: i nya B 3'6 B 

(i norra » 7'1 B 

För inseglingens underlättande hade inseglingsrännan ut
vidgats och var nu 89 till 100 meter bred. I öfrigt var ham
nen till såväl djup som byggnader väl underhållen. 

Råå hamn. 

„ . Ii inre hamnen 1'8 a 2'7 m. 
Diup: i 

>i yttre B 3-0 B 

Anordnad vid Rausåns mynning och der begränsad af två 
parallela vågbrytare är hamnen utsatt för uppgnidning af 
slam, som utfaller då motvind hindrar strömmens fria lopp och, 
trots under sommaren vidtagna åtgärder, var hamnen i hufvud
sak 0-3 meter för grund. Ehuru inkomsterna ej ens betäckt ränta 

') PjnprmlUen iiro, der ej annorlunda uppgifves, hänförda till hufvets medel-
vattenstilnil och angifva de under rubrikerna utsatt i medeltalen de djup, som 
enligt de fastställda arbetsplanerna skola tinnas. 
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och amortering å hamnens skuld, hade de oundgängligaste 
reparationerna verkstälts, dock erfordrades ytterligare stenfyll
ning utanför norra armen. 

bassin, som betecknats n:o 1 samt grundläggning medelst sten
kistor for större delen af den yttre vågbrytaren, hvars längd är 
bestämd till 900 meter, och en del andra arbeten. 

Djup: 

Landskrona hamn. 

i inre hamnen 3'6 m. 
i yttre B 6'3 » 

Med undantag af den s. k. Varfskajen å norra sidan af 
Nyhamn, hvilken var bristfällig, voro öfriga byggnader väl 
underhållna och, oaktadt muddring ej under senaste år företagits, 
djupen tillfredsställande. 

Kyrkbackens hamn (å ön Hven). 

Djup: 1"8 a 2"4 m. 

Medelst verkstälda underhållarbeten och muddringar, hvilka 
sammanlagdt medtagit 5,430 kronor, hade byggnaderna försatts 
i anmärkningsfritt skick och djupet kunnat uppehållas till 3-3 
meter i inseglingsrännan, 3-i—3·4 meter i yttre bassinen samt 
2'3—2-5 meter i den inre. 

Ålabodarnes hamn. 

Djup: 2'5 m. 

Bålverk och hamnarmar, reparerade sedan föregående be
sigtning, voro i godt stånd och djupet i hamnen i överens
stämmelse med gillad plan. 

Borstahusens hamn. 

I i inseglingsrännan 2"4 m. 
Djup: ! i yttre hamnen 2'2 a 2'4 m. 

\ i inre » 1"8 m. 

Vågbrytarne hade reparerats medelst betonering och den 
ena äfven försetts med någon stenfyllning, hvilket skyddsmedel 
dock tarfvade komplettering å den andra. Bålverken voro under 
reparation och djupet i hamnens olika delar tillfredsställande. 

Vikhögs hamn. 

Djup: 0-9 a 2-l m. 

Hamnarmen var i det närmaste oskadad men plankdäcket 
å lastbryggan underhaltigt. Djupet längs lastbryggan och i 
gattet var 2-o—2-2 meter samt i bassinen 1/5—2-o meter. 

Malmö hamn. 

Djup: 56 m. 

Djupet i inseglingsrännan var visserligen ä enstaka ställen 
6'6 meter men i allmänhet 7·4 m. och i hamnens olika afdel-
ningar från 7'0—4-2 meter. Den med lån af statsmedel ut
förda dockbyggnaden hade saknat underhåll och den för flera 
år sedan skadade svängbron öfver inloppet till dockhamnen var 
ej reparerad. 

De påbörjade storartade utvidgningsarbetena öster om nu
varande hamn hade fortsatts, med delvis utgräfning inom au-
lagdt bålverk (960 meter) och fåi.gdam (180 meter) af den 

Limhamns hamn. 

Djup: 3-6 m. 

Arbeten hade pågått för utbyte efter hand af de gamla 
träkajerna mot nya sådana af trä och beton. Djupet hade hållit 
sig konstant. 

Djup: 

Skanörs hamn. 

I i inseglingsrännan 3°o m. 
I i hamnen 2'é a 2'7 m. 

Djupet i inseglingsrännans största del hade ej minskats på 
de tolf år som förflutit efter hamnens fullbordande, men på en 
ringa del förefanns uppgrundniug af 0-io—Oeo meter. Yttersta 
delen af den utanför södra vågbrytaren uppförda slamafledaren 
hade satt sig och på båda vågbrytarnes pirhufvuden var beton-
öfverbyggnaden angripen och ur de underliggande kistorna sten
fyllning utdragen, hvilka samtliga brister borde afhjelpas. 

Djup: {! 

Trelleborgs hamn. 

inseglingsrännan 1'8 m. 
hamnen 2'6 a 4·8 m. 

Muddring hade under hela året pågått i såväl hamn som 
inseglingsränua för djupets ökande samt åtgärder vidtagits för 
ombyggnad af norra kajen i vestra bamnbassinen. Vestra hamn
armen hade förstärkts på en sträcka af 250 meter. För de båda 
pirhufvudenas förstärkning erfordrades stenfyllning. 

Vestra distriktet. 

Strömstads hamn. 

Djupet utefter kajerna och i elfmynningen 30 a 3'6 m. 

Denna är ordnad i naturlig vik, för hvars skyddaude mot 
sjögång vid vissa vindar anlägges en omkring 12 meter lång 
vågbrytare, som var under arbete. Vidare var östra kajen om
byggd med tilläggsplats för (iskebåtar och arbete pågick för 
upprensning af platsen framför denna, hvarvid användes bi. a. 
ett för hamnen anskaffadt ångmudderverk. 

Lysekils vågbrytare och brygga. 

Anläggningen utgöres af den s. k. »stenkajen», hvilken på 
sin. yttre sida är utsatt för sjögång. Djupet vid denna varierade 
mellan 4'5 och 5-5 meter, men något längre österut, der djupet 
varierade mellan 1 och 4 meter, hade äfven anlagts en sten-
brygga, afsedd hufvudsakligast för gatstenstrafiken. 

Uddevalla hamn. 

Djup: 4'5 m. 

Denna ligger iuom skärgård och var nu tillgänglig för 
ganska djupgående fartyg sedan det i inloppet belägna förut 
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grundare sundet Sunningen rensats till !• 7 meters djup på en 
botteubredd af 30 meter. 

Hamn och kajer voro i godt stånd. 

Lindholmens docka och upphalningsbädd. 

Den med statsunderstöd anlagda upphalningsbädden, an
vändbar för högst 500 tons fartyg, var i godt stånd, men man 
tillämuade utbyte af upphalningsmaskineriet. Äunu en annan 
bädd, trafikabel för ända till 1,000 tons fartyg, var anlagd. 

För dockans utvidgning pågingo arbeten med bidrag af de 
medel, som årets Riksdag anvisat under femte hufvudtiteln. 

Åmåls hamn. 

Djup: 2'7 m. under Venerna 1. v. y. 

Hamnen syntes vara omsorgsfullt skött. Arbete hade på
gåt t för strandskoning mellan de utbyggda bryggorna, men af-
brutits i anledning af sommarens höga vattenstånd. 

Karlstads hamn. 

Djup: 3-o m. under Venerns 1. v. y. 

I olika delar af hamnen och i farleden in till denna vari
erade djupen under 1. v. y. mellan 1'9 och 3'3 meter, och hade 
muddring verkstälts, specielt å farledens grundaste plats, hvilken 
förekommer, der den skares af Sutterselfveu. Hamnens förut 
befintliga vestra stenkaj var tillbyggd med en 67 meter lång 
ny stenkaj och denna i sin ordning fortsatt med båtbrygga, 
ersättande den förut befintliga, som utskjutande i leden in
kräktade å denna. 

Kristinehamns hamn. 

Djup: 2-7 m. under Venem 1. T. y. 

Djupen vid kajerna, räknade under 1. v. y., varierade mellau 
1'2 och 3 -i meter och i farleden mellan 2-2 och 3'3 till 3-8 
meter. Den under året nybyggda steukajen hade en längd af 
85 meter vid ett vattendjup varierande mellan l -s och 2É7 meter. 

Östra distriktet. 

Sandvikens hamn. 

Djup: 21 ni. 

För hamnarbetets fullbordande hade sedan föregående års 
besigtning icke några åtgärder vidtagits. 

Borgholms hamn. 

Djup: 3 a 6 m. 

Muddriugs- och rensningsarbeten för djupets uppehållande 
hade verkstälts och vågbrytaren cementerats. 

Röhälla hamn. 

Djup: 1'8 m. 

Stenrensning i gattet var verkstäld, men djupet i hamnen 
för öfrigt oförändradt. Utanför hamnen liggande sandbankar 
hade deremot ofta ändrat läge. 

Stora Rörs hamn. 
Djup: 3'5 m. 

För beslutade förbättringsarbeten voro materialier fram-
forslade och arbetet påbörjadt. 

A norra hamnarmen erfordrades någon fyllning med stor 
sten samt smärre reparationer. 

Färjestadens hamn. 

Djup: 1'8 m. 

Vid ångbåtskajen var djupet 2-or> a 3"55 m. I öfrigt va
rierade djupet i yt tre hamnen mellan 4'2 5 och 2-4 5 meter, men 
i båthamnen var det 0-7 5. Den försvarligt underhållua hamnen 
ansågs otillräcklig för den ökade rörelsen. 

Beijers hamn. 
Djup: 2-4 m. 

Hamnen var totalt förfallen och gagnlös i det skick den 
befanns. 

Mörbylånga hamn. 

Djup: l-2 a 2 m. 

Utmed ångbåtsbryggan varierade djupet mellan 3'12 och 
1·9 3 meter, men i öfrigt var hamnbassinen, skyddad af en an-
märkningsfritt underhållen vågbrytare, för grund för sitt 
ändamål. 

Degerhamns h a m n . 

Djup: 4/5 a 2 7 m. 

De båda vågbrytare, som omsluta det ansenliga vatten
området, omkring 187,000 qvm., voro i fullgodt stånd, men 
slamafsättningar hade egt rum synnerligast i hamnens sydöstra 
del, hvilket antages härröra af olämpligt läge för iuseglings-
gattet , hvars förflyttning derföre blifvit ifrågasatt icke blott af 
denna anledning utan äfven för vinnande af lugnare vatten i 
hamnen och för underlättande af in- och utsegling. 

Mellersta distriktet. 

Oxelösunds hamn. 

Djup: 4'2 m. 

Vid de yttre nya kajerna varierade djupet mellan 8oo och 
6-50 meter och vid ångbåtsbryggan mellan 4-7 5 och 4-o o meter. 
Kajerna voro utan aumärkning. 

Trosa hamn. 

Djup: 1'8 m. 

Djupet var tillfredsställande i såväl hamn som farled, men 
vågbrytarens stensättniug och pirhufvud hade undergått sättning. 

Dockbyggnad å Beckholmen i Stockholm. 

Anläggningen var i fullgodt stånd. 
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Öregrunds hamn. 
Djup! 3'0 i. 4"0 m. 

Den i hamnen befintliga tilläggsbryggan, som tillika utgör 
vågbrytare för hamnens inre del, var i godt stånd och arbete, 
hvartill statsbidrag sökts, var påbörjadt för sammanhäugande 
stenkaj utefter yttre hamuens vestra sida. 

Askersunds hamn. 

Djup: 3'0 m. under Vetterns 1. v. y. 

Djupet i hamnen var tillräckligt och kajerna i godt stånd. 

Vesterås hamn. 

,y | i hufvudinloppet 3'8 ii 4'5 m. 
Ii östra inloppet 3'1 a 40 » 

Vågbrytaren, skadad af en ångare, tarfvade någon repara
tion; kajer och pirer voro i godt stånd och djupet tillfreds
ställande. 

Enköpings hamn. 

Den nya kajmuren, som uppförts efter den år 1895 ned
rasade, och som omedelbart efter fullbordandet undergick sätt
ning, hade derefter stått stilla. I öfrigt förekom ej anmärkning. 

Visby hamn. 

T,. Ii inre hamnen 3-0 a 3'G m. Djup: 
Ii yttre » 3-o ii 5U » 

T den inre hamnen fanns ännu det faststälda djupet, men 
i den yttre hade med ett inköpt, kraftigt mudderverk påbörjats 
de arbeten, hvarigenom djupet i denna skall ökas till 6-5 och i 
den inre till 5 meter. Byggnaderna voro i godt skick. 

Tvenue med statsbidrag utförda hamnarbeten hafva under 
1898 kontraktsenlig! fullbordats och godkänts, nämligen: 

II. Brobyggnader. 

Södra distriktet. 

landsvägsbro öfver Mörrums å vid Hofmausbygd å Karls
hamn—Vislanda jernväg. 

Byggd åren 1875—7G med träöfverbyggnad i spann på 
landfästen och pelare af sten, tarfvade helt och hållet ny öfver-
byggnad, enär förutvarande såväl däck som bärbjelkar voro 
synnerligen rötskadade. 

Vestra distriktet. 
Bro öfver Göta elf mellan Göteborg och Hisingen, full

bordad år 1875. 
Sjelfva bron var i godt stånd, men tillhörande ducdalber 

behöfde repareras. 
Bro öfver Göta elf vid Trollhättan, fullbordad år 1889, var 

i godt stånd och hittills gjorda observationer lemnade icke stöd 
för antagandena att bron underginge sättning, men skulle dock 
observationerna fortsättas. 

Bro öfver Klarelfven nedanför Brattmon var fullbordad 
redan 1896, men frågan om dess godkännande var ännu be
roende på utgången af en process mellan vederbörande arbets-
direktion och dess entreprenör. 

Bro öfver Nore elf godkänd 1896. 
Bro öfver Kola elf godkänd 1896 och 
Bro öfver Vrängs elf likaledes godkänd 1896, voro alla 

anmärkningsfritt underhållna. 

Östra distriktet. 

Bro öfver Svartån mellan Linköping och Berg i Öster
götlands län. 

Reparationerna å körbanan hade förr så verkstälts att bron 
fått en öfverdrifvet hög »död vigt», för hvilken den ej var 
konstruerad. Den vid besigtningstillfället befintliga körbanan 
var försliten och målniug fattades. 

Tinge bro i Högsby socken af Kalmar län. 
Denna var i allt hufvudsakligt fullgod. Bristerna bestodo 

i dåliga bandräcken och otillräcklig grusning å såväl bro som 
handräcken. 

Bro öfver Nossan mellan Sals och As kyrkor i Skara
borgs län. 

Jernkonstruktionen tarfvade rengöring och grundlig mål
ning till förebyggande af jernets minskning i styrka genom 
aflagring». En brist å ena landfästets handräcke syntes vara 
uppkommen genom nyligen skedd åverkan. 

Bro öfver Lidan i närheten af Trävads kyrka inom Skara
borgs län. 

Bron var i hufvudsak fullt tillfredsställande. Bristerna be
stodo i skadad körbana och svag målning. 

Mellersta distriktet. 

Bro öfver Skum sund (flottbro). 
Sjelfva bron var försvarligt underhållen, men skyddsduc-

dalberua tarfvade reparation. 
Bro vid Almarestäk (jernbro dels fast dels rörlig). 
Bron var i godt stånd, ehuru spelrummet mellan den rör

liga delen (svängbron) och den östra fasta brodelen var något 
knappt. 

Bro öfver Tappströms sund (träbro dels fast dels rörlig). 
Bron var synnerligen illa tilltygad af passerande bogser-

båtar och pråmar samt tarfvade snara och grundliga repara
tioner för att utan fara kuuua begagnas. 

Bro öfver Fyrisån i TJpsala (fast jernbro). 
Bron var i godt stånd, ehuru jernets målning borde förnyas. 
Broar öfver Stora och Lilla Hammar sunden. 
Underhållet af dessa broar gaf ej auleduiug till anmärkning 
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Landsvägsbro öfver Arboga a vid Kungsör. 
Sjelf va bron var i godt stånd, men ledarne till farleds

öppningen hade delvis angripits af röta. 
Anläggning af ny bro öfver Storån vid Löa i Ramsbergs 

socken (Örebro län). 
Denna byggnad var förberedd genom uttagning af sten till 

landfästena, meu det höga vattenståndet hade förhindrat öfrigt 
arbete. 

Nedre norra distriktet. 

Bro öfver Indalselfven i Lits socken af Jemtlands län. 
Byggd i sju spann med stålöfverbyggnad på landfästen och 

mellanstöd af sten samt 18 träspann på pålok var bron visser
ligen fullgod, men stålöfverbyggnaden kräfde skrapning och 
målning till förebyggande af rostskador. 

Öfre norra distriktet. 

Bro öfver Umeå elf vid AskUje i Stensele socken. 
Den med öfverbyggnad af trä på timrade kistor i 10 spann 

uppförda bron var uågot skadad å kistorna, men i hufvudsak 
oklanderlig i afseende å alla delar af öfverbyggnaden utom kör
banan, som behöfde förnyas. De bankar, som bildade tillfarterna, 
hade satt sig och erfordrade påfyllning. 

Bro öfver Vindelfven vid Ekorrsele i Degerfors socken. 
Träöfverbyggnaden till de tre spännen var i hufvudsak 

fullgod, men tarfvade målningen underhåll. En pelare var 
skadad vid flottning, men i öfrigt voro de af sten uppförda 
stöden i godt stånd. 

Bro öfver Öre elf vid Aggnäs i Bjiirholms socken. 
Bron är uppförd i tre spann på stöd af sten och med öfver

byggnad af trä. Mot brostöden förekom ej anmärkning och ej 
heller vid öfverbyggnaden kuude anmärkningsvärda brister upp
täckas. Det hufvudsakliga af dessa bestod i svagt handräcke 
och klen målning å broreglarna. 

Följande med statsbidrag utförda broarbeten hafva under 
1898 kontraktsenligt fullbordats och godkänts: 

III. Far leder . 

Södra distriktet. 

Kanal mellan Rappe jernvägsstation samt Helga och Tofta 
sjöar. 

Kanalen hade i hufvudsak väl bibehållit sig hvad beträffar 
såväl djup och bredd som byggnader. Det ville dock synas 
som om i slussen vid Asa sidorna visade benägenhet att för
skjutas af jordtrycket, hvarom noggranna observationer anord
nades. 

Farled på Laga å mellan Ljungby och Hamneda bro. 
Farleden, som har en längd af 17 km. och bildats genom 

upprensning af några grund i åu, hade bibehållit sitt ursprung
liga djup, men lastkajer och bryggor voro bristfälliga. Den af 
persontrafik samt frakt af gödningsämnen och smågods be
stående obetydliga rörelsen antogs komma att dö bort med full
bordandet af Skåne—Smålands jernväg. 

