Veier til modernisering
Forfatter:

Sverre Knutsen

Forlag:

Pax Forlag

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

344

ISBN/EAN:

9788253032221

Kategori:

Historie

Utgivelsesar:

2009

Veier til modernisering.pdf
Veier til modernisering.epub

Veinettets utbygging og funksjon som en del av moderniseringen av norsk samfunnsøkonomi og
infrastrukturer i perioden 1850 til 1920. I tråd med de endringer og omveltninger moderniseringen førte med
seg, endret også veinettets rolle og betydning seg. Fra om lag 1850 ble det bygd nye veier og broer, det ble
strukket telegraflinjer, den første jernbanestrekningen åpnet i 1854, dampskipsfarten langs kysten og på de
store innlandssjøene ekspanderte og det ble bygd nye, steinsatte veier for transport med hest og vognredskap.
De første bilene kom i bruk i Norge i 1895-96. Stortingets bevilgninger til investeringer i infrastruktur på
samferdselsområdet steg fra 0,5 prosent av BNP i 1865 til 2,5 prosent i 1910. Den overordnede
problemstillingen blir å beskrive veietatens plass i moderniseringsprosessen, deriblant ingeniørens stadig
større sentral rolle i samfunnsutviklingen.
Litt om oss: Paul Berg AS holder til sentralt i Hunndalen, like sør for Gjøvik langs gamle RV4.
Bygget ble reist i 1985, og er relativt romslig og funksjonelt med. Skogsveier. Offentlig og private veier i
Norge (lengde) Skogsektoren er en betydelig transportbruker. Transporten består i hovedsak av råvarer fra
skogen til.
Bli faglært rørlegger! Sentrale arbeidsområder i rørleggerfaget er installasjon, modernisering, service og
reparasjon av sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg. Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og
Fremskrittspartiet. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk. Bhutan er
et bittelite kongerike, som ligger inneklemt mellom India og Kina, midt i Himalaya. Bhutan kan minne en del

om Sveits. Omtrent like stort, lignende form. RS 200 Performance Line til Forsvaret. Vi gratulerer Rena Leir
med ny en RS 200 Performance Line sope og blåsemaskin, som skal benyttes på flystripen i Rena Leir. Kenya
har hatt en relativt vellykket utvikling etter frigjøringen fra Storbritannia i 1963. Bildet av Kenya som et
stabilt, ungt demokrati slo sprekker ved valget i. Trevirke har nær alltid utgjort grunnstammen i nordisk
byggeskikk, og dette er også utgangspunktet for det nye selskapet Nordisk Massivtre AS. Målet er. "tak" Ditt
søk gav ingen resultater. Prøv med et annet søkeord. - Ny Ulriken tunnel og dobbeltspor på strekninga
Fløen-Bergen stasjon er naudsynt for å auke kapasiteten i togtrafikken til og frå Bergen. Ein ny.

