
1. Stationsområdet i Nora

Stationsområdet i Nora ligger vid strandkanten mot Norasjön. Området omfattar idag såväl kolbod som
lokstallar, verkstäder och stationshus. Byggnaderna som är uppförda från 1890-talet fram till 1940-talet
representerar alla sin byggnadstid. Det ursprungliga stationshuset och ett godsmagasin uppfördes 1855.
På 1890-talet tillkom lokstall, vagnverkstad och ett nytt stationshus och ett något större godsmagasin, i
vilket ett spår var indraget. Samtidigt revs det gamla stationshuset och magasinet och spårområdet fylldes
ut och breddades med fler spår ned mot sjön. 1 Förutom den allra första generationens byggnader av
stationshus, magasin, lokstall och malmbod, har allt som sedan uppförts fått stå kvar i tämligen orört
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skick med små kompletterande tillbyggnader då behov har uppstått. Stationsområdet i Nora ingår i
riksintresseområde T33 (Centrala Nora) Örebro län. Stationsområdet ingår dessutom i det område som
belönades med Europa Nostra priset 1993.

1.1 Stationshuset

Stationshuset är uppfört 1896-98 och ritades av arkitekterna Ludvig Peterson och Ture Stenberg. Byg-
gnaden är i två plan och har en vindsvåning som delvis är inredd. Stationshuset präglas av en sekelskiftes-
arkitekturen med tydliga inslag av en tidig nationalromantik med asymmetri, torn med spetsiga plåttak
och frontespiser. Fasaden är murad i rött tegel med kalkstensdetaljer och runda valvbågar ovanför
fönstren.2

I entréplanet inrymdes från början ett par
väntsalar för passagerare och en vestibul med
anslutning till biljettexpedition och resegods-
rum.

                                                                                                                                                        
1 Markant (1998-99)
2 Markant (1998-99)

Bild x: Stationshuset och toalettbyggnaden med spårområdet i förgrunden och Norasjön i bakgrunden.
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Sedan början av 2000-talet inryms Noras turistbyrå i stationshusets bottenvåning och de befintliga herr-
och damtoaletterna med ingång från väntsalarna är moderniserade. Resgodsrummet mot spårområdet
fungerar idag som pannrum men det ursprungliga biljettkontoret, tågexpeditionen och stations-
inspektorns expedition finns bevarade. På övervåningen finns kontorslokaler och här finns det gamla
styrelserummet kvar.

Skiss från slutet av 1800-talet till stationshuset av arkitekterna Peterson och Stenberg.
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Mycket av fast inredning i stationshuset är bevarad. Detaljer som lister, dörrar, stuckaturer, kalkelugn,
spiraltrappa, brandsäkra dörrar till arkiv, golv och apparatur finns kvar.

Vänster: Ställverksskåp i stationsexpeditionen. Ovan:
Spiraltrapp från stationsexpeditionen till övervåningen.

Ovan: Ljusinsläpp i korridoren på övervåningen. Kakelugn i
Styrelserummet, fd. trafikchefens rum. Nedan: utsmyckningar av
korridor.på övervåningen.
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1.2. Toalettbyggnad

Intill stationshuset ligger en toalett-
byggnad som är uppförd samtidigt som
stationshuset. Toalettbyggnaden in-
rymmer pissoar, lamprum samt avträden
för damer och herrar.

Tillskillnad från stationsbyggnaden är symmetrin rådande i det arkitektoniska uttrycket och dragen av
renässans är därför tydligare. Fasaderna är delvis slätputsade och fönstren med sina halvmåneformer har
försetts med kraftigt markerade rundbågevalv i profilerat tegel. Nedre delen av fasaden har murats i
samma röda tegel som stationshuset. I mitten av det falsade plåttaket finns en upphöjd lanternin för
ventilation.

1.3. Godsmagasin

Godsmagasinet byggdes ca 1900 i samband med att det gamla stationshuset med tillhörande magasin
revs. Det nya godsmagasinets arkitektoniska uttryck harmonierar med övriga verkstadsbyggnader inom
området med sina slätputsade fasader och detaljer i rent tegel. Invändigt har godsmagasinet genomgått en
kraftig ombyggnad, golvbjälklag har lagts om och nya innerväggar och innertak med tilläggsisolering har
skapat helt nya rum. I godsmagasinets sydligaste del finns en biljettlucka kvar. 3

                                                
3 Markant (1998-99)

 Godsmagasinet med Norasjön i bakgrunden.

Toalettbyggnad med Norasjön
i bakgrunden.
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1.4 och 1.5 Lastkajer

I stationsområdets norra del finns två lastkajer,
varav den ena av dessa ligger i anslutning till Gods-
magasinet.