Farled på Rönneå mellan Engelholms hamn och Sön-
narslöf. 

Längd 32 km. 
Oaktadt sagda längd sträcker sig leden endast omkring 20 

km. in i landet, beroende detta på åns slingrande lopp. Sträc
kan mellan hamnen och staden begagnas sommartid tor person
trafik men återstoden hufvudsakligen en kort tid på hösten 
för betfrakt. Å de grundaste ställena var djupet under 1. v. y. 
O"9 meter, men varierade i öfrigt mellan detta mått och 2"4 
meter. 

Vestra distriktet. 

Älbrektsunds kanal. 
Djupet i kanalen, varierande mellan 2-4 och 2-7 meter 

under m. v. y., är i allmänhet väl knappt för ångbåtstrafiken 
mellan Göteborg och Marstrand, hvarför kanalen ej har full 
användning. Dithörande vaktstuga tarfvade reparation. 

Göteborgs hamn- och elfarbeten. 
För yttre hamnens fördjupande i enlighet med senast fast-

stälda plan till 7-o meter under m. v. y. hade muddringar 
pågått och kajbyggnaden nedauför »sänkverket», 339 meter 
lång, hade visserligen i det närmaste fullbordats men å en 
sträcka af omkring 80 meter undergått någon sättning, som 
föranledt kompletteringsarbeten. 

Äfven den nya kajen vid Gullbergs vass, 300 meter lång, 
var i hufvudsak utförd. 

Trollhätte kanal. 
Kanalen var i fullgodt stånd och bland anmärkningsvärda 

underhållsarbeten namnes den under året fullbordade sväng
bron vid Carls graf med tillhörande vaktstuga samt bortspräng-
ning af ett grund i Vassbotten vid inloppet till Venersborg. 

Karlstads kanal. 
Djupet i kanalen norr om slussen varierade mellan 1·8o 

och 2·55 meter, men nedom slussen mellan 0'4 och l·i meter 
under 1. v. y. Djupen voro således i allmänhet otillräckliga, 
men i öfrigt förekom ej anmärkning. 

Forshaga kanal. 
Kanalen var delvis mycket uppgrundad och tarfvade så

lunda rensning, hvarjemte för botande af skärning i vestra 
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omkring en femtedel af muddringsarbetet utförts. Den om
ständigheten, att farledens användbarhet skulle väsentligt ökas, 
derest leden kunde erhålla något större bredd än den faststälda 
i förening dermed att arbetet verkställes för väsentligt lägre 
kostnad än den beräknade, har gifvit anledning upptaga fråga 
om beredande af tillgång till sådan ändring i arbetsplanen att 
ledens bottenbredd ökades till 80 meter. 

Göta kanal. 
Djup 2-9 7 m. 
Kanalen med alla dithörande byggnader och anordningar 

var mycket viil underhållen, ocli för detta ändamål hade bety
dande arbeten utförts, hvaribland särskild t omförmäles under
håll och förändring af sjömärkeu till öfverensstämraelse med 
lotsverkets system. 

Kinda kanal. 
Djup 1·4 8 ni. 
Kanalen var väl underhållen utan att hafva kraft några 

särskildt anmärkningsvärda åtgiirder. 

kanalbanken erfordrades spåntvägg, kringfyld med tung jord. 
Murverkeu voro nödtorftigt underhållna. 

Balslands kanal. 
I åtskilliga kanaldelar anträffades mindre djup än å när

liggande slusströsklar, men slussarna och öfriga konstarbeten 
voro i allmänhet tillfredsställande. Vaktstugan vid Lennarts
fors var bristfällig, öfriga anledningar till anmärkning voro af 
underordnad vigt. 

Snäcke kanal. 
I kanalen förekom visserligen någon ringa uppgrund-

ning, samt å stenjetté och å frihult i hamnen några obetydliga 
brister, men i hufvudsak var kanalen väl underhållen. 

Seffle kanal och Byélfvens segelled. 
Denna farled var till alla delar väl underhållen och tra

fiken hade gifvit så god behållning, alt vissa förbättringsarbeten 
ausågos böra komma i åtanke. 

Farleden till Sunnanå hamn. 
Mot det med statsbidrag utförda arbetet, en till 3 meters 

djup under 1. v. y. sprängd, 15 meter bottenbred ränna var ej 
något att anmärka, men den medförde ej afsedd nytta, enär 
ledens fortsättning in i hamnen, som upprensats utan stats
bidrag, var ända till 0'9 meter grundare. 

Norsbäckens kanal. 
Med undantag deraf, att påloken till de två öfver kanalen 

ledande broarna voro angripna af röta, samt att en förtöjnings-
pir behöfde skolas-, var auläggningen i anmärkningsfritt skick. 

Filipstad—Sjöändans kanal. 
Denna hade föreskrifvet djup och var äfven i öfrigt ordent

ligt underhållen. 

Östra distriktet. 

Farleden till Norrköping. 
Djup 4'3i m. 
För ökning af djupet i denna led hade pågått muddringar, 

genom hvilka å sträckan mellan Pampus och Ramshälls udde 
åstadkommits en 45 meter bred led, i djup varierande mellan 
6·o och 5-4 meter. 

Farleden till Vestervik (Lilla Blockholmssundet). 
Djup 4-4 5 m. 
Ingen uppgrundning hade hiir förekommit. 
Farleden HU Oamleby (Stegeholms kanal). 
Djup 4M s m. 
Djupet i kanalen var tillfredsställande, men deremot före-

kommo brister å träkajer och ducdalberna. Emellertid förestod 
ombyggnad af kanalen. 

Farleden till Mönsterås. 
Djup 2-08 m. 
Leden hade under årens lopp rensats, så att den kunde 

begagnas af 3 meter djupgående fartyg, och ytterligare förbätt
ringsarbeten förbereddes. 

Farleden i Kalmar sund. 
Djup 0 m. 
Den på statsverkets bekostnad pågående, af entreprenör 

öfvertagua upprensningen af en 60 meter bottenbred ränna 
genom sundets grundaste del, en sträcka af 0 km. förbi Kal
mar stad och G rimskärs fyr mellan K rongrundet i norr och 
Holmströms grund i söder, har under året så framskridit, att 

Väg- och Vattenbyggnad&styrelsens berättelse 1898. 

Mellersta distriktet. 
Farleden öfver Örsbaken genom Skanssundet till Ny

köping. 
Djup 3-3 ni. 
I ledens yttre del till och genom Skanssundet hade djupet 

bibehållit sig, men der innanför förekommo större och mindre 
uppgru tidningar. 

Farleden genom Brandals sund. 
Enligt pejlingen skulle i viss del af suudet hafva före

kommit uppgrundning af ända till 0'5 meter. 
Södertelge kanal. 
Den väl underhållna kanalen hade i allmänhet fullt djup 

och arbeten pågingo för utrotning af en krokig sträcka, så att 
minstra radie der blefve 000 meter i stället för 300 meter. 

Dragets kanal (mellan Järfiottaön och fastlandet). 
Den hade bibehållit sitt från början upprensade djup. 
Djurgårdens kanal vid Stockholm. 
Pejlingarna gåfvo vid handen, att någon ringa uppgrund

ning egt rum. I öfrigt var kanalen i godt stånd. 
Ålkistans kanal (Brunnsviken—Lilla Värtan). 
Förut (1896) iakttagen uppgrundning hade ökats, så att 

den nu var omkring 0'3 meter. Annan anmärkning mot under
hållet förekom ej. 

Åkers kanal. 
Kanalen hade vederbörligen underhållits, bland annat der

utinnan att den för landsvägstrafiken erforderliga rullbron (af 
trä) ombyggts. 

Karlbergs kanal 
Kanaldjupet var tillfredsställande, men kanalsidorna, spe-

cielt deras stensättningar, tarfvade reparationer. 
Farleden i Kolsundet, mellan Selaöu och fastlandet. 
I detta sund syntes djupet i motsats till hvad vanligen 

plägar vara fallet, hafva något tilltagit. 
Farleden i Sotsundet. 
Här hade det upprensade djupet bibehållit sig oförändradt. 
Farleden till Upsala. 
I Almarestäk och Eriksund anträffades uppgrundningar, 

hvarjemte a båda ställena erfordrades reparation af ducdalber. 
I Fyrisån var leden utan anmärkning. 

4 
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Farleden till Enköping. 
Djupet var i allmänhet fullt tillfredsställande. 
Farleden på Örsnndså. 
Med afseende å djupet var leden tillfredsställande, men 

specielt en leden korsande rörlig vägbro med duedalber och 
ledare gaf anledning till anmärkningar, beträffande hvilkas af
hjelpande utredningar påbörjats. 

Farleden vid Qvicksund. 
Djupet var i hufvudsak tillfredsställande och i öfrigt före

kom ej heller anmärkning. 
Farleden i Köpingsån. 
Djupet understeg ingenstädes det som med statsbidrag 

framstälts, men utan sådant bidrag pågiugo arbeten, afseende 
att enligt en år 1894 faststäld plan öka både djup och bredd, 
samt anlägga nya kajer m. m. 

Farleden i Arboga å. 
Ehuru under senaste året muddring ej företagits, hade dju

pet i allmänhet bibehållit sig. Undantag observerades i ut
loppet vid Kungsör, vid Aphäll och vid Qvarnbäcken. 

Hjelmare kanal. 
Kanalen var oklanderligt underhållen och omfattande för

bättringsarbeten planlades. 
Eskilstuna öfre och nedre kanaler. 
Dessa voro båda i fullgodt stånd. 
Farled i Hjelmarens utlopp mellan sjön och Hyndevad. 
Denna gaf ej anledning till anmärkning. 
Örebro kanal (mellan staden och Skebäck). 
Leden med sluss och damm var i fullgodt stånd. 
Kanal mellan Norra och Södra Hörken. 
Mot underhållet af denna kanal med tillhörande sluss, 

hvilken ej lärer hafva trafikerats på flere år, var intet att an
märka. 

Knapfors kanal med sluss samt 
Farleden å Timselfven, 

å hvilken trafiken fortfarande uppehälles, ehuru den efter jern-
vägarues tillkomst väsentligt aftagit, voro dock tillfredsställande 
underhållna. 

Nedre norra distriktet. 

Farleden till Gefle. 
Norra och Södra Limösunden 6-5 m., Skanssundet 5'4 m. 

under 1. v. y. 
Rensade leden i norra Limösundet hade väsentligt större 

djup och bottenbredd än i gillad plan bestämts, hvaremot den 
i södra Limösundet delvis var grundare ocli smalare. I Skans-
sundet hade rensade leden mer än tillräckliga mått. Besigt-
uingsmannen, hvilken antager bristerna i södra Limösundet 
föranledda af det fenomen, som benämnes den skandinaviska 
vallens höjning och som sedan planerna för arbetet uppgjordes 
skall vid Gefle hafva sänkt lågvattensståndet O57 meter, med
delar att betydande rensnings- och hamnarbeten årligen utförts 
och utföras för underlättande af sjötrafiken på Gefle. 

Farleden till Söderhamn. 
1 Stugsundet 3·o meter, 
genom Flaket 2'7 meter, samt 
i bassineu vid Amynnet 2'4 meter allt under 1. v. y. 
Det med statsbidrag utförda arbetet afsåg endast leden 

mellan stadens uthamn, Stugsund och staden, hvilken led, der 

så erfordrades, skulle rensas till förestående djup, men hade 
staden nu dels beslutat mera omfattande rensningar å denna 
led, dels verkstält rensningar till 6·o meters djup och mera å 
grunda ställen i skärgården utanför Stugsund. 

Farleden genom Tynderö sund i Sundsvalls skärgård. 
3-i35 under m. v. y. 
Farleden hade i allmänhet större djup än det faststälda, 

ingenstädes mindre och var äfven i öfrigt utan anmärkning. 
Farleden genom Stråkvattnet i Ströms Vattndal, Jemt-

land. 
2-4 m. under 1. v. y. 
Djupet var fullständigt bibehållet och för underlättande af 

ledens begagnande vid stark ström var den å dess venstra sida 
befintliga bommen ombyggd och dervid på nöjaktigt sätt för
stärkt. 

Ett med statsbidrag utförd t kanaliseringsarbete har under 
1898 kontraktsenligt fullbordats och godkänts, nemligen: 

C. Vattenaftappningar. 

a) För odlingsändamål. 

Södra distriktet. 

Blekinge län. 

Sänkning af Årsjön och reglering af Vierydsån samt af
dikning och odling af mark tillhörande Stora och Lilla Årsjö-
måla, Vermansmåla, Smedsmåla m. fl. i Hoby och Backaryds 
socknar. 

Det utförda arbetet omfattade sjelfva åregleringeu, hvilken 
visserligen var å hela sträckan bearbetad, men icke fullständigt 
utförd. 

Sänkning af Bogsjön samt afdikning och odling af mark 
tillhörande Stufveryd i Fridlefstads socken samt Liatorp och 
Bogsjötorp i Hjortsberga socken. 

Arbetet var oklanderligt fullbordadt. 

Kronobergs län. 

Reglering af Brändeån för torrläggning af mark, till
hörande Sjöanäs, Brände, Hjortsberga stom, Mo, Hårestorp, 
Sjöatorp, Forssa, Vret och Rönningeryä i Hjortsberga socken, 
Blääingsus och Änganäs i Blädinge socken samt Billingstorp 
och Benestad i Aringsås socken. 

Förutom ofvannämnda åreglering ingår i detta företag ut
vidgning af två bäckar samt gräfning af omkring 9,400 meter 
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diken. Arbetena å de naturliga vattendragen, företagets ojäm
förligt största del, voro nära fullbordade och dikningen påbör
jad å omkring 8,700 meter. Skärningar och dermed följande 
slamafsättningar påkallade betydande efterarbeten. 

Afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande 
Villtofta och Nöbbeled i Vederslöfs socken. 

Företaget omfattar 2,250 meter hufvudaflopp, som var med 
ofullständig sektion påbörjadt å 480 meter, samt dessutom af-
lednings- och laggdikeu, å hvilka arbete icke utförts. 

Uttappning af Rössjön, tillhörande Smedingsmåla, Gropa
näs, Gropanäs stom, Stora Rösmåla, Högebo och Högebomåla 
i Sandsjö socken samt Lilla Rösmåla, indragna bostället Randö, 
Vrångebo, Bisterhult och Hornanäs i Linneryds socken. 

Hufvudafloppet från sjön, nära färdigt föregående år, var 
reusadt, men den blottade sjöbottnens lösa beskaffenhet hade 
hindrat företagande af de för denna afsedda betydande diluiin-
ningarna. 

Kristianstads län. 

Afdikning och odling af sank mark, tillhörande Lönsboda 
och Gislaboda (samt indragna bostället Ederna) i Örkeneds 
socken. 

För vattenafledningen erfordras här 2,435 ni. diken, hvaraf 
omkring 1,100 meter voro med i hufvudsak half sektion på
började, samt 5,450 meter lagg- och afskärningsdiken, hvaraf 
omkring 4,(J00 meter påbörjats. 

Reglering af Rökeån och sänkning af Algustorps m. fl. 
sjöar, samt rensning af Öfre Kädarps- och Eljaltsbäckarna 
för torrläggning och odling af mark, tillhörande Kjellstorp, 
Hörja och Krattabygget i Hörja socken samt öfre Galthult, 
Kädarp, Rökc, Eljalt, Hultshult, Harastorp, Englarp, Algus-
torp och Slättsjö i Röke socken. 

I Rökeån nedanför nedre Algustorpssjön voro arbetena så 
till vida fullbordade, att endast de genom sättningar antag
ligen uppkommande bristerna kunde komma att kräfva ytter
ligare rensningar å sagda sträcka, men mellan de båda Algus-
torpssjöarna hade ån, mot den faststälda planens föreskrift gif-
vits så små dimensioner, att vattnet därofvan hölls mycket för 
högt, hvarigenom arbetena å ofvanliggande del af regleringen 
fördyrades. För bivattendragens rensning hade utförts omkring 
två tredjedelar af dithörande arbeten och af rågångs- och af
skärningsdiken något mer än hälften. 

Reglering af Farstorpsån samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Troedstorp, Kjelkarp, Farstorp, Hörröd, 
Gammalstorp och Kråkeberga i Farstorps socken samt Ny
boda, Vankifva, Möllarp, Tullstorp och. Stolpaberga i Vankifva 
socken. 

Sedan en mellan intressenterna och deras entreprenör upp
kommen schism blifvit genom kompromiss utjemuad, hade de 
en tid sä godt som nedlagda arbetena återupptagits, dels med 
åtgärder för ombyggnad af landfästen till ett par broar dels 
med fortsättning af rensningarna i ån, så att dessa voro nära 
fullbordade på omkring 3'3 kilometer af den något mera än 10 
km. långa sträcka, som skall bearbetas. Å den öfriga sträckan 
likasom i bivattendragen återstodo betydande rensningar utöfver 
dem som redan utförts. 

Upprensning af Perstorpsån samt afdikning och odling 
af mark, tillhörande Nedre och Öfre Galthult, Lyckebygget ocii 

Mgrakroken i Röke socken samt Strandböke och Smedjebygget 
i Torups socken. 

Företaget, å hvilket vid inspektionen återstodo några rens
ningar m. m., hade senare på hösten fullbordats. 

Reglering af Tuvobäcken för torrläggning af mark, till
hörande Borrby i den liknämnda socknen samt Hagestad i 
Löderups socken. 

De till faststäld plan hörande dikningsarbetena vid detta 
företag voro så till vida fullbordade, att endast efterrensningar 
återstodo. 

Sänkning af Balingslöfs- och Ottarpssjöarna samt regle
ring af Almaån mellan Rättclöfs jernvägsbro och Algustorps 
quam för torrläggning och odling af mark, tillhörande Ottarps 
m. fl. byar i Hästveda, Stoby och Sandby socknar. 

Detta företag ha le ej sedan föregående inspektion bear
betats, enär det beror af: 

Sänkning af Finjasjön och reglering af Almaån samt af
dikning och odling af mark, tillhörande Kärråkra, Gäddas
torp, TuUstorp m. fl. byar i Vankifva, Stoby, Finja, Matte-
röds, Bönnerstads och Ingeberga socknar. 

Sjön var sänkt till nära det tillämnade nya läget, enär för 
utloppets fullbordande ej fattades mera än en kort kanalsträcka 
i sjön. Af de 8 bivattendrag, hvilka enligt arbetsplanen skola 
vidgas och rätas, voro 7 till stor del påbörjade men det 8:de 
endast till obetydlig del. Af hufvuddiken, som icke äro afsedda 
att upptaga naturliga vattendrag, var ett påbörjadt å hela 
sträckan, två andra på sammanlagdt omkring 1,800 meter. De 
till arbetsplanen hörande broarna öfver Almaån, deraf två lands
vägsbroar och jernvägsbro, voro fullbordade. 

