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Förslag till vision och inrikting för arbetet med Kv Bryggeriet i Nora 
 
Bakgrund. 
 
Projektet Kv Bryggeriet har sitt ursprung i Förstudie Äppeldalen, där målet 
var att undersöka förutsättningarna för att etablera företag i Nora med an-
knytning till Tema Äpple. Vid förstudiens start var arbetet främst inriktat på ett 
område i Kv Bryggeriet i Nora kommun, där kommunen gärna ville se en ut-
veckling av turistiska aktiviteter och nyföretagande, men projektet ville också 
knyta an till genbanken på Alntorps ö, Nora, och kulturväg 244. Förstudien 
genomfördes på uppdrag av Nora kommun inom ramen för Regionala till-
växtprogrammet 2004-2007, och resultatet redovisades i en slutrapport 
2006-06-16. 
 
I november 2006 bjöd Nora kommun in till ett möte på församlingshemmet i 
Nora för att med slutrapporten som underlag arbeta vidare på projektet 
Äppeldalen. På mötet deltog egna företagare, kulturarbetare och represen-
tanter från kommunen. Under mötet lämnades synpunkter på det fortsatta 
arbetet med Äppeldalen. Vid träffen framkom dock att majoriteten ansåg att 
kopplingen till äpplen för Noras del kändes ganska svag, medan man där-
emot tyckte att det gamla bryggeriområdet hade stor potential att utvecklas 
till ett attraktivt område för både idéell och kommersiell verksamhet. 
 
Som en följd av detta möte bildades två arbetsgrupper med ett 10-tal del-
tagare vardera med kommunchefen och näringslivschefen i Nora kommun 
som samordnare.  
 
Arbetsgrupperna, i vilka ingick företagare och kulturarbetare, hade fyra träffar 
under januari och februari 2007. Följande gemensamma synpunkter vad 
gäller Bryggeriet redovisades efter träffarna: 
 
Verksamheterna i Bryggeriet ska bygga på affärsmässig grund och följande 
innehåll föreslås: 
Bränneri 
Kulturföretag 
Lokaler för byggnadsvård och konstsmide 
Bostäder 
Restauranger 
Butiker 
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Några åtgärder föreslås för att stärka dessa verksamheter: 
Öppna området för allmänheten sommaren 2007 och engagera Noraborna i 
projektet 
Hitta entreprenörer. Först för Bränneriet. 
 
 
 

DÅTID      
  
Kulturhistorisk utredning. 
Länsstyrelsen i Örebro län, Kulturmiljövård, 
2000, Sif Bjarnason. 
Fakta nedan om fabrikerna och området är från 
utredningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag har omfattningen av utnyttjade lokaler minskat och bryggeriets verk-
samhet sedan länge upphört. Fortfarande tillverkas dock hagelpatroner vid f 
d tändrörsfariken  I rapporten görs en fördjupad genomgång av de kultur-
historiskt intressanta fabriksbyggnaderna. Rapporten kan därmed utgöra ett 
stöd och ett kunskapsunderlag till såväl Nora kommun som ägare och an-
vändare inför planering och utveckling av området, med syftet att bevara 
fabrikernas kulturhistoriska värden. 
. 
Bryggeriet 
Nora bryggeri grundades omrkring1850. Det finns utmärkt på en stadskarta 
redan år 1857. Från 1872 arrenderades det av OL Fritzsche. Det hette redan 
då Nora Bayerska Bryggeri. Den nuvarande högresta byggnaden uppfördes 
troligen 1893, enligt årtal på kölneskorstenens vindflöjel. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort värde ligger i det lokala perspektivet där Nora bryggeri blir en 
symbol för de moderna industrier som ersatte bergshanteringens 
tynande verksamhet. Med sitt läge intill den vackra stenvalvsbron över 
gamla landsvägen har bryggeriet ett betydande miljöskapande värde. 
 
Två av områdets byggnader utgörs av (sannolikt) gjutna slaggstenshus. 
Detta ger anläggningen ett stort kontinuitetsvärde. 
 