1.6. Maskinverkstad och lokstallar

Maskinverkstaden och lokstallarna är sammanbyggda i en byggnadskropp. Mot sydost, vänd mot spår-
området och Norasjön, har lokstallet en mycket monumental och utmärkande gavel. Gaveln innehåller ett
vattentorn som är placerat i gavelns mitt och där byggnadens byggnadsår 1891 står inmarkerat i fasaden.
Byggnaden är långsträckt och den sydöstra delen har en karaktäristisk välvning för lokstallar med ingångs-
spår genom sex stora portar. I den nordvästliga delen som ligger rakt utsträckt finns bl.a. personalut-
rymmen och en fungerande smidesverkstad.

Byggnaden sett från två håll. Maskinverkstaden med
lokstallarnas vattentorn längst bort i bild. Högra
bilden: Lokstallarna.

En av lastkajerna, norr om
stationshuset.
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Maskinverkstaden och lokstallarna har uppförts i en historiserande stil med pilastrar och murade frontoner
i fasaden, dekorativa rundbågefönster och en vackert profilerad takfot i rent tegel. I övrigt har byggnaden
slätputsade fasader och papptak vilket är typiskt för verkstadsbyggnader.

Maskinverkstaden är fortfarande idag en fungerande verkstad med ett mycket av verkstadsutrustning kvar
från den tid som järnvägen var igång. Bland annat finns här en hjulsvarv från 1873. Från början drevs
samtliga maskiner med sk. taktransmission och remdrift som drevs med ångkraft. Ångkraften ersattes
senare med en central elmotor. I verkstaden finns en stor mängd utrustning bevarad från olika tidsåldrar,
som olika typer av hyvlar och borrar. I verkstadslokalen finns även flertalet arbetsbänkar kvar.

Ritning över lokstallarna från 1937.

Ovan: hjulsvarven, höger: en maskin som tillhör en yngre generation.



8

Inom byggnaden finns även en väl fungerande smedja med härd. Här finns även en gjuteridel samt en
nyare svetsplats inrymd. Fjäderhammaren i smedjan som fortfarande drivs med remdrift.

En av ässjorna i verkstadsbyggnadens smedja. Fjäderhammaren.

Arbetsbänkar

Maskinchefens kontor.
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I lunchrummet på övervåningen i verkstadsbyggnaden finns en fondtapet från 1950-talet.

1.7. Oljekällare

Den gamla oljekällaren ligger bakom maskinverkstaden alldeles
intill vagnverkstaden. Byggnaden är gråputsad och har ett gavel-
parti av träpanel.

1.8. Vagnverkstad

Vagnverkstaden tillsammans med maskinverk-
staden och lokstallet är de äldsta bevarade
byggnaderna inom stationsområdet. I rätvinkel
norrut från lokstallet byggdes den dåvarande
Nora Verktygsfabrik. Redan 1905 gick fabriken i
konkurs och byggnaden byggdes då om till blev
vagnverkstad.

 Vagnverkstaden till vänster i bild.

Oljekällaren i utkanten av områdets norra del.
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Vagnverkstadens arkitektoniska särdrag påminner
om maskinverkstaden och lokstallet med sin
historiserande stil. Fasaden är gulputsad med
detaljer i rent tegel. På den södra gaveln sker varu-
intaget längs spår som genom tre stora portar.
Utvändigt har byggnaden rustats upp 1985 i likhet
med lokstallet. 4

Vagnverkstaden innehåller en snickeriavdelning
och en måleriavdelning. Kvar finns tillhörande
maskiner och verktyg som sågar och hyvlar mm.
Liksom i maskinverkstaden drevs maskinerna även
här med taktransmission och remdrift. Till höger
innanför entrén finns ett förmanskontor och till
vänster en ässja.

1.9. Kontorshus

                                                
4 Markant (1998-99)

Kontorshusets exteriör samt trappräcke som är bevarat från ursprungs-
interiören.

Förmanskontoret.

Snickeriavdelningen i Vagnsverkstaden.



11

Kontorsbyggnaden tillhör den yngre generationen byggnader inom stationsområdet. Byggnadens
arkitektoniska stil är funktionalistisk, med ett formspråk som är enkelt med avsaknad av dekorationer och
med ett plattare tak. Kontorshuset är byggt 1938 med en murad stomme och i två plan. Byggnaden är
slätputsat i en gul kulör och en gråmålad sockel. Fönstren är kopplade tvåluftsfönster. Idag inrymmer
byggnaden bland annat NJOV:s arkiv.