Reglering af Almaån jemte afdikning af Källemossen för 
torrläggning och odling af egor tillhörande Vanas i Gryt soc
ken samt Knisslinge rn. fi. i Knisslinge, Qviinge och Ströö 
socknar. 

Arbetet hade varit till fullo utfördt, men å omkring 1,000 
meter i öfre delen af Kälans vattendrag, der bottenlagret un
der dyjorden likasom på åtskilliga andra ställen består af qvick-
sand, måste kanalen ånyo upprensas, sedan den på sidorna 
försäkrats medelst brädfodring eller flätverk med stöd af pålar. 

Malmöhus län. 

Sänkning af Krankesjön och uttappning af Silfåkrasjön 
samt afdikning och odling af mark, tillhörande Silfäkra och 
Qvinnerad i Silfäkra socken: Vestra Tvet, Héllestad och Skrif-
varemöllan i Hellestads socken samt Ref vinge i Ref vinge soc
ken jemte dermed sammanhörande Silfäkra kyrkoherdeboställe 
och annexhemmanet n:o 16 Refvinge i Silfäkra och Refvinge 
socknar. 

Förändrad på sätt den 27 Maj 1898 nådigst medgifvits var 
arbetsplanen för detta företag så till vida genomförd att endast 
mer eller mindre betydande efterrensningar återstodo för arbe
tenas fullbordande. 

Hallands län. 

Sänkning af Lång sjön, Mellansjön och Tomaredsjön samt 
afdikning och odling af mark tillhörande Kåplmlt, Tomared 
och Lagered i Knäreds socken. 
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1 hufvudsak var arbetet, ehuru ej fullt tillfredsställande, 
dock så till vida fullbordadt, att endast efterrensuingar åter-
stodo, men dessa voro ganska betydliga. 

Vestra distriktet. 

Göteborgs och Bohus län. 

Afdikning och odling af Ejdetjärnen med omgifvande 
mark, tillhörande Öster- och Vester-Ejde, Nästegården, Bo
dalen, Vik, Östra Ertseröd,' Rörvik, Björnås- Nord- och Sör 
Kärra, Klefva och Halfvendseröd i Tanums socken. 

Hufvudafloppet var påbörjadt å 700 meters längd från ut
loppet, men företrädesvis å sträckning genom dyjord ofullstän
digt. Der det gick genom sandjord, hade förekommit utskär
ningar, hvars vidare utsträckning borde förebyggas. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Hamra, Backa, 
Ucklum och Halkekärr i Ucklums socken samt Berg, Östra 
Harås, Mellby, Labol och Vestra Harås i Spekröds socken. 

Enligt uppgift hade arbetet redan för tvä år sedan varit 
färdigt, men slamafsättningar behöfde bortrensas innan det 
kunde godkännas. 

Reglering af Qvillebäcken norr om Tufve bro samt odling 
af mark, titthörande Tufve och Skandia i Tufve socken samt 
Skogome, Lerbäck, Trolleröd, Espet, Svensbyn, Asmundtorp, 
Bärby, Safve kyrkoby, Brunstorp, Brunstorpsnäs, Ounnesbyn 
och Öxnäs i Safve socken. 

Rättegång mellan intressenter och entreprenör hade hindrat 
arbetets fortsättning, hvårföre ännu återstod omläggning af 
grunden till Säfvebrou och betydande gräfningsarbeten i kana
len ofvan sagda bro. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Lassby, 
Lillebyn, Hede, Önneröd, Qvistljungby och Foglavik i Björ-
landd socken samt Syrhålan i Lundby socken. 

Lassby-, Lill- och Lillebybäckarna voro färdiga och andra, 
förut upptagna diken rensade, dock att i bergskärningarna di
mensionerna voro för knappa, hvarjemte a ett par i företaget 
ingående broar kompletteringsarbeten återstodo. 

Elfsborgs län. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Norunga och 
Öna i Norunga socken. 

Arbetet var påbörjadt å halfva sträckan af den för torr
läggningen erforderliga kanalen, dock ej med fullständiga mått. 

Reglering uf Björkeån samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande Lerum, Skalltorp och Asaka Jutegård i Asaka 
socken samt Lilla och Stora Persbo, Öst- och Vestbjörke, Pres-
torp, Branstorp, Gamla JJJdöse, Hvittened, Hökhammar och 
Skär valla i Norra Björke socken allt Elfsborgs län, äfvensom 
Russhed, Bragnum och Åppdtorp i Flo socken af Skara
borgs län. 

Vid inspektionen, då af 11,800 meter grafvar omkring 
10,600 meter voro påbörjade, anmärktes vissa brister så i af
seende å dikesdimensiouerna som å ett par broar, hvilka brister 
ej voro afhjelpta, då arbetet senare a året anmäldes till af
tyning. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Slättered, Bos
gården, Bränneberg, Mölneryd, Ellekulla och Lilla Boda i 

Vistorps socken af Skaraborgs län samt Tuneboda, Boda 
Hulegården och Berget i Norra Åsarps socken af Elfs
borgs län. 

För hufvudafloppets fullbordande återstodo endast efter-
rensningar och för torrläggningen i öfrigt omkring 600 meter 
lagg- och afskärningsdiken. 

Sänkning af sjön Långhalmen samt afdikning och odling 
af mark, tillhörande Bråten, Rålunden, Rådanefors, Kasan 
och Frövik i Ödeborgs socken samt Lunden, Stora Höghult 
och Nätfjebacka i Torps socken. 

Arbetet, utlemnadt på entreprenad, var förberedt endast 
genom damauläggning vid Rådanefors. 

Vermlands län. 

Sänkning af sjön Sommeln för torrläggning och odling 
af mark, tillhörande Uppliden, Säterskog^ Hud, Ulfsbol, Fjell, 
Flatebyn, Sandbol, Vestra och Ostra Smedbyn, Torstensbyn, 
Östensbyn, Torp, Björkåsen, Säter och Kila prestgård i 
Kila socken. 

Afloppskanalen var nära färdig å 900 meter oeh arbete 
utfördt å ytterligare 300 meter, hvarjemte af hithörande två 
broar den ena var utförd och den andra under arbete. 

Östra distriktet. 
Östergötlands län. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Åby och 
U Iber stad i Skärkinds socken. 

Torrläggningsarbetena afse dels dikning, dels invallning i 
förening med vattenuppfordringsverk. — Tvä liufvudgrafvar och 
fyra vallar voro i hufvudsak fullbordade och uppfordringsverk med 
vindmotor äfvensom centrifugalpump med lokoniobil anskaffade, 
representerande dessa anskaffningar tillsammans med de ut
förda arbetena omkring 70 procent af hela företaget. 

Reglering af vattenhöjden i Stångån mellan Äbyboda fors 
och Storebro jernvägsstation jemte afdikning och delvis odling 
af mark, tillhörande Åbyboda, Njöhult, Falla m. fl. i Horns 
socken af Östergötlands län, Bullebo Hallersrum ni. fl. i 
Djursdala socken, Norra Flaka, Södra Flaka, Hvenefall m. fl. 
i Södra Vi socken samt Nybble komministersboställe, Näs 
kyrkoherdeboställe m. ni. i Vimmerby landsförsamling, äfven
som Vimmerby stad i Kalmar län. 

A den sträcka af vattendraget, som regleringen omfattar, 
förekomma sjöarna Erlången, Juttern, Krön och Findeln. Den 
förstnämnda var sänkt, men den damm, hvarmed vattenhöjden 
skall regleras, var ej påbörjad. För öfrigt voro betydande ar
beten utförda i de nedanför Krön förekommande åsträckorna 
och äfven något ofvan sistnämnda sjö, men de till företaget 
hörande, icke obetydliga brobyggnaderna voro ej påbörjade och 
ej heller den dikning, som icke tillhör sjelfva ån. — Det ut
förda arbetet skattades till omkring två tredjedelar af hela 
företaget. 

Kalmar län. 

Sänkning af sjön Nejern samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Vederhulf, Träda, Östrahult och Brevik i 
Hvena socken samt Lönnhult, Fagerhult, Skinnshidt, Bergebo 
och Hagerums fideikommiss med Eksnäs i Kristdala socken. 
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För torrläggningens fullbordande återstodo endast ett par 
små diken och åtskilliga rensningsarbeten. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande indragna 
militärbostället Ödhult i Målilla socken. 

Afdikuingsarbetet var i hufvudsak fullbordadt. 
Upprensning af Krokabäcken samt afdikning och Odling 

af mark, tillhörande Rås, Friabo och Stora Ashult i Virse-
rums socken i Kalmar län samt dessutom Hulu i Näshults 
socken af Jönköpings län. 

Bäcken var rensad till närheten af öfversta gölen, och för 
denna sträckas fullbordande återstod i hufvudsak endast om
byggnad af en der befintlig qvarndamm. 

Reglering af Emån mellan Lixhult och Snugge damm 
för torrläggning och odling af mark, tillhörande Torp, Virstad, 
Högmossehult, Ekenäs, Yttre Valåkra, Melby, Drageryd och 
Stora Hanåsa i Högsby socken samt Lixhult i Fogelfors socken. 

o 

Aregleringen var i hufvudsak färdig å sträckan upp till 
Torpströmrnen. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Gökhult i 
Fliseryds socken. 

För afdikningens fullbordande återstod omkriug hälften af 
arbetet å Fogelmossen, hvilket svårligen kunde utföras under 
årstid med stark nederbörd. 

Sänkning af Sjöbosjön samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande Östra och Vestra Sjöbo, Körningshven och Morebo 
i Kristvalla socken samt Stenbrohult och Eskilshult i Bäckebo 
socken. 

Sjösänkningen var påbörjad medelst rensning å en sträcka 
af 1400 meter i afloppet, hvilken sträcka dock ej var komplett. 

Sänkning af Skårebosjön samt afdikning och odling af 
mark, tillhörande Brändstorp, Kolaretorp, Slättingebygd och 
kronodomänen Skårebo i Kristvalla socken. 

Nedersta delen af sjöns aflopp var i hufvudsak färdig till 
sektionen u:r 17. 

Afdikning och odling af mark, Hithörande Flyeryd, Lönne-
måla och Svärdsmåla i Kristianopels socken af Blekinge 
län samt Karlsbo i Torsås socken af Kalmar län. 

Afdikningen hade sedan föregående inspektion helt obe
tydligt fortskridit och betydande rensningar erfordrades för ett 
par då utförda grafvar. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Gårdby, Torp, 
Ullevi och Öfre Ålebäck i Gårdby socken; Skarpa och Alby 
i Sandby socken samt Bläsinge, Derby och Bostorp i Norra 
Möcklaby socken. 

Arbetena voro visserligen fortsatta men betydligt hin
drade och försvårade af stark nederbörd. 

Jönköpings län. 

Afdikning af mark, tillhörande byarna Lindstad, Hjortsjö 
och Säfrarp i Rydaholms socken. 

Nedre delen af hithörande kanal var utgräfd och en för 
öfvergång deraf afsedd bro uppförd af sten, ehuru träbro var 
tillåten och representerade det utförda arbetet omkring 40 
procent af hela företaget. 

Skaraborgs län. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande kronodomänen 
Munstorp i Asaka socken, säteriet Ölanda och Krogstorp i 
Istrums socken samt Erikstorp, Hökaberg, Stora Mossen, 
Sanna, Lilla Lillgårdsniarken och Hökaskog i Ledsjö socken. 

Den gemensamma dikningen hade varit i hufvudsak utförd, 
men betydande efterarbeten kräfdes bland annat af den anled
ning att ett dike till stor del fallit igen. — Den enskilda dik
ningen var delvis påbörjad. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Källefall, 
Spångeråsen, Stenängen, Ulfstorp, Lilla Klefven, Myntåsen 
och Strakaskogen i Haretorp socken samt Stora och Lilla 
Väthult, Leringen och Näsen i Agnetorps socken. 

Ehuru två hela och små sträckor af tre andra kanaler icke 
påbörjats samt i de utförda kanalerna rensningar erfordrades, 
var dock största delen af arbetet verkstäldt. 

Afdikning och odling af Redberga mossar och annan 
mark, tillhörande Redberga i Märka socken; Gunneslorp, 
Tomten, Rogestorp, Träbenagården och Långholmen i Luttra 
socken, Lars-Andersgården, Brogården, Glasmästaregården, 
Skomakaregården, Marbogården, Elinsby, Stommen, Frugården, 
Ingemarsgården, Bosgården, Kommavalla och Uddagården i 
Göteveds socken samt Hcrlegården, Hof mansgården, Odens-
berg och Rogestorp i Gökhems socken. 

De vid föregående inspektion återstående arbetena i Lång
holms- och Luttra rågångskanal voro ej heller nu fullbordade. 

Invallning och odling af mark, tillhörande Brängesås i 
Kylingareds socken. 

Sedan föregående inspektion hade något arbete här ej 
verkstälts. 

Mellersta distriktet. 

Stockholms län. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Ana, Uppske-
dika och Granbyle i Hökhufvuds socken. 

Hufvudafloppet var fullbordadt och sidodikena till stor del 
gräfda. 

Sänkning af Gräsö-, Sanda- och Vestersjöarna samt af
dikning och odling af mark, tillhörande Ronöholm, Lundås, 
Gräsö, Gråska, Varsvik, Sättra och Forsbol i Edebo socken 
samt Sunda i Hargs socken. 

Hufvudkanalen var med fullt djup uttagen till Gråska bro 
och med omkring hälft djup på ytterligare 3 km. ofvan denna. — 
Derjemte voro några sidodiken under arbete. 

Sänkning af Skeboån samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande närliggande byar och hemman inom Håfverö, 
Edebo och Ununge socknar. 

Areusningen var påbörjad utefter hela sträckan och var 
nära fullbordad nedanför Sunds jernvägsbro. 

Sänkning af Hosjön samt afdikning och odling af mark, 
tillhörande Asby, Elster, Sätter och Tarf i Knutby socken. 

Afloppskanalen var med fullt djup upptagen till lauds-
vägen vid Asby, der broarbetet påbörjats. 

Sänkning af Ekeby- och Garsjöarna samt afdikning och 
odling af mark tillhörande Broby, Ekeby och Stubby i Söder-
bykarls socken samt Hysinge och Gåsvik i Väddö socken. 
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Arbetet var enligt faststäld plan fullbordadt, men genom 
kompromiss hade intressenterna derutöfver ålagts något arbete, 
som ej var fullt utfördt. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Klementsboda, 
Mutsunda, Lervik, Spillersboda, Grofö, Håtö och Skalöpe 
under Torstenboda i Frötuna soclcen. 

Hufvudkanalen med sidogrenen till Lervik var i hufvud
sak utförd. 

Afdikning och odling af mark, tillhörande Tjusta, Kys
singe, Tadem, Kimsta, Skalmsta och Stensta i Skånella 
socken. 

Omkring tre fjerdedelar af vattenled ningsarbetet hade utförts 
och kraft opåräknade pålningar for kanalsidornas stödjande. 

Södermanlands lån. 

Torrläggning och odling af Strökärren, tillhörande Högberg 
Ingelstorp, Budbäcken, Valla och Myrkärr i Sköldinge socken; 
Eriksberg, Jälksäter och Laggarhult i Stora Malms socken, 
samt Fjellskäfte och Ekeby i Lerbo socken-

De gemensamma dikena voro på sammanlagdt omkring 
8000 meter så till vida färdiga att endast rensningar återstodo, 
företrädesvis i hufvudgrafven. Äfven enskild dikning hade på
börjats å stora sträckor. — En för hufvudafloppets ledande 
under statens jernvägar byggd trumma hade lagts för hög. 

Torrläggning och odling af mark, tillhörande Kitorp, 
Broby, Skälby, Eksjö, Ekeby, Alby, Gransta och Nystugan 
under Svärta i Runtuna socken. 

Hufvudgrafven var efter hela längden upptagen, men i 
doseringarna hade uppstått ras och flera befaras. — En öfver 
hufvudafloppet uppförd vägbro var bristfälligt grundlagd. Vissa 
ändringar i arbetsplauen ansågos nödiga. 

Gotlands län. 

Afdikning och odling af Vestringe och Tegelgårda myrar, 
tillhörande Vestringe, Tegelgården m. fl. hemman i Lärbo och 
Nangvars socknar. 

Torrläggningsarbetena voro i hufvudsak utförda, enär endast 
inom utdikuingsområdets öfversta del förekommo några brister 
i afseende å kanalernas djup. 

Afdikning och odling af Kissviks myr, tillhörande Kän
nungs, Saigs, Stengrinda ni. fl. hemman i Héllvi socken. 

Hufvudkanalen var till nära hela sin längd färdig. 
Afdikning och odling af Store myr, tillhörande Sojdeby, 

Sojdungs m. fl. hemman i Fole, Kattunge, Bals och Hej-
nums socknar. 

Torrläggningsarbetena voro fullbordade. 
Afdikning och odling af Vesters och Vikemyrarna, till

hörande Pilgårds, Sles, Vesters m. fl. hemman inom Boge, 
Bals och Källunge socknar. 

Hufvudkanalen var färdig till landsvägen vid Vesters, för 
hvilken hvälfd stenbro uppförts. 

Afdikning och odling af Norrlanda myr jemte kring
liggande mark, tillhörande Boms, Aurungs m. fl. inom Norr-
landa socken, samt Boters, Stenstugu m. fl. i Angå socken. 

For denna afdiknings fullbordande återstod endast att grafva 
öfversta delen af en sidokanal. 

Afdikning och odling af Kyrkmyr jemte kringliggande 

mark, tillhörande Lar sarf ve, Bringsarfve, Qvarna, Lingsarfve, 
Öjvide, Frändarfve, Kovede, Prestgården och Simonsarfve 
i Eskelhems socken. 

Af torrläggningsarbetena var så mycket utfördt, att de 
ansågos kunna under året kompletteras. 

Torrläggning och odling af Ojle myr, tillhörande Nick-
arfve i V ange socken; Hastings, Bondarfve m. fl. i Guldrupe 
socken; Koparfve, Simunde m. fl. i Hejde socken, samt Isone, 
Kaltarfve m. fl. i Väte socken. 

Dikningen var bär fullbordad. 
Afdikning och odling af Laus myr, tillhörande Husarfve, 

Mickelsgård m. fl. i När socken; Fogenäs, Ålands m. fl. i 
Bur socken; Rotar fe, Heffride m. fl. i Lye socken samt 
Gannor, Smiss m. fl. i Lau socken. 