Utredningen behandlar tre av de indu-strier 
som ännu idag präglar området, nämligen 
Bryggeriet, Tändrörsfabriken och Sågblads-
fabriken. Fabrikerna finns omnämnda i 
Örebro läns museums byggnadsinventering 
över Nora stad från 1979: ”Dessa till stor 
del väl bevarade industribyggnader ger 
området ett betydande industrihistoriskt 
intresse.” 

År 1939 uppfördes en ny byggnad för tappning 
och sköljning vid bryggeriet. Flera byggnader 
hörde till anläggningen som t ex stall, kärlskjul 
och bostad åt disponenten. Den sistnämnda 
revs sannolikt på 60-talen. Kärlskjulet byggdes 
om till garage under sent 20-tal, och finns 
fortfarande bevarat. 
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Sågbladsfabriken ligger utanför det område som i dag är aktuellt. 
 
Sammanfattande värdering och rekommendation. Länsstyrelsens utred-
ning enl. ovan. 
Hagbyområdet är Noras äldsta industriområde och innehåller bland annat de 
tre fabrikerna Nora bryggeri, Nora tändrörsfabrik och Sågbladsfabriken. En 
kontinuitet i verksamheten präglar både Tändrörsfabriken och Sågbladsfabri-
ken. Däremot lade bryggeriet ned sin tillverkning redan på 1950-talet och in-
gick efter det i Tändrörsfabrikens byggnadsbestånd. 
 
Området i sin helhet utgör en välbevarad samling byggnader, dock med sär-
skiljande drag för var och en av fabrikerna. Det gamla bryggeriet domineras 
av den karaktäristiska högresta byggnaden som fått sitt utseende bland 
annat beroende på processen vid tillverkningen. De  
båda andra fabrikerna har en mer traditionell utformning. Anmärkningsvärt är 
att bygg-naderna vid båda fabrikerna utformats på liknande vis trots att de 
byggts successivt under 1900-talet utan egentlig hänsyn till att arkitektur-
stilarna växlat. För byggnadernas utformning stod ingenjörer vid de båda 
fabrikerna, vilket kan vara en  av förklaringarna. 
 
Industrimiljön vid Hagbyån besitter ett stort kulturhistoriskt värde som en väl-
bevarad helhetsmiljö med lång kontinuitet. Flertalet av de enskilda byggna-
derna i området har också stort kulturmiljövärde, var och en i sig. Särskilt 
värde har området som representant för en tidsepok då den äldre järnhan-
tering som länge dominerat Bergslagen var på väg att försvinna och ersättas 
av moderna industrier. 
 
Den viktigaste förutsättningen för ett bevarande av områdets karaktär är 
givetvis att anläggningarna även fortsättningsvis kan nyttjas för småskalig 
industri. För att de särskilda kulturmiljövärden, som redovisats i denna utred-
ning, ska kunna bibehållas är det också angeläget att verksamheterna an-
passas efter de befintliga anläggningarnas förutsättningar. Här avses till ex-
empel sådant som byggnadernas storlek, byggnadsmaterial, kulörer med 
mera. Eventuellt nytillkommande bebyggelse bör ges en   utformning som 
följer de olika karaktärsdrag som sedan länge etableras inom de olika 
industrierna. 

NUTID 
 
Europa Nostra 
Bevarandet och utvecklingen av kv Bryggeriet ligger helt i linje med tidigare 
ambitioner för Nora kommun. Denna ambition har vid tre tidigare tillfällen 
resulterat i utmärkelsen Europa Nostra för god byggnadsvård.  
 
Nuvarande verksamheter inom området 
Följande företag driver idag verksamhet inom området: Strands Tryckeri AB, 
Nora Måleri, Björkholms larm, Framtec, Nora Destilleri, Samhall och Gyttorp 

Tändrörsfabriken 
Den första fabriken från 1870-talen 
brann ned år 1896, och byggdes upp 
på nytt. Bebyggelsen från 1897 finns 
kvar i sin helhet alldeles intill Hagbyån. 
I det lokala perspektivet är fabriken en 
samhällshistoriskt viktig del i Noras 
moderna industriella utveckling. 
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Cartridge. Gyttorp Cartridges hyreskontrakt löper till och med 2008-12-31. 
Dessutom finns en bostad (hus) inom området. 
 