1.10. Diesellokstall (motorlokstall)

1941 ritades ett modernare lokstall för diesellok. Diesellokstallet placerades ¼ varv sydväst runt den
framförliggande vändskivan. Lokstallet har infart för tre spår. Byggnaden har vackra proportioner med
höga spröjsade fyrluftsfönster. Portarna är klädda med stående fasspontpanel med ljusinsläpp i form av
kvadratiska niodelade fönsterpartier. Taket är klätt med papp och lutar svagt utåt.

Diesellokstallet är putsat och avfärgat i en vit
kulör. Takfot och snickerier är målade med en
mörkbrun kulör. Mor byggnadens baksida har
en ny dörr har satts in.5

                                                
5 Markant (1998-99)

Motorlokstallet med sina tre huvudingångar. I
förgrunden länkvändskivan.
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I motorlokstallet finns ett provrum för
diesellokutrustning. Här finns fast inred-
ning som skåp och dragskåp. I byggnaden
finns även rum för uppladdning av
batterier.

1.11 (a och b) Vändskivor

Framför diesellokstallet finns en sk. länkvändskiv (Ø = 12 m). Strax väster om diesellokstallet finns en
pivåvändskiva (Ø = 6 m). Pivåvändkivan vänds genom att springa runt medan den större länkvändskivan
kan snurras genom en manuell vev.

1.12 Skyddsrum

Inom stationsområdet finns två skyddsrum. Som
ett strategiskt bombmål under andra världskriget
tillfördes området dessa under den perioden.

1.13 Bockkvarn
Handvevad bock-
kvarn.

Arbetsbänkar.

Provrum i diesellokstallet.
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1.14 Vagnvåg

Vagnvågen har troligen tillkommit 1907. Vågen kunde väga
tyngder upp till 50 ton. Byggnaden är klädd med rödfärgad
locklistpanel och har ett sadeltak täckt med papp. Byggnaden
har spröjsade fönster och en dörr klädd med snedställd
spontad panel som är svartmålad.

1.15 Träkolsbod och kolgård

Träkolsboden är från 1934 och är en mindre byggnad med rödfärgad locklistpanel. Byggnaden har ett
sadeltak med papp och en fronton med pulpettak. På byggnadens ena gavelsida finns större port i samma
färg som övriga fasaden. Intill byggnaden ligger en kolgård.

Vågen.
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1.16 Dressinbod

Dressinboden ligger i stationsom-
rådets södra del intill vattensema-
foren och ån. Byggnaden har
samma arkitektoniska drag som
diesellokstallet och är troligen
uppförd vid ungefär samma tid.
Troligen är byggnaden byggd
under 1930-talet och den finns
inritad i en områdesplan över
stationsområdet upprättad
februari 1936 där även diesellok-
stallet och kontorsbyggnaden
finns inritade.

Byggnaden är uppförd i en våning och ljusputsad. Mot spårområdet har byggnaden tre dubbla portar i
spontad panel som brunmålats. Byggnaden har även enstaka sexdelade tvåluftsfönster som är rödmålade.
Byggnaden rustades 1985 och fick då nya takstolar och ny papp på sadeltaket. Fasaderna putslagades och
avfärgades i samma kulör som diesellokstallet. Tidsenliga rännor och stuprör har monterats. 6

1.17 Vattenhäst

Invid Hagbybron finns den gamla ”vattenhästen” bevarad. Denna användes för att tappa vatten i
ångloken.

1.18 Hagbybron

Hagbybron ligger vid infarten till
stationsområde. Bron uppfördes
1855 som en mindre enkelspårig
balkbro med trapetsformat fack-
verk. Breddades 1906 till två spår.

                                                
6 Markant (1998-99)

Dressinboden med vattenhästen.i förgrunden. I bakgrunden syns även
Hagbybron.

Hagbybron med
vattenhästen i förgrunden.
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1.19 Virkesbod

Byggnad med rödfärgad locklistpanel. Sadeltak med
trapetskorrugerad plåt. Byggnaden har flera skjut-
dörrar i plåt, röda samt dörrar i trä som är målade
röda. Byggnaden har småspröjsade fönster som är
vita. Byggnaden är uppförd 1942.

1.20 Förrådsbodar

I stationsområdets västra del finns ett par rödfärgade
byggnader troligen uppförda under början på 1940-
talet, en förrådsbod och en virkesbod (se nedan).
Byggnaden har rödfärgad fasad med locklistpanel,
småspröjsade fönster som är vita samt dörrar som är
målade röda. Taket består av ett sadeltak täckt med
trapetskorrugerad plåt, svart. Byggnad i två våningar
och längst i söder har byggnaden en tillbyggnad i ett
plan.

1.21 Förrådsbyggnad

Strax söder om Hagbybron intill spåren ligger
en envåningsbyggnad. Byggnaden har röd-
färgad locklist panel och ett sadeltak klätt med
svart korrugerad plåt. Tjärade bräddörrar
vetter mot spåret.