Vattenafledningen var i det närmaste fullbordad, men, på 
grund af oförutsedda svårigheter, med väsentligt högre kostnad 
än den beräknade, hvarföre förhöjdt lån begärts och erhållits 1898. 

Afdikning och odling af Bara myr jemte kringliggande 
mark, tillhörande V estinge Kyrkeby m. fl. i Etelhems socken; 
Trindarfve Nygårds m. fl. i Gärda socken, samt Hallbjens, 
Botvidc m. fl. i Lau socken. 

Vattenafledningen var här fullbordad. 

Örebro län. 

Reglering af sjön Väringens flöden i och för förbättring 
af kringliggande öfversvämmad mark. 

Arets höga vattenstånd hade före den tid då arbetet skulle 
besigtigas (16 Augusti) hindrat dess fortsättning. 

Gcfleborgs län. 

Sänkning af Rännsjön samt torrläggning och odling af 
mark, tillhörande Ostertanne, Berge, Kyrkbyn, Bredåker och 
Högen i Bergsjö socken. 

För detta med hänseeude till kostnaden obetydliga, men 
derföre ock vinstgifvande företag var hufvudafloppet påbörjadt 
a 800 meter. 

Sänkning af Mårdängssjön samt afdikning och odling 
af mark, tillhörande Björke, Oppala Mårdäng, Hille och 
Hvarfva i Hille socken. 

Hufvudafloppet var färdigt och sjön sänkt, endast några af 
de tillämnade smådikena återstodo. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Afdikning och odling af Tarsmyren, tillhörande Tarsnäs, 
Tarsbäckliden och Nytorp i Skellefteå socken. 

För detta arbetes fullbordande återstod dikuiug af samman
lagdt 980 meter hufvudsakligast afskärningsdiken. 

Uttappning af sjön Ratuträsk, tillhörande Ralu, Djekne-
boda, Floremark och Nyvik i Bygdeå socken. 

Sedan 1897 års besigtning hade arbetena omfattat endast 
kanalen genom träsket, men hvarken der eller i det förut upp
tagna afloppet nedanför sjön vore kanalernas dimensioner och 
sidolutningar sådana som i arbetsplanen föreskrifves. 

Sänkning af Stöckes- och Strömsafvan samt torrläggning 
af mark, tillhörande Stöcke och Ströms byar i Umeå socken. 
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Arbetet var redan 1897 i hufvudsak fullbordadt, men ' 
ogynsamma väderleksförhållanden hade] förhindrat komplette
ring i de hänseenden som då anmärkts. 

b) För minskning af frostländighet. 

Södra distriktet. 

Kronobergs län. 

Afdikning af frostförande myrmark, tillhörande Aramo 
i Urshults socken. 

Samtliga hithörande diken voro påbörjade med nära full
ständiga sektioner. Återstående arbetet utgjordes mest af någon 
ökning i bottendimensionerna. 

Östra distriktet. 

Jönköpings län. 

Utdikning af frostförande mossar inom Gunnilstorp, 
Hestra och Trollsebo i Åsenhöga socken. 

Inom Gunnilstorp var det hufvudsaldigaste arbetet utförd t, 
men för öfrigt endast helt litet, — allt sammaulagdt motsva
rande något mera än hälften af företaget. 

Utdikning af frostförande mossar inom Mölneborg, Utter-
kull, Röshult, Stora Burseryd, Bur ser y ds stom och prestgård, 
Öfre Lida samt Åsberg i Burseryds socken. 

Arbetet var påbörjadt dels med upptagande af vissa sträckor 
af hufvudgrafven, dels med dikning inom Röshults område, och 
kunde det utförda anses uppgå till något mera än hälften af 
hela företaget. 

Utdikning af frostförande mossar inom byarna Säby och 
Gunnarstorp i Bäckaby socken. 

Sex diken voro nära fullständigt upptagna och motsvarade 
dessa något mera än tre fjerdedelar af företaget, som fördyrats 
derigenom att berg påträffats, der sådant ej beräknats. 

Skaraborgs län. 

Utdikning af frostförande mossar, tillhörande Leringen 
och Näsen i Agnetorps socken. 

Det hufvudsakligaste af arbetet var verkstäldt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Tofvarp och 

Elin i Göteveds socken samt Mönarp i Kinneveds socken. 
Arbetet var påbörjadt i sammnnlagdt omkring 13,400 

meter diken, de flesta med full sektion. 

Mellersta distriktet. 
Stockholms län. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Smara i 
Edsbro socken, Burvik och Sätter i Knutby socken samt 
Byle i Fasterna socken. 

Endast inom Smara var arbetet påbörjadt, men äfven der 
till obetydlig del. 

Nedre norra distriktet. 

Kopparbergs län. 

Pågående arbete. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Räfsbo i 
Tolkarna socken. 

För fullbordande af detta arbete, som i allmänhet till
fredsställande utförts, erfordrades endast rensning å visssa 
sträckor. 

Fullbordade företag. 

Sänkning af Brötjärnsjön i Gagnefs socken. 
Såväl hufvudaflopp som diken, hvilka i allmänhet genomgå 

lerjord, hade genom lerans jäsning blifvit något hopskjutna. — 
Dikningen, fullbordad 1870, hade föranledt en i förhållande till 
företagets storlek ganska betydande odling. 

Rätning af Rudbäcken och Dalbäcken samt utdikning af 
Körsängsvaet, Rudängsmyren och Rudorna i Stora Tuna 
socken. 

Dikena till detta år 1884 fullbordade företag, hvilket ej 
medfört odling, saknade underhåll och voro i sektionernas nedre 
delar i behof af rensning. 

Sänkning af sjön Naf den i Grytnäs socken. 

Fullbordade 1871 voro hithörande afloppsgrafvar väl under
hållna och hade derjemte föranledt betydande myrodlingar. 

Utdikning af Damkärret och Fernmyren i Folkärna 
socken. 

Dikena voro i hufvudsak väl underhållna och arbetet, som 
fullbordades 1870, hade medfört afsevärda odlingar. 

Utdikning af Mess- och Eliasmyrararna i Folkärna 
socken. 

Fullbordadt 1874 hade detta företag medfört utvidgning 
af förut befintlig odling och annan brist i afseende å under
hållet förekom ej, än en som tillfälligtvis föranledts af som
marens höga vattenstånd i Dalelfveu. 

Utdikning af myrar och sänkning af Angermansbosjön i 
Folkärna socken. 

Såväl hufvudaflopp som sidodiken, fullbordade 1876, voro 
nöjaktigt underhållna och längs de senare var odling allestädes 
verkstäld för så vidt marken föll inom Kopparbergs län. 

Utdikning af Storsveden i Folkärna socken. 

Möjliggjordt genom föreuämnda sjösänkning och fullbor
dadt 1877 hade detta nöjaktigt underhållna företag framkallat 
odling utmed samtliga diken. 

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

Hufvudafioppet frän förstnämnda sjö tarf vade någon rensning. 
— De i Kärrsjön mynnande detaljdikena, hvilka föranledt 
odling i stor skala, voro väl underhållna. — Arbetet fullbor
dades 1876. 

Afdikning af frostförande myrar under Akersbyn, Björks, 
Backa och Djups byar i By socken. 

Ehuru åtskillig dikesrensuing tarfvades, var dock arbetet, 
som fullbordades 1883, i hufvudsak nöjaktigt underhållet och 
hade medfört odling i relativt stor utsträckning. 
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Gefieborgs län. 

Pågående arbeten. 

Reglering af Holån samt afdikning af frostförande mark, 
tillhörande Sundvallens, Morvallens, Backavallens och Näsvallens 
fäbodelag inom Ljusdals och Färila socknar. 

Holån, som skall rensas å en sträcka af 6,800 meter, var 
påbörjad å 1,400 meter och öfriga dikningsarbeten, omfattande 
sammanlagdt 11,500 meter, påbörjade å 4,000 meter. Derjemte 
hade öfver Holån uppförts en i arbetsplanen ingående vägbro. 

Afdikning af frostförande mossar inom byarna Hållsta, 
Fläsbro, Sanna, Östanbräck, Fiskeby, Slasta, Héllby, Mo, Ull
säter, Vij, Skogsta och Tolsta i Heldngtuna socken. 

Arbetet var bär fullbordad t. 
Afdikning af frostförande mossar, tillhörande Östra och 

Vestra Kyrkbyn, Bunemo och Sunnanåker i Alfta socken. 
Det här utförda föga betydande arbetet var synnerligen 

bristfälligt 
Sänkning af Trolltjärn samt reglering af Tegélhmks- och 

Vestermursbäckarna för torrläggning af frostförande mark, 
tillhörande Öfverhärde, Flintbo, Skräcksmyra, Vcstanås, Loms-
heden, Häcklinge, Ön, Stackbo, Mackmyra, Forsbacka och Vall 
i Valbo socken. 

Arbetet var påbörjadt i Tegelbruksbäcken, der några obe
tydliga 8chaktningar utförts. 

Sänkning af Bysjön, Östersjön, Karissjön, Buksjön och 
Björksjön för torrläggning af frostförande mark, tillhörande 
Högnäs, Vindböle, Gisselbo, Mölbo, Byn, Öster- och Vester-
byggeby, Rångsta, Väll, Brunna, Backa m. fl. inom Hedesunda 
och Öster Fernebo socknar. 

Hufvudkanalen från Östersjön samt Getnerån voro färdiga 
på de nedre delarna och under arbete på de öfre. Besigtnings-
raanuen yttrar: »vidsträckta, torrlagda fält sträcka sig upp efter 
kanalens båda sidor och vackra hafreskördar å den redan plöjda 
marken gåfvo rika löften om framtida vinst af det betydliga 
odlingsföretaget. » 

Fullbordade arbeten. 

Utdikning af Tafvelmyren i Valbo socken. 
Afloppsdiket, fullbordadt 1867, var väl uuderhållet och 

myren, till hela dess vidd odlad, hade sedan många år gifvit 
»rika skördar». 

Sänkning af sjön Ösaren och utdikning af öster derom 
belägen sankmark i Valbo socken. 

Af sjön återstod en ringa del, men omkring 130 har för
träfflig åkerjord upptog hela den förut öfversvämmade trakten 

• och det 1881 fullbordade afloppet var väl underhållet. 
Utdikning af sankmarken Södertjärnsmyrarna i Öfver

härde by af Valbo socken. 
Det år 1894 fullbordade afloppet var i godt skick och 

myrarne voro sedan fem år på betydande vidder med framgång 
odlade. 

Sänkning af Bysjön m. m. i Torsåkers socken. 
Arbetet, fullbordadt 1869, var nöjaktigt underhållet. 
Sänkning af Ottnaren, Eltebo och Sörsta sjöar i Ofvansjö, 

Torsåkers och Arsunda socknar. 
Rensningarna voro påtagligen något fullständigare än vid 

afsyningen 1870 och företaget hade medfört storartade odlingar. 

Utdikning vid Backberg och Norrberg i Ofvansjö socken. 
Ehuru den år 1871 fullbordade torrläggningen medfört 

någon odling, var dikenas underhåll försummadt. 
Utdikning af Fäbodsjöns sankmarksområde i Ofvansjö 

•socken. 
Det år 1872 fullbordade arbetet, som medfört odling och 

egoförbättring, synnerligast i sankmarksområdets öfversta del, 
var försvarligt underhållet. 

Utgräfning och reglering af Syltbäcken i Ofvansjö socken. 
Det år 1874 fullbordade företaget, som medfört hela om

rådets odling, var väl underhållet. 
Utdikning af sänka marker vid Lunds by i Årsunda 

socken. 
Arbetet, som fullbordades 1870, hade medfört jemförelsevis 

betydande odling och var nöjaktigt underhållet. 
Utdikning af frostländig mark inom Sörbys skifteslag i 

Årsunda socken. 
Den år 1878 fullbordade dikningen, som medfört högst 

omfattande odlingar, var med några undantag väl bibehållen. 
Sänkning af Lilla Flaten samt Svant-, Lissel- och TAng-

sjöarna jämte utdikning af Stora Finnböle mosse och Muren, 
Åsellsmyren m. fl., tillhörande Axiö, Kjersmansbo, Flaten och 
Söderfors i Hedesunda socken. 

Dikningen, fullbordad 1893, var väl underhållen och för 
torrläggningens komplettettering hade utförts ytterligare dikning 
utöfver den i gillad plan bestämda. Företaget anses af besigt-
ningsmannen vara tillkommet för skogsväxtens främjande och 
hade ej medfört odling. 

Vesternorrlands län. 

Pågående arbeten. 

Afdikning af frostförande mark inom Lindomböle i Lindoms 
by af Häggdångers socken. 

Hufvudafloppet var påbörjadt å sträckan från närheten af 
dess nedre mynning vid Klappstasjön till framemot Bastutjärn 
och för den koreande bygdevägen en hvälfd stenbro slagen öfver 
detsamma. 

Afdikning af frostförande mark vid Rå by i Adalslidens 
socken. 

Företaget var utförclt till omkring tre fjerdedelar af om
fånget. 

Utdikning af frostförande mark i Tåsjö by inom Tåsjö 
socken. 

Omkring en tredjedel af hithörande afdikningsarbete hade 
utförts. 

Jemtlands län. 

Pågående arbeten. 

Afdikning af frostförande mark inom Kärrnäset och Öjarn 
i Hammerdals socken. 

Det här verkstälda arbetet, hvilket ej gaf anledning till 
anmärkning, motsvarade omkring en tredjedel af hela företaget. 

Uttappning af Lilltjärn samt afdikning af frostförande 
mark inom Tullingsus och Näset i Ströms socken. 

Det mesta af dikningsarbetet var verkstäldt och det åter
stående utgjordes till stor del af det som erfordrades för ökning 
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af det otillräckliga djupet i kanalen från Lilltjärn. Erforder
liga broar och trummor voro under arbete. 

Afdikning af frostförande mark i Störåsens by af Föllinge 
socken. 

Arbetet var här färdigt. 
Afdikning af frostförande mark i Orafbrännans by af 

Föllinge socken. 
Omkring sjuttio procent af hithörande dikningsarbeten voro 

anmärkningsfritt verkstälda. 
Afdikning af frostförande mark inom Sikås by i Hammer-

dals socken. 
Det obetydliga här utförda arbetet gaf ej anledning till 

anmärkning. 
Afdikning af frostförande mark inom Storhögen och Fager-

landsvallen i Häggenås socken. 
Arbetet var nära färdigt, men med vissa brister i afseende 

å dikenas mått och dikesjordens planering. 
Afdikning af frostförande mark inom Bye i MörsUs socken. 
Omkring fyratio procent af hithörande dikningsarbete var 

här utfördt. 
Afdikning af frostförande mark inom Kårviken, Tången 

och Kålen i Gillhofs socken. 
Omkring hälften af dikningsarbetet hade verkstälts. 
Afdikning af frostförande mark inom Nybodarne i Gill-

hofs socken. 
Omkring sextio procent af detta arbete hade utförts. 
Afdikning af frostförande mark inom. Svartnäset i Gillhofs 

socken. 
Omkring tre fjerdedelar af dikningen befunnos utförda. 

Fullbordade arbeten. 

Afdikning af frostförande mark inom Laxvikens by i 
Laxsjö socken. 

Dikningen, fullbordad 1893, var nöjaktigt underhållen och 
hade framkallat någon ringa odling vid ett par lägenheter. 

Afdikning af frostförande mark inom Tuvattnets by i 
Laxsjö socken. 

Den år 1893 fullbordade dikningen, som var nöjaktigt under
hållen, både ej framkallat någon odling. 

Afdikning af myrar inom Tångeråsen och Garde i Offer
dals socken. 

Dikningen, som fullbordades 1879, var nödtorftigt under
hållen å mark, som tillhörde enskilde, men bristfällig å mark, 
som öfvergått i bolags ego. Den hade medfört endast obetydlig 
odling. 

Afdikning af myrar, tillhörande Östra och, Vestra Ullfsås, 
Böle och Utgård i Offerdals socken. 

Med vissa undantag, specielt inom Utgård, voro de år 1884 
fullbordade dikena försvarligt underhållna. 

Afdikning af mark vid Ytterolden i Offerdals socken. 
Fullbordade 1890 hade dikena, der de med godt fall genom

gå myrjord, i allmänhet bibehållit sig tjenstbara, men i öfrigt 
blifvit mer och mindre bristfälliga, enär underhållsåtgärder 
ingenstädes vidtagits. Dikningen hade ej förauledt afsevärd 
odling. 

Aftappning af Trolltjärn inom Aflo by i Offerdals socken. 
Afloppsgrafven var försvarligt underhållen. Sedan den 1892 

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1898. 

fullbordades, hade deraf ej framkallats nyodling men deremot 
uppstått dels gagn för förutvarande åker, dels vinst å sjöfoder. 

Afdikning af myrar och tjernar inom Bredbyn och Berg 
i Offerdals socken. 

De år 1893 fullbordade dikena voro i godt skick, men hade 
icke medfört afsevärd odling. 

Afdikning af frostförande mark inom Landa i Offerdals 
socken. 

Härom gäller enahanda omdöme som beträffande det sist
nämnda företaget. 

Afdikning af myrar, tillhörande Bakvattnet i Hotagens 
socken. 

Dessa diken, som, fullbordade 1892, voro fullt tjenstbara 
och ansågos hafva verkat gynsamt mot frost, hade ej föranledt 
någon odling. 

Afdikning af myrar tillhörande Gunnarsvattnets by i 
Hotagens socken. 

Fullbordad 1893 var dikningen väl underhållen, ansågs 
välgörande mot frost och hade medfört någon odling. 

Utdikning vid Föllinge och TJiornäs i Föllinge socken. 
Hithörande arbeten, fullbordade 1870 och åtföljda af odling 

till afsevärd omfattning, voro dock i allmänhet synnerligen 
bristfälliga. 

Utdikning vid Raftelfvens och Sandvikens byar i Föllinge 
socken. 

Detta arbete, som fullbordades 1874, hade föranledt endast 
högst obetydlig odling, och dikenas underhåll var nära nog helt 
och hållet försummadt. 

Utdikning vid Störåsens by i Föllinge socken. 
Fullbordad 1877 och delvis fortsatt genom nu pågående 

nya arbeten var dikningen här försvarligt underhållen. Den 
hade dock föranledt endast obetydlig odling. 

Utäikning vid Stångsvikens och Holmsjöns byar i Föllinge 
socken. 