Dagens ägarförhållande 
Bryggeriområdet förvärvades under 2006 av Norabostäder, ett helägt dotter-
bolag till Nora kommun, och byggnaderna förvaltas idag av Norabostäder. 
 
Aktiviteter sommaren 2007 
Öppna området för allmänheten: Bryggeriveckan. 
För att bekanta Noraborna med området och för att visa dess potential be-
slutade arbetsgrupperna att som en första åtgärd under en vecka visa upp 
området för allmänheten, företagare och kulturarbetare. Detta skedde i form 
av aktiviteter och utställningar under en vecka i slutet av juni 2007. Kvällarna 
föregicks av pressinformation och artiklar i lokal press (Nerikes Allehanda), 
affischering samt annonser i dagspress och reklamtidningar. Även inslag i 
radio och TV förekom. 
 
En broschyr med rubriken ”Vad ska hända i Kv Bryggeriet?” togs fram inför 
bryggeriveckan.  
I den presenterades tankar och idéer om framtida användning av området 
med tillverk-ningsindustri, hantverk, ateljéer, kontor, butiker, destilleri, restau-
ranger osv. En skärmutställning fanns också med samma tema, och i anknyt-
ning till denna kunde besökare lämna förslag och idéer för Kv. Bryggeriets 
framtida utformning och användning. Förslagsblock fanns också på fler 
platser inom området.  
 
Den publika veckan i bryggeriet blev mycket framgångsrik, och minst 200 
personer besökte bryggeriet varje dag, alltså ca 1 000 besök. 
 

FRAMTID 
 
För det fortsatta arbetet bör Nora kommun besluta om vision och inriktning 
för Kv Bryggeriet. 
Visionen och inriktningen har arbetats fram tillsammans med företagen i 
arbetsgrupperna och är också ett resultat av bryggeriveckan, och ska tjäna 
som underlag för det fortsatta arbetet. 
 
Vision och inriktning 
• Göra Kv Bryggeriet till ett av regionens mest attraktiva besöksmål, där 
 många småföretagare verkar. Där ska finnas butiker, bostäder, kultur-
 företag, hantverkare, hälsoföretag, café /ungdomscafé och restaurang.  
 Kv Bryggeriet är till för alla åldrar. 

 
• Etablera tillverkande företag, bland annat destilleri och lokaler för 
 byggnadsvård och konstsmide, samt utbildningar kopplade till 
 verksamheterna. 
 
• Skapa kreativa mötesplatser med exempelvis utställningslokaler där den 
 stimulerande kulturmiljön är pietetsfullt bevarad. 
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• Göra Kv Bryggeriet till en naturlig fortsättning på Prästgatans affärsstråk. 
 Knyta samman Kv Bryggeriet med åpromenaden och därigenom skapa ett 
 attraktivt stråk runt staden 
 
Efter beslut om vision och inriktning ska projektet genomföras där målen ska 
vara:   
 
Mål i projektet 
 
• skapa en operativ projektgrupp- styrgrupp-, som arbetar fram förslag på 
 hur bevara, nyttja och utveckla ett befintligt industriområde med mycket 
 högt kulturhistoriskt värde i överensstämmelse med visionen och att 
 genomföra förslagen. 
 
• åstadkomma en handlingsplan för finansiering och långsiktig verksamhet. 
 
• undersöka möjligheterna hur kombinera olika verksamheter, såväl 
 kommersiella, kulturella som ideella = trepartnerskapet enligt Leader-
 metoden 
• att upprätta kompletterande uppmätningsritningar. 
 
Förslag till beslut:  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta ovanstående vision och inriktning för Kv Bryggeriet samt 
 
att uppdra till kommunchefen att genomföra ovan beskrivna projekt. 
 
Nora 2007-09-25 
 
 
 
Jan Norlund 
 
 
 
 
 
 
 
 


