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Inledning
Restaurangvagnen är belägen inom byggnadsminnet Nora veteranjärnväg. Området klassades
2006-04-18 som byggnadsminne och i skyddsbestämmelserna framgår bl. a. att ett definierat
område inte får ytterligare bebyggas eller förändras, och skall hållas i ett sådant skick att
järnvägsmiljön med sina anläggningar, konstruktioner och byggnader till utseende och
karaktär inte förvanskas. Den här aktuella platsen är belägen inom detta område.
Diskussioner fördes mellan, Länsstyrelsen, Suad Metic (restaurangägare) och Stiftelsen Nora
järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV) om förutsättningarna för att anordna en
uteservering i anslutning till de två restaurangvagnarna som står strax norr om Nora
stationshus. Stiftelsen inkom 2010-09-14 med en ansökan om tillstånd till ändring av gällande
skyddsbestämmelser.
Då de föreslagna åtgärderna gavs en sådan utformning som var acceptabelt anpassad till
järnvägsområdets karaktär och platsen skulle kunna återställas på ett tämligen enkelt sätt
konstaterade Länsstyrelsen att det förelåg särskilda skäl för att bevilja ändring av
byggnadsminnet i strid mot skyddsbestämmelserna. Bidrog gjorde även att en
restaurangverksamhet i området kring Nora station bedömdes öka attraktiviteten i området
och fler människor då får möjligheten att uppleva platsens höga kulturmiljövärden.
Antikvarisk medverkande har deltagit under en del av arbetena. Då antikvarisk medverkande
kontaktades hade större delen av trädäcket redan anlagts, liksom marken norr om
restaurangvagnen belagts med vitt krossat grus. Vid slutbesiktningen 2011-06-15 godkändes
arbetena med förbehållet att det vita gruset skulle ersättas med grått grus. En synpunkt var
även att uteserveringen var något stor vilket gjorde att restaurangvagnarna kom något i
skymundan.

Administrativa uppgifter
Diarienummer:
Länsstyrelsens diarienummer:
Entreprenörer:
Antikvarisk kontrollant:
Utförandeperiod:
Antikvarisk kontroll:
Slutbesiktning:
Registrerade bilder:

2010.220.179
434-04969-2010
Suad Metic, restaurangägare
Charlott Torgén, Örebro läns museum
2010-2011
2010-12-17; 2011-03-07; 2011-05-06;2011-06-15
2010-06-15
OLM_2011_18_1-27, Charlott Torgén,

Bild: Grinden, OLM_2011_18_26
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Platsbeskrivning
Strax norr om Nora stationsbyggnad står två restaurangvagnar sedan länge uppställda. Marken
sluttar ner åt norr och öster, mot sjön. Tågvagnarna är placerade i nord-sydlig riktning,
nedanför sluttningen åt öster. På den västra sidan av tågvagnarna sluttar marken något uppåt
mot väster samt kraftigt nedåt åt norr och består av en gräsbeväxt yta med flera större träd. På
den östra sidan är marken täckt av grus och gräs.

Före åtgärd
En ramp ledde tidigare in till restaurangvagnen för att överbygga det ”gap” som bildades
mellan tågvagnen och marken.

Utförda åtgärder
Framför de två restaurangvagnarna har ett trädäck anordnats. Det har byggts i två nivåer för
att följa marknivån. På sidan av trädäcket har brädor monterats som sågats efter marknivån.
Detta för att dölja utrymmet som bildas mellan trallen och marken. Sten har också lagts för att
ytterligare dölja mellanrummet.

Uteserveringen öster om restaurangvagnen.
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Det grusade området norr om vagnen.

Uteserveringen väster om tågvagnen.
Plintar med stolpskor har gjutits vari reglarna
fästs. Golvet till uteplatsen har sedan spikats
fast. Allt virke har tjärats.

Uteserveringen i två nivåer.
Mellanrummet mellan golvet
och marken har täckts med
brädor och sten.

Mellan de två nivåerna på uteserveringen finns ett räcke. Det
har tillverkats genom att krokar från tågvagnar svetsats fast
på järnstolpar.

Stolparna av krokar från
tågvagnar.
Marken runt den norra delen av restaurangvagnen har täckts av ett lager med vitt krossat grus.
Runt uteplatsen/uteserveringen, såväl det grusade området som trädäcket, har ett räcke sats
upp. Det består av pelare av grova fyrkantiga balkar. Mellan pelarna har
armeringsjärn/stänger monterats horisontellt samt på vissa ställen armeringsnät. Järnen har
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målats i samma brunröda kulör som vagnarna. På det grusade området har pelarna fästs i
slipers lagda på marken och vid trädäcket har de fästs i trädäcket.
Till uteserveringen finns två ingångar, en i norr och en i väster. Den västra utgör huvudentrén
och markeras av två grindar som öppnas upp mot en ramp som leder fram till trädäcket.
Grindarna är från en gammal tågvagn. Dessa har rengjorts och målats i svart och guld, vilket
de troligtvis var ursprungligen. Den norra entrén utgörs av en öppning i räcket. Från denna
entré når man uteserveringen via en träramp. Här finns även en trappa som leder in till
restaurangvagnen. Trappen har tillverkats genom att fästen av järn bockats och sedan svetsats
fast i befintliga järnbalkar. Trappsteg har sedan tillverkats av grova plankor som tjärats.

Trappan in till restaurangvagnen
samt fästena till trappstegen.

I den södra änden av trädäcket har en grillplats monterats. Den består av fyra sidor med ett
upp och nedsänkbart tak. Takets form har samma rundning som tågvagnarna och är belagt
med grå takpapp. Sidorna på grillplatsen är tillverkade av trä där hörnen markeras med något
utskjutande knutar/pelare med avfasade hörn. Sidorna har målats i samma röda kulör som
tågvagnarna.

Grillplatsen.
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Ingen infästning har skett i tågvagnarna och anordningen i form av uteserveringen är
förhållandevis reversibel om miljön ska återställas.
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Fotoprotokoll
Acc.nr. OLM_2010_18_1-27
Objekt: Uteservering/uteplats
Ort:
Gata/kvarter/fastighet: Restaurangvagnen inom riksintresseområdet Nora veteranjärnväg
Stad: Nora
Socken: Nora
Kommun: Nora
Län: T
År: 2010-2011
Motiv: Anordnande av uteservering vid restaurangvagnen vid Nora station.
1-3: Det grusade området norr om restaurangvagnen. Området avgränsas med ett staket av
grova samt tjärade pelare med armeringsnät i stället för spjälor.
4: Rampen upp till uteserveringen.
5: Räcket runt uteserveringen beståendes av grova samt tjärade pelare med armeringsjärn.
6-7: Uteserveringen är byggd i två nivåer. Mellanrummet mellan golvet och marken täcks av
en bräda som anpassats efter marken samt sten.
8: Rampen upp till uteserveringen.
9: Räcket runt uteserveringen beståendes av grova samt tjärade pelare med armeringsjärn.
10-12: Räcke av krokar från järnvägsvagnar mellan uteserveringens två nivåer.
13-16: Uteserveringen öster om restaurangvagnen.
17: Uteserveringen mot tågvagnen. Den har dock ej fästs i vagnen utan bärs endast upp reglar
monterade i gjutna fundament med stolpskor.
18-21: Trappan in till restaurangvagnen.
22: Rampen upp till uteserveringen.
23-24: Grillplatsen.
25: Uteserveringen i två nivåer.
26-27: Grinden
Foto: Charlott Torgén, Örebro läns museum
Övrigt:
Diarienr. 2010.220.179
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