Hithörande aflopp från sjön Gysen hade nöjaktigt bibehållit 
sig, men i öfrigt var den, 1874 fullbordade, dikuingens under
håll försummadt och denna således i bristfälligt skick äfven der 
den genomgår de icke oansenliga odlingarna, som utgöra en 
del af vinsten å företaget. 

Öfre norra distriktet. 

Vesterbottens län. 

Pågående arbeten. 

Afdikning af frostförande, mark inom Burs by i Sorsele 
socken. 

Arbetet var här färdigt. 
Afdikning af frostförande mark vid Lotträsk i Sorsele 

socken. 
Med ett obetydligt undantag voro samtliga diken gräfda 

med half sektion. Markens vattendränkta beskaffenhet omöjlig
gjorde dikning på en gång till full sektion. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Råstrand och 
Roptokheden i Sorsele socken. 

Arbetet var påbörjadt å två myrar, och det utförda mot
svarade omkring en tredjedel af företaget. 

5 
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Afdikning af frostförande mark, tillhörande Södra M(då-
näs i Mala socken. 

Arbetet var nätt och jemnt påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark inom TJllbcrgsträsk och 
Högbrånna i Järns socken. 

Ehuru dikning påbörjats å foretagets alla grafvar, var dock 
ej mera än omkring en tredjedel af arbetet verkstäldt. 

Afdikning af frostförande mark vid Kinnbäck i Byske 
socken. 

Bestående i rensning af Kinnbäcken var detta arbete på
börjadt å 150 meter, hvarigenom omkring en femtedel af företaget 
utförts. 

Afdikning af myrmark vid Selet i Byske socken. 
Genom den å Gåstjäru- och Lakamyrania verkstälda dik

ningen, omfattande fammanlugdt eu sträcka af 2,100 meter, val
en tredjedel af företaget utförd. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Byske n:o 4 
i Byske socken. 

Endast en sträcka af 400 meter var här dikad, dock med 
full sektion. 

Afdikning af frostförande mark vid Norra Bastuträsk i 
Skellefteå socken. 

Utan statsbidrag hade här arbetats på sänkning af den 
sjö, som försvårar torrläggning af sankmarkens lägsta delar. I 
öfrigt var utförd omkring två tredjedelar af arbetsplanens arbets-
qvautitet. 

Afdikning af frostförande mark, tUlhorande Kusliden i 
Skellefteå socken. 

Omkring 2,900 meter diken voro här med full sektion 
gräfda. 

Afdikning af frostförande mark inom Bovikens by i 
Skellefteå socken. 

Dikningsarbetet var påbörjadt å de fyra myrar, som arbets
planen omfattar, så att sammanlagdt 1,465 meter grafvar voro 
färdiga. Svårigheter, som ej beräknats, hade hindrat arbetet. 

Afdikning af frostförande mark inom Röjnorets by i 
Skellefteå socken. 

Arbete hade nedlagts å afloppen från Lill- och Kalftjärnarna, 
representerande omkring en fjerdedel af företagets hela arbets-
q vau ti tet. 

Afdikning af frostförande mark vid Södra Grundfors i 
Skellefteå socken. 

I här tillämnade grafvar, sammanlagdt 1,380 meter, var 
början gjord å endast 200 meter. 

Afdikning af frostförande mark inom Klutmark, Stafbäck, 
Nyliden, Gummark och Gråberg i Skellefteå socken-

För detta betydande företags fullbordande erfordrades 725 
meter diken, som icke voro påbörjade, samt dessutom rensningar 
i de gräfda dikena. 

Afdikning af frostförande mark vid Sidbergsliden i Skellefteå 
socken. 

Ett dike med 700 meters längd var fullständigt gräfdt. 
Afdikning af frostförande mark inom Bursby i Skellefteå 

socken. 
Endast rensningar återstodo för arbetets fullbordande. 
Afdikning af frostförande mark vid Norra Bergfors i 

Skellefteå socken. 

Arbetet hade sedan föregående besigtning obetydligt fort
skridit. Endast 460 meter diken voro gräfda. 

Afdikning af frostförande mark vid, Dagslösten och Bäck 
i Löfångers och Skellefteå socknar. 

Arbetet var i hufvudsak färdigt. 
Afdikning af frostförande mark vid Bastuträsk i Sten-

sele socken. 
Arbete var utfördt för 430 meter af hufvudafloppet och för 

350 meter af andra diken, allt motsvarande omkring en femte
del af hela arbetsqvantiteten. 

Afdikning af frostförande mark vid Björkberg i Lycksele 
socken. 

Företaget stod ungefär å samma ståndpunkt som vid 1897 
ars besigtning, då omkring en femtedel af hela arbetsqvantiteten 
hade utförts. 

Afdikning af frostförande mark vid Falträsk i Lycksele 
socken. 

Omkring 830 meter diken, motsvarande 20 procent af före
taget, voro här gräfda. 

Afdikning af Vall- och Gösmyrarna i Russele by af Lyck
sele socken. 

Detta företag var fullbordadt. 
Afdikning af frostförande mark vid Vänjaurbäck i Lyck

sele socken. 
Arbetet stod på samma ståndpunkt som vid 1897 års be

sigtning. 
Afdikning af frostförande mark vid Yttre Busjön i Lyck

sele socken. 
Af hufvudafloppet hade gräfts en sträcka om 540 meter, 

motsvarande en fjerdedel af hela företaget. 
Afdikning af myrar vill Qvarnbyn och Grannäs i Bur

träsks socken, 
äfvensom 
Afdikning af frostförande mark vid Östra, BUsterliden i 

samma socken 
befunnos båda fullbordade. 
Afdikning af frostförande mark vid Orrberg i Burträsks 

socken. 
Å den ena af de två hithörande myrarna var hufvudafloppet 

nära färdigt och det mesta af sidodikena, å den andra var arbetet 
nätt och jemnt påbörjadt. Det utförda motsvarade tre fjerde-
delar af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Bygdeträsk i Bur
träsks socken. 

Det här återstående arbetet med 235 meter nya diken och 
med rensningar i de gräfda skattades till omkring en tiondedel 
af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Hvälfsjöliden i Bur
träsks socken. 

Häri ingå endast 1,305 meter diken, hvaraf 810 meter voro 
gräfda. 

Afdikning af frostförande mark vid Kåsböle i Löfångers 
socken. 

Detta arbete var fullbordadt. 
Afdikning af frostförande mark vill NoTby i Löfångers 

socken. 
Endast några obetydliga brister återstodo att afhjelpa för 

arbetets komplettering. 
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Uttappning af Vebomarksträsket och Kelutjäm samt af
dikning t af frostförande mark inom Vebomarks, Bäckboda, 
Mårtensboda och Storsandsjö byar i Löfångers socken. 

Med undantag af det i förhållande till hela företaget obe
tydliga arbete, som kräfves för dikning af en sträcka med 195 
meters längd, hade hithörande grafvar varit i hufvudsak full
bordade, men delvis förfallit, så att betydande rensningar åter-
stodo. Företaget uuderstödjes med både lån och anslag. 

Afdikning af frostförande mark vid Mårtensboda i Löfångers 
socken. 

Arbetet var nätt och jemt påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande Yttre och Inre 

Vltervattnet samt Söderbäck och Eskilsbäck i Bygdeå och Ny-
sätra socknar. 

Af hithörande dikning, omfattande en sträcka af 3,411 meter, 
hade 1,950 meter gräfts. 

Afdikning af frostförande mark vid Gumbodabäck i Ny-
sätra socken. 

Arbetet var påbörjadt å 350 meter diken. 
Afdikning af frostförande mark vid Nästansjö i Vilhelmina 

socken. 
Hufvudafloppet var gräfdt å omkring 1,100 meter och mot

svarade detta omkring hälften af arbetet. 
Afdikning af Sjubäcksmyren vid Bäsksele by i Vilhelmina 

socken. 
Arbetet var å flere platser påbörjadt och hade så fortskridit 

att omkring en femtedel af hela arbetsqvantiteten utförts, men 
hafva iutressenterne sedermera afsagt sig anslaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Siksjö i Vilhelmina, 
socken'. 

Arbetet hade påbörjats med 850 meter diken i den ena 
(Uolmmyren) af de två myrar, som företaget omfattar. 

Afdikning af frostförande mark vid Grynberget under 
Lafsjö by i Dorotea socken. 

Detta arbete var färdigt. 
Afdikning af frostförande mark, tillhörande 2)restbolet inom 

Söråsele i Asele socken. 
Hufvudafloppet var till största delen och ett sidodike i dess 

helhet gräfdt, allt sammanlagdt motsvarande tre fjerdedelar af 
företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid IAUögda i Asele socken. 
Detta arbete hade fortskridit ungefär lika mycket som det 

näst föregående. 
Afdikning af frostförande mark vid Sörnoret i Asele socken. 
Detta arbete var i hufvudsak färdigt. 
Afdikning af myrar, tillhörande Norra Degerfors, Eöbäck, 

Medsele och Aborrtjärn i Degerfors socken. 
Dikuingsarbete hade visserligen nedlagts å samtliga hit

hörande myrar, men det utförda motsvarade ej mera än om
kring en sjundedel af hela företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Hednäs, Tegslund och 
Tegsnäs i Degerfors socken. 

Visserligen hade här 1,200 meter diken blifvit gräfda, men 
i förhållande till företagets omfattning kunde detta anses endast 
som en ringa början. 

Afdikning af myrar vid Nyåkerstjärn och Sunnansjö i 
Degerfors socken. 

Afdikningen var här fullbordad. 

Afdikning af myrar vid Holmön, Qvarnstorp, Holmlund, 
Barnsele, Helsingland och Helsingfors i Degerfors socken. 

Arbetet, som påbörjats inom samtliga byars områden, hade 
dock längst framskridit inom Holmön, Qvarntorp, och motsvarade 
allt sammanlagdt omkring en fjerdedel af företaget. 

Afdikning af frostförande myrar vid Tväraträsk i Deger 
fors socken. 

Hufvudsakliga delen, eller omkring fyra femtedelar af 
arbetet, var utfördt. 

Afdikning af myrmark vid Gryssjö, Ratu och Nyböle i 
Bygdeå socken. 

Med de sammanlagdt 820 meter diken, som här gräfts 
kunde arbetet ej anses mera än väl påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Strömbäck och 
Klappmark i Säfvar socken. 

Arbetet var å båda ställena påbörjadt med gräfning af 
sammanlagdt omkring 2,780 meter diken, motsvarande en fjerde
del af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Furunäs och Bullmark 
i Säfvar socken. 

Äfven här hade gräfts sammanlagdt nära nog lika lång 
dikessträcka, men denna motsvarade ej mera än en femtedel af 
arbetsplanen. 

Afdikning af myrar inom Täfteå och Säfvar byar i Säf
var socken. 

Nära 4,000 meter diken, motsvarande inemot halfva före
taget, hade här gräfts. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Storsäfvarberg 
i Säfvar socken. 

Det här utförda dikningsarbetet, omfattande en sträcka af 
omkring 4,100 meter, motsvarade två tredjedelar af hela företaget. 

Afdikning af myrar vid Ytterboda by i Säfvar socken. 
Företaget omfattar omkring 5,800 meter diken i fyra myrar. 

— Sammanlagdt omkring 3,600 meter voro gräfda. 
Afdikning af frostförande mark vid Granbäcksfors, Vester-

näs, Vesteråker och Södervik i Umeå socken. 
Af här erforderliga diken, sammanlagdt 12,147 meter, hade 

omkring 10,700 meter gräfts, deraf det mesta inom Granbäcks
fors och Södervik. 

Afdikning af frostförande mark vid Fäliforså inom Umeå 
socken. 

Här voro omkring 4,500 meter diken gräfda dock ej allde
les fullständigt, så att det utförda arbetet icke motsvarade mera 
än högst tre femtedelar af hela företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Ersmarks by i Umeå 
socken. 

Sedan föregående besigtning hade arbete nedlagts dels å 
Håkmarksåns rensning, dels å dikning, som utförts å omkring 
3,400 meter. — Tillsammans med förut verkstäldt arbete mot
svarade det utförda något mer än hälften af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Håkmark i Umeå 
socken. 

Det här utförda arbetet, omfattande hufvudsakligast omkring 
2,000 meter dikeu å Skirsmyren, motsvarade endast en sjette
del af företaget. 

Afdikning af Vestra Hömyren vkl Innerkasamark i Umeå 
socken. 
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Hufvudafloppet hade gräfts till hela sin längd och aftvär-
grafvar 740 meter, allt motsvarande en fjerdedel af företaget. 
Myrens lösa beskaffenhet hade medfört sättningar, som förse
nade arhetet. 

Afdikning af frostförande mark vid Mjösjö i Vännäs 
socken. 

Arbetet var här fullt färdigt. 
Afdikning af frostförande mark vid Nyby, Vesterås och 

Vännäs byar i Vännäs socken. 
Äfven detta arbete var färdigt. 
Afdikning af frostförande mark vid Olofsbäck i Vännäs 

socken. 
Rensningen af Olofsbäcken och hufvudafloppet genom lång

myren voro till det mesta färdiga och äfven åtskilliga tvär
diken så gräfda att endast en femtedel af hela arbetsqvantite-
ten återstod. 

Afdikning af frostförande mark vid Högland, Nyland och 
London i Vännäs socken. 

Företaget omfattar sju myrar, å hvilka samtliga dikningar 
hade påbörjats, så att omkring hälften af helaarbetsqvantiteten 
var utförd. 

Afdikning af frostförande mark vid Björnlandsbäck och 
östansjö i Vännäs socken. 

Arbete, motsvarande en tredjedel af hela företaget, var ut-
fördt, hufvudsakligast å Sjöröjnings-, Mora- och Röjnings-
myrarna. 

Afdikning af frostförande mark vid Lybäck, Åkerbäck och 
Ockelsjö i Vännäs socken. 

I hithörande myrar skola upptagas sammanlagdt 4,945 me
ter diken, och deraf voro omkring 3,100 meter gräfda med nära 
full sektion. 

Afdikning af frostförande myrar inom Ströms by i Bjur-
holms socken. 

Arbetet var så till vida fortsatt, att en femtedel af hela 
arbetsqvantiteten återstod. 

Afdikning af frostförande mark vid Lillarmsjö by i Bjur
holms socken. 

Detta arbete var nätt och jemt påbörjadt. 
Afdikning af myrar vid Lillarmsjö och Mellantjäm i 

Bjurholms socken. 
Af hithörande 3,138 meter diken voro omkring 1,750 meter 

gräfda, men icke alldeles fullständigt, så att det utförda arbe
tet ej motsvarade mera än hälften af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Mellansjö i Bjurholms 
socken. 

Dikningar voro verkstälda å Sjö- och Bastuträskmyrarna 
till ett omfång motsvarande hälften af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Högas i Bjurholms 
socken. 

Arbetet kunde icke sägas vara mer än påbörjadt. 
Afdikning af frostförande mark vid Stensvattnet, Bran 

och Brattby i Bjurholms socken. 
Hit höra 13,568 meter diken, af hvilka 10,000 meter gräfts, 

dock ej allestädes med full sektion. 
Afdikning af frostförande mark vid Hörnsjö och Gräs

myr i Nordmalings socken. 
Detta arbetsföretag var fullbordadt. 

Afdikning af myrar vid Nyåker i Nordmalings socken. 

Hit höra 7,090 meter diken, fördelade å fyra områden. — 
Arbetet hade omfattat 2,500 meter diken i tre af områdena, 
men motsvarade ej mera än en fjerdedel af hela arbetsqvan
titeten. 

Afdikning af frostförande mark, tillhörande Gräsmyr i 
Nordmalings socken. 

Här utfördt arbete, motsvarande två femtedelar af företaget, 
hade omfattat dikning i Tjärnmoramyren, af omständigheterna 
påkallade förberedelser för dikningen i Storröjningsmyren m. m. 

Afdikning af frostförande mark vid Djupsjö i Nordmalings 
socken. 

Rensning af Flaxtjärnbäcken på 1,200 meter, dikning af 
800 meter å hufvudafloppet genom Bytesröjningeu samt å 760 
meter tvärdiken, sammanlagdt motsvarande en fjerdedel af före
taget, hade här verkstälts. 

Fullbordade företag. 

Afdikning af myrar tillhörande Gammélbyn, Bergviken 
och Brännbergsliden i Burträsk socken. 

För två år sedan anmärkta brister voro afhjelpta, så att 
skäl till anmärkning nu ej förekom. 

Afdikning af frostförande mark vid Manjaur i Degerfors 
socken. 

Mot den år 1889 fullbordade afdikningen förekom ej an
märkning och odling hade med framgång påbörjats å en del 
af det torrlagda området. 

Afdikning vid Bisliden i Degerfors socken. 
Ehuru den större delen af hithörande område, hvars afdik

ning fullbordades 1876, befanns odladt och dermed ej vidare 
kunde anses frostförande, var dock dikenas underhåll ickje fullt 
tillfredsställande. 

Afdikning af myrar vid Anas, Vännäs, Lillträsk, Qvarn-
träsk och Nytjämliden i Deyerfors socken. 

En stor del af hithörande saukmarker, hvilkas afdikning 
fullbordades 1878, var odlad och å denna del voro dikena i godt 
ståud. — Beträffande öfriga diken anmärktes större och mindre 
brister, till hvars afhjelpande intressenterna voro villiga. 

Afdikning af myrar vid Degerfors by i Degerfors socken. 
Hithörande diken, fullbordade 1889, hade flerestädes genom 

skärningar förstorats och voro i anmärkningsfritt skick. — Med 
de afdikade områdenas allt kraftigare bedrifna odling hade 
vackra resultat ernåtts. 

Afdikning vid Högland i Degerfors socken, 
fullbordad år 1870, samt 

Afdikning af Gård-, Snatter- och Stormyrarna vid sam
ma by, 
fullbordad år 1867, hade å senare tider ej underhållits, ej 
ens de vid åkerjorden förekommande dikena. Vederbörande 
förvaltare förklarade emellertid att erforderliga reusningsarbeten 
skulle anordnas af det trävaruaktiebolag, som eger byn. 

Afdikning af myrar vid Nyåkerstjärn och Sunnansjö i 
Degerfors socken. 

Detta företag, som fullbordades 1885, var ordentligt under
hållet. 

Afdikning vid Ivarsboda i Bygdeå socken. 
Af hithörande diken, fullbordade 1867, var det ena, som 

till största delen genomgår odlad mark, i försvarligt, men det 
andra, som å halfva sin längd genomgår odlad mark, i brist
fälligt skick. 
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Afdikning vid Botsmark i Säfvar socken. 
Denna afdikning, som fullbordades 1867, hade ej gifvit an

ledning till odling, och dess underhåll var totalt försummadfc, 
enligt uppgift af den anledning, att de afdikade saukmarkerna, 
af hvilka en begagnades såsom damäng, icke inverkade på den 
odlade jordens frostländighet. 

Afdikning vid Graffors i Säfvar socken. 
Endast de genom byns åker upptagna grafvarna voro i för

svarligt skick, de öfrigas underhåll var fullständigt försummadt. 
Arbetet fullbordades 1865. 

Afdikning vid Hemmesmark, Strömåker och Skrafvelbäck 
i Säfvar socken. 

Sedan arbetet år 1881 fullbordades, hade dikena lemnats 
utan underhåll. — Hufvudafloppen hade dock genom skärnin
gar till det mesta bibehållit sin afbörduingsförmåga; öfriga di
ken voro synnerligen bristfälliga. 

Afdikning vid Klappmark, Krokfors och Krokbäck i Säf
var socken. 

Fullbordade år 1883 voro de flesta hithörande diken igen
växta med buskar och igengrodda eller uppslammade. Endast 
hufvudaflopp med god lutning och vattentillgång kunde anses 
tjenstbara. 

Afdikning af frostförande myrar vid Fjäderbäck, Stor-
liden, Bodbyn, Vextholm, Nybyn ocli Degerbyn i Säfvar socken. 

Hithörande grafvar, fullbordade 1888, hade val bibehållit sig. 
Afdikning vid Åby i Säfvar socken. 
Företaget, som fullbordades 1891, och kunde anses försvar

ligt underhållet, hade gifvit anledning till odling å en af fem 
myrar, som torrlagts. 

Afdikning af Gårds- och Bromyrarna vid Gunnilsmark i 
Säfvar socken. 

Företaget fullbordades år 1867, och sedan dess hade dikena 
fått så förfalla, att de nästan utan undantag voro otjenstbara. 

Afdikning vid Tväråmark samt uttappning af Vestra och 
Ostra Harptjärnarna äfvcnsom Godta- och Kroktsjöarna i 
Säfvar socken. 

Med undantag af hälften af sistnämnda sjös botten, hade 
påräknad ökning af gräsväxt uppstått å öfriga bottnar. — Ut
loppen från dessa, likasom de till halfva sin längd genom åkrar 
framgående hufvudafloppen från två myrar, voro likasom öfriga 
diken försvarligt underhållna. — Det år 1886 fullbordade före
taget ansågs i ekonomiskt hänseende lyckadt. 

Afdikning af Deger- och Holmmyrarna vid Täfteå i Säf
var socken. 

Fullbordade 1867 voro hithörande diken försvarligt underhållna. 
Afdikning vid Olofsfors i Säfvar socken. 
Arbetet härstädes fullbordades 1885, men dikena hade ej 

underhållits och voro synnerligen bristfälliga. 

Norrbottens län. 

Pågående arbeten. 

Afdikning af frostförande mark vid Aborrträsk i Arvids
jaurs socken. 

Sedan 1897 års besigtning hade den gräfda dikessträckan 
ökats med 860 meter till omkring 2,330 meter, motsvarande 
sextio procent af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Bränntjärn i Arvids
jaurs socken. 

För arbetets fullbordande återstod att grafva 260 meter 
diken, der arbetet ej påbörjats, samt att rensa 450 meter dike, 
som undergått sättning. 

Afdikning af frostförande mark vid Skaraborg i Arvids
jaurs socken. 

Hithörande diken voro till nästan hela längden gräfda, 
men å vissa ställen återstå, på markens beskaffenhet beroende, 
upprepade rensningar. 

Afdikning af frostförande mark vid Näfverliden i Arvids
jaurs socken. 

Med undantag af 800 meter, der arbete ej påbörjats, voro 
dikena gräfda med faststälda dimensioner. 

Afdikning af frostförande myrar vid Kalamark i Piteå 
socken. 

Arbetet var påbörjadt i de båda hithörande myrarna me
delst gräfning af sammanlagdt 1600 meter diken, deraf 1300 
meter med faststälda djup- och breddmått, allt sammanlagdt ut
görande omkring 40 procent af företaget. 

Afdikning af frostförande mark vid Kopparnäs och Hå-
kansön i Piteå socken. 

Företaget omfattar tre afdikuingslägenheter, och genom det 
i dem utförda arbetet, 3,600 meter diken med full sektion, kunde 
det anses vara till tre fjerdedelar utfördt. 

Afdikning af Långmyren vid Långträsk i Piteå socken. 
I denna myr skola upptagas 4,017 meter diken och af dessa 

voro 3,100 meter gräfda med full sektion. 

Afdikning af frostförande mark vid Rosvik i Piteå socken. 
Genombrytningen af den ås, på hvilken torrläggningen af 

hithörande lägenhet beror, var jemte afloppsgrafven i öfrigt 
genomförd, men ej till föreskrifvet djup. — Opåräknade svårig
heter hade här mött. 

Afdikning af Tranmyren vid Alviksträsk och Långnäs i 
Nederluleå socken. 

Arbete, motsvarande en fjerdedel af hela företaget, var här 
verkstäldt och bestod i gräfning af 1,100 meter hufvudaflopp, 
samt 100 meter tvär- och laggdiken. 

Afdikning af myrar vid Balinge i Nederluleå socken. 
För hithörande tre myrars torrläggning erfordras 3380 

meter diken, hvaraf endast 640 meter voro gräfda. 

Afdikning af Brobäcksmyren vid Solberg i Nederluleå 
socken. 

Arbetet var efter 1897 års besigtning ej fortsatt och eko
nomiska svårigheter syntes möta mot dess fullbordande enligt 
faststäld plan. 

Afdikning af frostförande mark vid Hållsvattnet i Neder
luleå socken. 

Arbetet var nyss påbörjadt. 

Afdikning af myrar vid Svartbäcken i Ofverluleå socken. 
Hit höra fyra afdikniiigsområden med sammanlagdt 6,577 

meter diken, hvaraf 6,100 meter voro gräfda. — I de sistnämnda 
förekomma dock afsättningar af slamsand och uppskjutniugar 
af jäslera, som påkalla betydande rensningar. 

Sänkning af sjön Trehömingen och afdikning af mark 
vid byn Trehömingen i Ofverluleå socken. 

Arbetet var ej alldeles fullt färdigt, enär afloppet från sjön 
var 0-2 5 meter för grundt, och jäslera borde bortrensas från 
en del af diket. 
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Afdikning af frostförande mark vid Åskogen i Öfverlu-
leå socken. 

Detta företag var sedan 1897 års besigtning föga bearbetadt. 
Afdikning af myrar vid Htindsjö i Öfverluleå socken. 
Hithörande dikningsområde genoraskäres af den under 

byggnad varande stambanan oct derpå beroende omarbetning 
af den gillade planen hade föranledt uppskof med arbetet. 

Afdikning af myrar vid Århy i Båneå socken. 
Företaget omfattar fjorton utdikuingslägenheter, för bvilkas 

torrläggning kräfvas 23,125 meter diken, af hvilka 22,434 meter 
voro gräfda och omsorgsfullt utförda. 

Sänkning af Sör- och Lillträsken för torrläggning af mark 
inom Rånbyns, Prinsnäs' och Prestholtns områden i Måneä 
socken. 

Sörträskbäckens rensning var till tre femtedelar verkstäld, 
kanalen genom Sörträsket påbörjad å 1900 meter och bäcken 
ofvan Sörträsket rensad å 550, dock ej till fullt djup. 

Afdikning af myrar vid Niemisel i Båneå socken. 
I hithörande fem myrar skola upptagas 4,759 meter diken, 

af hvilka 1430 meter voro gräfda genom delvis mycket lös lera, 
som föranleder betydande efterarbeten. 

Afdikning af frostförande mark inom Flåäjö by i Båneå 
socken. 

Detta arbete, som i viss mån beror af stambanebyggnaden, 
var nätt och jemt påbörjadt. 

Afdikning af frostförande mark vid Bredviken i Neder-
kalix socken. 

Arbetet var i hufvudsak fullbordadt. 
Afdikning af frostförande mark vid Nybyn i Öfverkalix 

socken. 
Samtliga diken voro så till vida färdiga, att derest till-

ståud meddelas till en på gruud af missförstånd tillkommen 
afvikelse från faststäld plan arbetet torde kunna godkännas. 

Afdikning af myrar, tillhörande Bova och Kattilasaari 
hemman inom Öfre Vojakala by i Nedertorneå socken. 

Arbetet var påbörjadt å hithörande tre myrar medelst gräf-
ning af sammanlagdt 5,700 meter diken, delvis i mera svår
arbetad mark, an som beräknats. 

Afdikning af myrmark vid Björkholmen i Jokkmokks 
socken. 

Arbetet hade sedan 1897 års besigtning obetydligt fort
skridit. Af 2,099 meter diken voro visserligen 1,880 meter 
gräfda, men med små dimensioner och i mark, hvars vatten-
dränkta beskaffenhet föranleder betydande efterarbeten. 

Torrläggning af sjöarne Öfre och Nedre Jänkäjärvi i när
heten af Avakko by i Gellivare socken. 

Arbete var nedlagdt på afloppskanalen nedanför den nedre 
sjön, som med en arbetsqvantitet, motsvarande omkring 40 
procent af hela arbetsplanens, blifvit i viss grad sänkt. 

Afdikning af frostförande mark vid Perejävara i Pajala 
socken. 

Hit höra två afdikningslägenbeter, den ena hufvudsakligast 
odlad jord. I båda voro utförda arbeten, motsvarande 15 pro
cent af hela företaget. 

Fullbordade arbeten. 

Sänkning af Långträsksjön vid Slättberg i Båneå socken. 
Sedan detta företag år 1886 fullbordades, har Slättberg 

ombytt egare, af hvilka den nye egaren, ett trävarubolag, för
summat att underhålla afloppsgrafven, som derföre befanns i 
bristfälligt skick. 

Utdikning vid Hvalträsk i Båneå socken. 
Hithörande diken voro nöjaktigt underhållna. Af dik-

niugslägenheten hade omkring 12 hektar med godt resultat 
odlats sedan 1877, då företaget fullbordades. 

indikning af Degermyren vid Bånbyn i Båneå socken. 
Arbetet fullbordades 1870, men hade derefter försummats, 

så att de flesta dikena voro igenvuxna. 
Afdikning af vattenskadad mark vid Orrtjärn i Båneå 

socken. 
Dikena genom iuegorna, likasom kanalerna vid Vedatjärn, 

voro i försvarligt skick, men å de egentliga myrarna förfallna. 
Orrtjärn hade efter 1882, då dikningen fullbordades, ombytt 
egare. 

Afdikning af Hem- och Sänkmyrarna vid Niemisel i Bå
neå socken. 

Å Hemmyren, som delvis odlats efter år 1867, då före
taget fullbordades, voro dikena bristfälliga, synuerligast å delar, 
som ej odlats; å Sänkmyreu voro de helt och hållet igenslam
made. 

Afdikning af vattenskadad mark vid Nedre Flåsjö i Bå
neå socken. 

Sedan företaget år 1880 fullbordades, har dikningslägen-
heten till stor del odlats, och äro dikena äfveu nöjaktigt under
hållna utom i närheten af sjön Flåsjön. 

Torrläggning af frostförande mark jemte sänkning af 
Snipträsket vid Snipträsk i Båneå socken. 

Afloppet från träsket var nöjaktigt underhållet, tilloppet 
till träsket bristfälligt. Företaget fullbordades år 1891. 

Utdikning vid Hvita by i Båneå socken. 
Sedan dikningen år 1870 fullbordats, hade stora vidder af 

dikningsområdet förvandlats till åkerfält, och inom dessa voro 
dikena väl underhållna. Å öfriga delar var underhållet brist
fälligt. 

Afdikning af vattenskadad mark vid Prestholm i Båneå 
socken. 

Företaget fullbordades år 1883, men oaktadt de flesta di
kena numera omgifvas af inegor, voro de dock mer eller mindre 
förfallna. 

Under år 1898 hafva följande vattenafledningsarbeten blifvit 
godkända, nämligen: 

a) Odlingsföretag med hänsyn till vattenafledning och af
dikning. 
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b) Odlingsföretag med hänsyn till odlingen. 



GODKÄNDA VATTENAFTAPPNINGSARBETEN. 41 

c) Frostafledningsarbeten. 

D. Enskilda jernvägar. 

a) För trafik öppnade. 

Bergslagernas jernvägar. 

A en sträcka af 37-3 km. hafva jeruskeuor utbytts mot 
stålskenor, hvarjemte 74,260 nya syllar inlagts. 

Nya spår till en sammanlagd längd af 1,940 ni. med 13 
vexlar hafva utlagts å Ånimskogs, Edsvalla, Ställdaleus, Gräs
bergs och Sellnäs stationer samt vid Slottsbrons nyanlagda 
lastplats invid sulfitfabriken af samma namn. Stationen vid 
Sellnäs har under året fullbordats. 

2 lokomotiv och 25 godsvagnar hafva anskaffats. 
Mot banans underhåll förekom vid besigtuingen ingen an

märkning. 

Bånghammar —Klotens jernväg. 

3,400 syllar hafva utbytts. 
Banan var anmärkningsfritt underhållen. 

Frövi—Ludvika jernväg. 

Stålskenor af 40 kg:s vigt för meter hafva inlagts å A-8 km. 
13,320 nya syllar hafva inlagts. 
I Kopparberg har af tegel uppförts en större kol- och 

modellbod, innehållande jemväl badrum för personalen. Nya 
spår af tillsammans 554 m. längd hafva utlagts å Kopparbergs 
och Ställdalens bangårdar samt å den senare derjemte en 
engelsk vexel. 

Den rullande materielen har ökats med 1 personvagn och 
16 godsvagnar. 

Mot banans underhåll framstäldes ingen anmm väsentlig 
6 
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anmärkning, an att ballasten delvis var af otillfredsställande 
beskaffenhet hvarföre ock spåret å sina ställen låg mindre väl. 

Stora—Guldsmedshyttans jernväg. 

320 sy Har hafva utbytts. 
Underhållet utan anmärkning. 

Börringe—Östra Torps jernväg. 

4,600 syllar och 9 vexlar hafva utbytts. 
Spåret låg delvis illa; rullande materielen utan anmärkning. 

Dalslands jernväg. 

8,800 syllar äro utbytta. 
Vacuumbromsar af modern konstruktion äro anbragta å 2 

lokomotiv och en del vagnar. 
Banan och materielen voro väl underhållna. 

Gefle—Dala jernväg. 

21,440 syllar hafva utbytts och å 25 km. bana inlngts stål
skenor vägande 40 5 kg. för m. 

Vid Sandviken har uppförts betjeningsbostad med uthus 
och i Falun nytt godsmagasin. Vid Hagaström, der Sala— 
Gysinge—Hagaströms jernväg skall ansluta, har påbörjats an
läggning af en station, hvarjemte ett nytt spår derifrån till 
Gefle börjat utläggas. Nya spår hafva anlagts å stationerna 
till en längd af 2560 m. 

Bron öfver Lillan har ombyggts af trä på pålar, hvarjemte 
öfver Gafleån i stället för den gamla svängbron uppförts 3-spårig 
fast bro; häruti har Upsala—Gefle jernväg deltagit. 

40 godsvagnar hafva anskaffats. 
Spåret och rullande materielen voro väl underhållna. 

Falun—Rättvik—Mora och Mora—Or sa jernvägar. 

21,900 syllar hafva ombytts. 
Vid Utby har uppförts en hållplatsbyggnad jemte plattform. 

Sammanlagdt 560 m. nya spår hafva inlagts på bangårdarne. 
Spåret var väl underhållet. Koncessionen å bandelen Mora-
Noret—Mora Strand, af Mora Elfdalens jernväg har under 
året blifvit öfverlåten på Falun—Rättvik—Mora jernvägsaktie-
bolag. 

Uti inspektionsberättelsen har framhållits att »enligt sam
stämmig utsago af banans befäl och vaktbetjening, kombina
tionen af landsvägs- och jernvägsbro öfver Dalelfven visat sig 
i allo tillfredsställande för de tre olika slag af trafik som af 
bron beröras». 

Östra Skånes jernvägar. 

a) Hästveda—Karpalund. 

6,650 syllar hafva utbytts. 
Semaforer hafva aubragts vid Färlöf, Bjerlöf, Vanas, Glim-

minge och Fogelsång. 
Mot underhållet gjordes några mindre anmärkningar. 

b) Efveröd—Åhus. 

Under året hafva inlagts 2,830 nya syllar. Öfverbygg-
naden m. m. var i dåligt skick, hvilken omständighet dock ej 
föranledde till föreskrifter om partiella förbättringar, enär hela 
linien skall ombyggas. 

c) Karpalund—Degéberga. 

4,150 syllar äro utbytta. 
Å Ovesholms station hafva utlagts nya spår af 115 m. 

längd med 3 vexlar. 
Linien var å den ombyggda sträckan Karpalund—Tollarp 

i godt skick. 

d) Hörby—Tollarp. 

Hela hufvudspåret har belagts med stålskenor vägande 
21'5 kg. för m., 13 äldre vexlar och 5,735 syllar hafva utbytts. 

158 m. nya spår äro utlagda förutom ett förbindelsespår 
af 523 m. längd vid Tollarp emellan linierna från Hörby och 
Karpalund; å 7 broar hafva inlagts ny öfverbyggnad. Vid 
Torastorp och Linderöd äro uppförda banvaktstugor med uthus. 

Linien låg bra och banau var i godt skick. 

e) Eslöf—Hörby. 

Vid Stafröd och Finnhult hafva uppförts banvaktstugor 
med uthus. 

Jernvägen har under året afsynats. 
Östra Skånes jemvägars rullande materiel har under året 

ökats med 1 lokomotiv, 3 personvagnar och 20 godsvagnar. 

Borås—Herrljunga jernväg 

har under året blifvit ombyggd från 1,217 till 1,4 3 5 m. spårvidd 
hvarvid återstående delen af jernvägen belagts med stålskenor, 
10,355 syllar utbytts och 9,395 nya syllar inlagts. Ny banvall 
har terrasserats å en sträcka af 840 m. närmast Herrljunga, 
hvarjemte förstärkt öfverbyggnad aubragts å broarne öfver 
Viskan och Gärdstorpsbäcken. Ett nytt lokomotivstall med 4 
rum har uppförts i Borås. 

Göteborg—Borås jernväg. 

4,780 syllar hafva utbytts. Å Saudareds station har utlagts 
ett nytt rundspår af 230 m. längd. 

Jernvägen var väl underhållen. 

Halmstad—Nässjö, Kinnared—Fegens, Fegen—Ätrans och 
Jönköping— Vaggeryds jernvägar. 

21,330 syllar äro utbytta och 20,000 kbm. grus utkörda 
å banan. 

Nya lastplatser hafva anlagts vid Fållinge, Refteled nedre, 
Gullarp, Götafors och gamla Hook. Vid Halmstad hafva utlagts 
tvänne nya stickspår, deraf ett till Halmstad valsqvarn, samt 
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vid Ifvebro ett nytt rundspår. Ett sidospår till Brännö textil
fabrik är under arbete. 

Det koncessionerade sidospåret Torup—RydÖ bar under året 
öppnats för allmän godstrafik. 

Banorna vore i allmänhet i godt stånd. 

Helsingborg —Hessleholms jernväg. 

16,360 sy Ilar äro utbytta och nya spår utlagda å Qvidinge 
och Åstorps bangårdar; ett godsmagasin har uppförts vid sist
nämnda station. 

3 bogiepersouvagnar ocli 34 godsvagnar hafva anskaffats. 
Anmärkningar framställdes vid årsiuspektionen särskildt 

mot ballastens beskaffenhet. 

Klippan—Röstånga jernväg. 

4,000 syllar hafva ombytts. 
En del anmärkningar gjordes mot banans underhåll. 

Eslöf—Röstånga jernväg 

har uuder året öppnats for allmän trafik. 

Hernösand—Sollefteå jernväg. 

400 syllar hafva utbytts. 
Hamnspåret i Hernösand är förlängdt och innehar nu 600 

m. längd. Vid källossningen nedrasade doeeringar hafva beklädts 
dels med dyjord, hvartill åtgått 600 vagnslaster sådan, dels 
med glacismur. 

1 personbogievagu har inköpts. 
Banan var i godt skick. 

Hör—Hörby jernväg. 

2,300 syllar äro utbytta. 
Vid Söfröd har anordnats en lastplats med 100 m. långt 

stickspår. 
Banan befans mindre väl underhållen. 

Kalmar—Emmaboda jernväg. 

8,280 syllar äro utbytta. 
Nya spår hafva utlagts å stationerna till en längd af 6-34 

m., deraf större delen å Kalmar station. 
Rullande raaterielen har ökats med 1 lokomotiv och 24 

godsvagnar. 
Jernvägen var i ett utmärkt godt skick. 

Karlskrona—Vexiö jernväg. 

18,440 syllar hafva utbytts. 
Vid Åryds och Lessebo stationer hafva anlagts nya spår af 

tillsammans 415 m. längd. 
Antalet godsvagnar har ökats med 26. 
Ballastmängden var otillräcklig, men jernvägen i öfrigt väl 

underhällen. 

Kinds härads jernväg. 

3,170 syllar äro utbytta. 
Ett nytt stickspår har utlagts vid Ringestena hållplats ocli 

5 nya godsvagnar hafva anskaffats. 
Ingen anmärkning förekom mot banans underhåll. 

Kristianstad—Hessleholms jernväg. 

Utbyte har skett af 6,100 syllar. 
Attarps bangård har utvidgats medelst anläggning af ett 

358 m. låDgt rundspår. 
Banan befans vara omsorgsfullt underhållen. 

Kristianstad—Ahus jernväg. 

2,620 syllar hafva utbytts. 
A Ahus hamns station hafva utlagts nya spår af 358 m. 

längd. 
Vid Hammars station har uppförts ett mindre godsmagasin. 
Banans underhåll befans vara mycket försummadt. 

Kristianstad—Immelns jernväg. 

8,560 nya syllar hafva inlagts, samt å 2 km. bana jern-
skenor utbytts mot stålskenor. 

Sparsystemet å Arkelstorps bangård har utvidgats och 
Immelns stationshus tillbyggts. 

Banans underhåll föranledde till en mängd anmärkningar 
vid inspektionen. 

Krylbo—Norbergs jernväg. 

1,815 syllar hafva utbytts. 
Banan var behörigt underhållen. 

Kärrgruf"van—Klackbergs jernväg 

har under året öppnats för allmän godstrafik. 

Kumla — Yxhults jernväg. 

1,080 nya syllar hafva inlagts. 

Örebro—Köpings jernväg. 

12,270 syllar hafva utbytts och å l ' i7 km. bana i stället 
för jernskenor inlagts stålskenor, vägande 40 kg. för m. 

Vid arboga hamnstation har spårsystemet ändrats och till
ökats med 230 m. spår. Väntrum och personplattform hafva 
anordnats vid Gryts vaktstuga. Det sedan fjolåret pågående 
arbetet med omterrassering af banvallen söder om Er valla har 
fullbordats. 

Jernvägens rullande materiel har, sedan till Örebro--Svarta 
jernväg öfverlemnats o lokomotiv, 6 person- och 59 godsvagnar 
ökats med 1 personbogievagn och 50 godsvagnar. 

Banan var utmärkt väl underhållen, 
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Örebro—Svarta jernväg 

bar under året afsynats och godkänts. 

Säbyholms jernväg. 

1,260 syllar äro utbytta. 

Landskrona och Helsingborgs jemvägar. 

a) Landskrona—Eslöf. 

4,300 nya syllar hafva inlagts, en under hvar skena och 
5,200 gamla syllar utbytts. Hela linien har grusats och lyftats. 

Spårsystemen i Landskrona och Assmundtorp hafva till
ökats. 

Anmärkningar gjordes mot ballastens och broöfverbygg-
nadernas beskaffenhet. 

b) Helsingborg—Billeberga. 

Syllantalet har ökats med 3,400 st. och 5,880 nya syllar in
lagts i stället för förslitua. 

Inga väsentliga anmärkningar gjordes vid inspektionen. 
Rullande materielen för båda banorna har ökats med 2 

bogiepersonvagnar och 39 godsvagnar. 

Landskrona—Kjeflinge jernväg. 

1,780 syllar hafva utbytts. 
Rullande materielen har förökats med 1 personbogievagn. 
Spåret var i behof af en genomgående riktning och ju

stering. 

Lund—Kjeflinge jernväg. 

1,840 syllar hafva utbytts: 
Banau är öfver hufvud väl underhållen. 

Lund — Trelleborgs jernväg. 

7,800 nya syllar hafva inlagts i utbyte mot förslitna. 
Den för denna och föregående jernväg gemensamma rul

lande materielen har under året ökats med 2 bogiepersonvagnar 
och 25 godsvagnar. 

Banan oklanderligt underhållen. 

Malmö—Kontinentens jernväg 

bar under året öppnats för allmän trafik. 

Malmö—Limhamns jernväg. 

1,600 syllar äro utbytta. 
Stationerna i Malmö och Limhamn äro numera ändrade 

och utvidgade. 1 lokomotiv, 1 personbogievagn och 25 gods
vagnar hafva inköpts. 

Vestra Klagstorp—Tygelsjö jernväg 

liar under året öppnats för allmän trafik. 

Malmö— Trelleborgs jernväg 

har under detta och föregående år försetts med förbättrad och 
förstärkt öfverbyggnad, hvarjemte anlagts en ny station vid 
Kulladal, bangårdarne vid Tygelsjö och Trelleborgs öfre om
lagts samt lokoiuotivstallet vid sistnämnda station ombyggts 
och tillökats. 

1,210 syllar och 4 vexlar hafva utbytts. 

Trelleborg—Bydsgårds jernväg. 

1,950 syllar äro utbytta. 
Iuga väsentliga anmärkningar gjordes mot banans under

håll. 

Malmö—Tomelilla och Tomelilla - Simrishamns jemvägar. 

9,600 syllar hafva utbytts. 
I samband med koutinentalbanans inledande på Ostervärns 

station har stationshuset derstädes tillbyggts och sparsystemet 
tillökats med tvenne nya rundspår. 

Banan och raaterielen väl underhållna. 

Malmö—Oenarps jernväg. 

Utbyte har skett af 1,100 syllar. 
Ett 1,164 m. långt bispar har utlagts från Bokskogens an-

haltsstation till Torupskog. 
Spåret låg ganska bra och mot rullande materielen gjordes 

ingen anmärkning. 

Malmö—Ystads jernväg. 

10,700 syllar hafva utbytts, hvarjemte inlagts 2,000 st. för 
att minska syllafståndeu. 

12 vexlar äro utbytta och 10 broar hafva ombyggts eller 
förstärkts. 

1 lokomotiv och 1 personvagn hafva under året an
skaffats. 

Ballasten behöfde kompletteras. 

Mora— Venerns jernväc/ar. 

52,000 syllar hafva utbytts. 
Vid Oforsens och Vansbro stationer hafva utlagts stick

spår af resp. 450 och 600 m. längder. 
En lastplats, benämnd Kjettbo, med 150 ni. långt rund

spår och stickspår till en såg har anlagts. 
Banan har blifvit på ett tillfredsställande sätt underhållen. 

Nora —Ervalla och Nora —Karlskoga jemvägar. 

19,625 syllar hafva utbytts. 
Stationshuset vid Nora har ombyggts och bangården ut

vidgats. 
Omläggning af hufvudspåret pågår vid Esertorp. 
Mot banans underhåll ingen anmärkning. 
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Norra Södermanlands jernväg. 

6,140 syllar hafva blifvit utbytta. 
555 m. nya spår hafva utlagts å en del stationer. Arbete 

pågår med spårets förlängning från Ny by norrut till Mälaren 
vid Väsbyholm, 3-5 km. 

Rullande materielen har ökats ined 20 godsvagnar. 
Banan var väl underhållen. 

Nybro—Safsjöströms jernväg. 

ö,060 nya .syllar hafva inlagts, och stålskenor ersatt jeru-
skenor å en sträcka af 4·7 km. 

Ett sidospår af 171 m. längd har utlagts vid Bohults 
lastplats. 

12 godsvagnar hafva anskaffats. 

Nässjö—Oskarshamns jernväg. 

22,025 syllar äro utbytta. 
Nytt stationshus har uppförts i Berga och lokomotivstall i 

Eksjö, båda af tegel. 
531 m. nya spår hafva anlagts vid åtskilliga stationer. A 

10 broar har ny öfverbyggnad inlagts eller den gamla för
stärkts. 

Den rullande materielen har tillökats med 1 person- och 
55 godsvagnar. 

Underhållet behörigt. 

Vvmmerby—Hultsfreds jernväg. 

3,150 syllar äro utbytta. 

Oxelösund—Flen— Vestmanlands jernväg. 

22,380 syllar hafva utbytts och å 28-8 km. inlagts stål
skenor, vägande 40·5 kg. för m. 

Vid Harsjön har anlagts en ny mötesplats med 450 m. 
långt rundspår och vid Tunafors utlagts tvenne stickspår om 
tillsammans 277 m. längd. I öfrigt hafva utlagts .1,820 ni. 
nya spår. 

59 godsvagnar hafva anskaffats. 

Röfors—Laxä jernväg. 

670 nya syllar hafva inlagts. 

Siljans jernväg. 

Utbyte har egt rum af 2,000 syllar. 
Nya spår af tillsammans 290 in. läugd hafva inlagts vid 

Dufnäs och Gagnet'. 
Banan var väl justerad och grusad. 

Skåne —Smålands (Kärrarp —Markaryd —Strömsnäs) jernväg. 

9,000 syllar hafva utbytts. 
Vid Timsfors har anlagts en ny station, hvarjemte vid 

Strömsnäs bruk uppförts lokomotivstall med 5 rum och vat
tentorn. 

Stockholm— Vesteräs—Bergslagens jernväg. 

16,445 syllar och 4 vexlar hafva utbytts. 
Stålskenor af 40-s kg. vigt för ni. hafva inlagts i stället 

för jernskenor å 33-2 km. bana. 
I Vesterås har anlagts ett sidospår till Nordiska metall

fabriken. Ramnäs', Enköpings och Syndbybergs bangårdar 
hafva utvidgats, hvarvid nya spår utlagts till sammanlagd längd 
af 1,600 ni. Stationshusen i Ramnäs och Kolbäck hafva till
byggts. 

4 broar hafva erhållit ny öfverbyggnad och bron öfver 
Almarestäket har förstärkts. 

Denna och 3 följande jernvägar med rullande materiel be-
funuos vara i allra bästa skick. 

9 person- och 78 godsvagnar hafva under året anskaffats. 

Sala—Tillber ga jernväg. 

2,710 syllar äro utbytta. 
4 mindre broar hafva erhållit ny öfverbyggnad och 1 bro 

har förstärkts. 

Norbergs jernväg. 

Utbyte har skett af 2,020 syllar. 

Norberg—Klackbergs jernväg. 

500 syllar hafva ombytts. 
Bangården å Klackbergs station har utvidgats med ett 

rundspår med anledning af Kärrgrufvan—Klackbergs jernvägs 
anslutning. 

Spånga—Löfsta jernväg. 

1,890 syllar äro utbytta. 

Stockholm—Saltsjöbadens jernväg. 

800 syllar hafva utbytts. 
I Stadsgårdstunnelu har med anledning af den starka nöt

ningen å O16 km. sträcka inlagts skenor, vägande 40 kg. 
för m. 

Banan väl underhållen. 

Svartelfs jernväg. 

3,530 syllar äro utbytta. 

TJpsala—Gefle jernvägar. 

1,900 nya syllar äro inlagda. 
112 m. stickspår har utlagts vid Manna statiou. 
Bro har byggts öfver Korsnäs sågverksaktiebolags flottled 

vid Långboinyreu. 
Såsom ofvan anförts vid rubriken Gefle—Dala jernväg, har 

bron öfver Gafleån fullbordats. 
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1 lokomotiv, 1 personvagn och 30 godsvagnar äro an
skaffade. 

Banan med rullande materiel utmärkt väl underhållen. 

Gefle—Löfharsiuldens jernväg 

är fortfarande ofullbordad och bar ännu sin slutpunkt vid Bom-
husudden. 

Gefle— Ockelbo jernväg. 

3,160 sy Ilar utbytta. 
Broarne vid Aspängen och Kolforsen hafva erhållit ny, 

förstärkt öfverbyggnad. 
Banan var på ett tillfredsställande sätt underhållen. 

Upscda hamn- och förbindelsespår. 

Nödiga underhållsarbeten hafva utförts. 

Varberg—Borås jernväg. 

14,870 syllar hafva utbytts. 
Stålskenor hafva inlagts å 7 km. baua i stället för jern-

skenor. 
Verkstadsbyggnad har uppförts i Varberg och bangården i 

Kinna utvidgats. 
Rullande materielen har ökats med 2 lokomotiv, 2 person

vagnar och 20 godsvagnar. 
Ballasten var delvis otillräcklig, eljest banans underhåll 

godt. 

Vexiö —Alfvesta jernväg. 

4,450 nya syllar äro inlagda. 
Sedan fjolåret pågående omläggning af Vexiö och Rappe 

bangårdar har fullbordats, hvarvid å den förra utlagts inalles 
1,641 och å den senare 310 m: nya spår. 

Ingen anmärkning gjordes mot underbållet. 

Hessleholm—Markaryds jernväg. 

8,220 syllar äro utbytta. 
Rullande materielen har ökats med 1 lokomotiv och 11 

godsvagnar. 

Ystad—Eslöfs jernväg. 

15,930 nya syllar äro inlagda i banvallen och 5 vexlar ut
bytta mot nya. 

Öfverbyggnaden å bron vid Köpiuge bar förstärkts. 
1 lokomotiv och 42 godsvagnar äro anskaffade. 
Anmärkningar gjordes i fråga om ballastens mängd. 

Ystad—- Ger snäs jernväg. 

2,085 syllar äro utbytta. 
Rullande materielen har ökats med 10 godsvagnar. 
Underhållet gaf anledning till åtskilliga anmärkningar. 

Åmmeberg— Vetterns jernväg. 

1,000 syllar hafva utbytts. 
Hela banan är nu belagd med stålskenor. 

Uddevalla—Venersborg—Herrljanga jernväg. 

Bauan står under ombyggnad till normalspårig, hvarvid 
30,860 nya syllar inlagts och 46 vexlar utbytts. 

23,000 kbtn. grus hafva påförts å banan. 

Smedjebackens jernväg. 

1,500 nya syllar inlagda å banan. 
Broarne vid Munkbo, Sandsta och Norsbro hafva på grund 

af vid inspektionen gjorda anmärkningar blifvit iståndsatta. 
I öfrjgt var hela banan i mindre godt skick. 

Köping— Uttersbergs jernväg. 

3,100 syllar och 5 vexlar hafva utbytts och stålskenor in
lagts å 1'4 km. bana. 

Nya öfverbyggnader hafva inlagts å Oxbron och bron vid 
Gisslarbo. 

Banan väl underhållen. 

Uttersberg—Biddarhyttans jernväg. 

1,715 syllar hafva utbytts. 
Ingen anmärkning förekom mot banans underhåll. 

Halmstad—Bolmens jernväg. 

14,420 syllar utbytta. 
Banan var väl underhållen. 

Vislanda—Bolmens jernväg. 

9,000 syllar hafva utbytts samt 6 broars öfverbyggnader 
förstärkts. 

Stålskenor hafva inlagts å 9-5 km. 
Inspektionen föranledde till en del anmärkningar mot un

derhållet. 

Karlshamn— Vislanda jernväg. 

8,845 syllar utbytta. 
Broarne vid Hofmanbygd och Ulfö hafva blifvit förstärkta. 
Ingen väsentlig anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

Mellersta Blekinges jernvägar. 

13,440 syllar hafva inlagts. 
Nytt stationshus har uppförts i Bredåkra och ett gods

magasin i Nettraby. Vattenstation har anlagts i Ronneby. 
Nya spår hafva utlagts till en längd af 270 m. (fritt spår). 
Åtskilliga anmärkningar gjordes. 



BESIGTNINGAR Å ENSKILDA JERNVÄGAR. 47 

Vexiö— Tingsryds jernväg. 

Nödiga underhållsarbeten hafva blifvit utförda. 

Bredåkra— Tingsryds jernväg. 

115 syllar hafva utbytts. 
Ett rundspår af 174 m. längd har inlagts vid Räfsmåla. 
Spåret låg rätt bra. 

Vestra Blekinges jernväg. 

10,000 syllar äro utbytta. 
Vid Tivoli och Sqvaltan äro anlagda nya sidospår af 450 

ni. läugd. 
Rullande materielen har ökats med 14 godsvagnar. 
Deremot äfvensom mot banans underhåll förekom ingen 

anmärkning. 

Sölvesborg—Kristianstads jernväg. 

5,540 syllar hafva utbytts. 
Underhållet försvarligt. 

Vattjom—Matfors—Ljunga elfs jernväg. 

780 syllar hafva utbytts. 
Banan väl underhållen. 

Askersund—Skyllberg—Lerbäcks jernväg. 

1,650 syllar äro utbytta. 
Ett sidospår af 144 m. längd har utlagts vid Skyllbergs 

bruks station. 
Banans underhåll försvarligt. 

Dannemora—Hargs jernväg. 

8,760 nya syllar hafva inlagts. 
1-5 km. bana har belagts med stålskenor. 
Banan anmärkningsfritt underhållen. 

Norra Östergötlands jernvägar. 

a) Pälsboda Finspong. 

8,180 nya syllar hafva inlagts och på en sträcka af 9'6 km. 
stålskenor ersatt de gamla jernskenorna. 

Bron vid Svennevad har ombyggts. 
2 nya lokomotiv hafva anskaffats. 
Banan befans i godt skick. 

b) Finspång—Norsholm. 

3,700 nya syllar äro inlagda i banan. 
Banan var i godt skick. 

Norsholm—Bersbo jernväg. 

8,020 syllar hafva utbytts och stålskenor hafva inlagt å3 '3 
km. bana i stället för jernskenor. 

Underhållsarbeten· pägingo vid inspektionen å denna och 
efterföljande 2 banor. 

Vestervik—Åtvidaberg—Bersbo jernväg. 

Utbyte har skett af 13,820 syllar. 
Stålskenor hafva inlagts å 4'3 km. bana. I Vestervik 

har nedlagts en ny vagnvåg och utlagts ett 300 ra. långt spår. 
2 personbogievagnar hafva anskaffats. 

Hultsfred— Vesterviks jernväg. 

11,115 syllar hafva utbytts. 
Stålskenor hafva i st. för jernskenor inlagts å 0'6 km. bana. 
1 personbogievagn är inköpt. 

Falkenbergs jernvägar 

hafva under året blifvit afsynade. 

Fogelsta— Vadstena—Ödeshögs jernvägar. 

a) Fogelsta—Vadstena. 

2,200 syllar äro ombytta. 
1 personbogievagn och 5 godsvagnar hafva anskaffats. 

b) Vadstena—Ödeshög. 

10,600 syllar hafva utbytts. 

Mellersta Östergötlands jernväg 

har under året afsynats. 

Gotlands jernvägar. 

a) Visby—Hemse. 

9,645 syllar hafva utbytts. 
Nya spår äro anlagda på Visby, Roma och Viklan statio

ner till en sammanlagd längd af 653 m. 
17 nya godsvagnar hafva anskaffats. 
Ingen väsentlig anmärkning mot banans underhåll förekom. 

b) Visby - Vestkinde. 

Vid Österports hållplats har uppförts en expeditionslokal. 

Klintehamn—Roma jernväg 

har under året öppnats för allmän trafik. 

Hjo—Stenstorps jernväg. 

11,640 syllar äro utbytta. 
Stålskenor hafva inlagts å 1·5 km. bana. 
1 lokomotiv och 10 godsvagnar hafva anskaffats. 
Inga väsentliga anmärkningar förekommo. 

Kalmar—Berga jernväg 

har under året afsynats. 
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Lidköping—Skara—Stenstorps och IMköping—Håkantorps 
jernvägar. 

17,300 syllar och 9 vexlar hafva utbytts. 
Stålskenor hafva inlagts i st. för jernskenor å 5-5 km. 

bana. Ändring pågår af spårsystemet å Håkantorps bangård 
med anledning af Vester götland—Göteborgs jernvägs anslutning 
derstädes. 

6 godsvagnar hafva anskaffats. 
Banorna voro i anmärkniugsfritt skick. 

Skara—Kinnekulle— Vmerns jernväg. 

5,870 syllar äro utbytta. 
Bro har uppförts för Kinnekulle—Lidköpings jernvägs öf-

vergång vid Sjörås. 
6 nya godsvagnar äro anskaffade. 
Inga anmärkningar gjordes mot underhållet. 

Mariestad—Kinnekulle jernväg. 

Utbyte har skett af 6,000 syllar. 
Forshems bangård har utvidgats med anledning af Kinne

kulle—Lidköpings jernvägs anslutning. 
1 lokomotiv har inköpts. 
Banan befaus i godt skick. 

Kinnekulle—Lidköpings jernväg. 

Bandelen Hellekis—Forshem har under året öppnats för 
allmän trafik. 

Banan var i godt skick. Ballastning pågick. 

Mariestad—Moholms jernväg. 

2,800 syllar äro utbytta. Ett 111 m. långt stickspår har 
utlagts å Mariestads bangård. 

Banan i godt skick. 

Filipstads Norra Bergslags jernväg. 

4,250 syllar och 6 nya vexlar inlagda. 
Stålskenor hafva anbragts å 2-7 km. bana i st. för jernskenor. 
Denna och efterföljande båda jernvägar voro väl underhållna. 

Nordmark—Klarelfvens jernväg. 

20,560 syllar äro utbytta och stålskenor hafva inlagts å 
5-4 km. 

2 person- och 10 godsvagnar hafva anskaffats. 

Björndalsbron—Munkfors jernväg. 

Munkfors station har utvidgats med ett 217 m. långt 
rundspår. 

Hvetlanda—Säfsjö jernväg. 

Syllutbytet har omfattat c:a 3,600 st, Ett 170 m. långt 
sidospår har utlagts från Hvetlunda bangård till en snickeri
fabrik. 

4 godsvagnar äro under året inköpta. 
Inga väsentliga anmärkningar gjordes mot banans underhåll. 

Upsala—Länna jernväg. 

4,550 syllar utbytta. 
Bana och materiel voro i fullgodt stånd. 

Länna—Norrtelje jernväg. 

13,000 syllar utbytta. 
Vid Bimbo vattentorn har till Vallby qvarn och såg an

lagts ett sidospår, hvars vexel är förbunden med fast signal. 
Inga anmärkningar förekonimo. 

Bimbo —Sunds jernväg 

har under året öppnats för allmän trafik. 

Stockholm—Bimbo och Djursholms—Ösby jernvägar. 

11,530 syllar äro utbytta och 13 nya vexlar hafva inlagts. 
900 m. nya spår äro utlagda. 

Verkstaden Vid Stockholms Ostra har förändrats och till
byggts, hvarjemte travers för bogievagnar uppsatts och förråds
hus uppförts. 

Rullande materielen har ökats med 2 lokomotiv, 2 niotor-
vagnar och 5 godsvagnar. 

Bana och materiel voro väl underhållna. 

Norrköping—Söderköping — Vikbolandets jernväg. 

Utbyte har skett af 1,400 syllar. 
Ingen anmärkning förekom. 

Näs —Morshyttans jernväg. 

6,230 nya syllar äro nerlagda och jernskenor på 15 km. 
utbytta mot stålskenor. 

Inga anmärkningar gjordes emot banans och materielens 
underhåll. 

Långshyttan—Byvalla jernväg. 

8,030 syllar äro utbytta. 
Mot spåret och materielen ingen anmärkning. 

Hudiksvalls—Bergsjö jernväg. 

250 meter sidospår hafva utlagts och 15 godsvagnar an
skaffats. 

Uddagården—Falköpings jernväg. 

1,100 syllar hafva utbytts. 

Uddevalla—Lelångens jernväg. 

(5,260 syllar äro utbytta. 
Banan var väl underhållen. 

Ulricehamn— Var tof ta jernväg. 

6,460 syllar hafva utbytts. 
Trädets bro och Vartofta vägport hafva förstärkts. Nytt 

lokomotivstall är uppfördt vid Vartofta. 
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Banan, som under de sista åren kraft stora underhållskost
nader, är nu temligeu väl iståndsatt. 

Vexiö—Klafreströms jernväg. 

2,880 nya syllar äro inlagda. 
A Broås och Brittatorps stationer hafva utlagts nya spår 

till längd af 559 m., hvarjemte Broås stationshus tillbyggts. 
Ingen anmärkning gjordes mot banans underhåll. 

Dala—Oclcélbo jernväg. 

20,370 syllar hafva utbytts och stålskenor inlagts i st. för 
jernskenor på 4 km. 

Vid Jädraås har uppförts 2 arbetarebostäder med uthus och 
reparationsverkstaden tillbyggts. 1 km. öster om Tallås har 
vid Jädraåu anlagts ett timmeruppfordringsverk. Vid Bratt
fors har utlagts ett tredje sidospår om 133 m. längd. 

Ockélbo—Norrsundets jernväg. 

Endast vanliga underhållsarbeten hafva utförts. 

Bredsjö—Degerfors jernväg. 

12,370 nya syllar äro inlagda. 
Vikersviks station har försetts med ny vändskifva och ut

vidgats. 
Spår och materiel voro väl underhållna. 

Säfsnäs jernväg. 

8,470 syllar utbytta och 740 vagnar grus utkörda. 
Ett nytt spår har utlagts från Annefors station till Fre

driksbergs sulfitfabrik. 
Åtskilliga anmärkningar gjordes mot banans underhäll. 

Helsingborg—Råå jernväg. 

1 lokomotiv och 4 personvagnar hafva^nyanskaffats. 
Anmärkningar gjordes mot spårets läge. 

Jönköping—Gripenbergs jernväg (delarne Jönköping— 
Hitsqvarna och Rosendala—Lyckas). 

2,800 syllar hafva utbytts. 
Banan var i godt stånd. 

Kosta—Lessebo jernväg. 

Utbyte har skett af 3,720 syllar.' 
Vid Ekeberga har anlagts ett lastspår. 10 godsvagnar hafva 

anskaffats. 
Banan var omsorgsfullt underhållen. 

Munkedal—Skree jernväg. 

Nödiga underhållsarbeten hafva utförts. 

Nettraby—Alnaryds jernväg. 

1,200 eksyllar hafva inlagts. 
Mot spår och materiel ingen anmärkning. 

b) Under byggnad varande jernvägar. 

Vansbro— Ludvika—Engelsbergs jernväg. 

Arbetet å denna jernväg, hvars koncession numera inue-
hafves af Stockholm—Vesterås—Bergslagens Nya jernvägsaktie-
bolag, hade till årets slut fortskridit så långt att, räknadt från 
Engelsberg, 23 km. banvall nu blifvit terrasserad, 6'5 km. räls-
lagda och 2-5 km. grusade, hvarjemte 3 broar, 1 vägbro och 4 
vägportar blifvit i afseende å stenarbetet fullbordade och 1,407 
längdmeter trummor lagda. 

Degeberga —Brösarps jernväg. 

Af denna bana, hvars koncession iunehafves af östra Skå
nes jernvägsaktiebolag, hafva under året terrasserats 14 km. 
och skenlagts 4 km., hvarjemte broarne öfver Forsåkers och 
Tunnerödsåarne samt 23 trummor fullbordats. Jernvägen byg
ges starkare än som från början varit afsedt, och erhåller 5 ni. 
bred banvall samt skenor vägande 25 kg. för m. 

Mora—El fdalen—Rots jernväg. 

Sträckan emellan Mora och Dalelfven, 28 km. lång, har 
terrasserats och alla dess broar fullbordats, i hvad vidkommer 
stenarbetet. Skenor till 20 km. bana äro inköpta och levere
rade. Vid båda årsbesigtningarne har anmärkts frånvaro af 
is- och timmerbrytare for pelaren i Dalelfsbron. 

Markaryd—Vernamo jernväg (delen Strömsnäs — Vernamo). 

Hela banan har fårdigterrasserats, rälslagts och grusats, 
hvarjemte doceringarne beklädts, alla broar och trummor äro 
fullbordade. Stationshus och öfrige husbyggnader å stationer 
och hållplatser samt 4 vattenstationer äro under arbete, och 
fasta signaler hafva uppsatts på 6 stationer. 

Orsa—Bollnäs jernväg. 

Jernvägen har fårdigterrasserats å 97 km., skenlagts å 83 
km. och fullgrusats å 20 km. Alla brobyggnaderna äro i fråga 
om stenarbetet i det närmaste färdiga, hvarjemte å bron öfver 
Voxna elf öfverbyggnaden utlagts. 182 trummor äro lagda. 
Husbyggnaderna äro under arbete. 

Markaryd— Veinge jernväg. 

Banvallen har terrasserats och belagts med skenor å 28 
km. sträcka, hvarjemte grus påförts till full höjd. Emot be
skaffenheten af detta grus gjordes dock vid inspektionen an
märkningar. Alla broar färdiga och alla trummor lagda. Alla 
husbyggnader dels färdiga, dels under arbete. 2 lokomotiv, 3 
personbogievagnar och 26 godsvagnar äro inköpta. 

Förlöf—Strö jernväg 

har under året terrasserats. 

Sölvesborg—Elmhult jernväg. 

32 km. bana har terrasserats och 78 trummor af granit 
blifvit lagda. Skenor med tillbehör och en del rullande ma
teriel har bestälts. 
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Ramnäs—Kolbäcks jernväg. 

A denna bana, som bygges af Stockholm—Vesterås—Bergs
lagens jernvägsaktiebolag, är terrasseringeu färdig å en sträcka 
af 24·8 km., 15-5 km. bana närmast Ramnäs rälslagda samt 4 
km. fullgrusade. Stenarbetet är färdigt för alla broar och 
52 trummor. Arbete pågår med husbyggnaderna. 

Ystad—Genarps jernväg. 

Arbetet har under året påbörjats. 

Sala- Oysinge—Hagaströms jernväg. 

Banvallen har terrasserats å 32-4 km. och 76 trummor an
lagts. Sträckan mellan Hagaström och Gafleån, 1·8 km. lång, 
har rälslagts och landfästena för bron öfver nämnda å påbörjats. 

Borås— Vernamo—Alfvesta jernväg. 

Terrasseringsarbetet har påbörjats. 

Östra Blekinge jernväg 

är vid årets slut i det allra närmaste färdig att öppnas för all
män trafik. 

Göteborg—Vara—Skara jernväg. 

Vid årets slut voro 126-2 km., deraf 260 m. tunnel, fär-
digterrasserade och inalles 60 km. skenlagda. Broar och trum
mor hafva i allmänhet fullbordats och de flesta husbyggnader 
påbörjats. 

4 tauklokomotiv och 120 öppna godsvagnar hafva anskaffats 
och 4 tenderlokomotiv, 6 person-boggievagnar, 9 fyrbjuliga per
sonvagnar samt 62 godsvagnar beställts. Alla skenor med till
behör äro levererade. 

Stockholm den 16 September 1899. 

Kalmar—Torsås jernväg. 

37 km. bana har terrasserats, 17 km. stenlagts. Alla broars 
laudfästen och 510 ni. trummor äro lagda. Husbyggnaderna 
äro nästan fullbordade samt 1 lokomotiv och 37 godsvagnar an
skaffade. 

Elfsered—Mjöbäcks jernväg. 

Hela linien är terrasserad och skenlagd, samtliga trummor 
utförda och ballastniugeu verkställd, hvarforutom alla husbygg
nader äro fullbordade. 

Näsby—Åkers Berga jernväg. 

11·4 km. banvall har terrasserats och öfverbyggnaden ut
lagts å 10'2 km. Bron öfver Åkers kanal är fullbordad i fråga 
om stenarbetet och 34 trummor lagda. Samtliga stationshus 
och en del andra husbyggnader å stationerna äro uppförda. 

Jönköping—Gripenbergs jernväg (delen Lyckas-Gripenberg). 

Bandelen Lyckas—Bunu har terrasserats, skenlagts och 
delvis grusats. Terrasseringsarbeten pågå å sträckan Bunn— 
Förnäs. 

Kosta—Målerås jernväg 

är vid årets slut i det allra närmaste färdig att öppnas för all
män trafik. 

Vestkinde — Tingstäde jernväg. 

Terrasseringsarbetet har påbörjats. 

U u d e r d å u i g s t : 

LARS BERG. 

A. F. O. CEDEKBERG. P. H. HEDENBLAD. J. MARCKS VON WORTEMBERG. 
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T a b . 1. 

Omlagda, förbättrade eller nyanlagda vägar, som från och med år 1841 till och med år 1898 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 



52 

T a b . 2. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en meter omlagd eller nyanlagd väg 
under nedan stående 5 år. 
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T a b . 3 . 

Sammandrag öfver vattenaftappnings- och utdikningsarbeten, som från och med år 1841 till och med år 1898 
åtnjutit understöd af allmänna medel. 
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T a b . 4. 

Beräknad kostnad och beviljadt statsbidrag i medeltal för en hektar förbättrad eller nyvunnen jord 
under nedan stående fem år. 





56 Tab. 

Förteckning på de statsunderstöd, som från och med år 1841 till och med år 1898 blifvit 

Anm. Af Kongl. Maj.t beviljade anslag eller lån äro, då ej särskilda noter annorlunda meddela, utgångna från sjette hufvndtiteln. 



5. 

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

57 
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T a b . 6. 

Odling och jordförbättring afsedd att vinnas genom de arbetsföretag, som från och med år 1884 erhållit 
understöd från odlingslånefonden. 



Tab. 

Enskilda jernvägar, som intill 1898 års utgång 

60 



61 

erhållit tillstånd ätt öppnas för allmän trafik. 

7. 



T a b . 7 

Enskilda jernvägar, som intill 1898 års utgång 

62 



erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 

(Forts.). 63 



64 
T a b . 7 

Enskilda jernvägar, som intill 1898 års utgång 



6 5 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



66 
T a b . 7 

Enskilda jernvägar, som intill 1898 års utgång 



67 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas för allmän trafik. 



68 
Tab. 7 

Enskilda jernvägar, som intill 1898 års utgång 



69 
(Forts.). 

erhållit tillstånd att öppnas for allmän trafik. 
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T a b . 8. 

Koncessionerade lokomotivbanor, dels under byggnad, dels ännu ej påbörjade vid 1898 års slut. 



71 

T a b . 9. 

Förteckning å enskilda jernvägar, som numera blifvit af staten inköpta, ersatta af andra jernvägar 
eller upphört att trafikeras. 



72 

T a b . 10. 

Öfversigt af koncessionerade jernbanor vid 1898 års slut med hänsyn till spårvidd, antal, längd, 
rullande materiel samt tilldelade statsunderstöd. 
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Tab. 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



75 

11. 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1898 års slut. 



76 
T a b . 11 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 



77 
(Forts.). 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1898 års slut. 



T a b . 11 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 

78 



79 
(Forts.). 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1898 års slut. 



T a b . 11 

Fördelning på särskilda län af för trafik öppnade 

80 



81 
(Forts..). 

koncessionerade enskilda jernvägar vid 1898 års slut. 



82 

Tab. 

Fördelning på särskilda län af under byggnad varande enskilda jernvägar 



83 

12. 

samt koncessionerade, ännu icke påbörjade banor vid 1898 års slut. 
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