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Inledning
Enligt länsstyrelsens beslut den 2012-05-10 har NJOV beviljats upp till 81 % bidrag för
omputsning av fasaderna på Hjulhuset och Mjölkboden inom kulturreservatet Pershyttans
bergsmansby, antikvarisk medverkan och reparation av takskada på boden/uthuset vid
byggnadsminnet Järle stationshus.
Antikvarisk medverkan har främst bestått av besiktningar vid pågående arbeten, skriftliga
anvisningar, fotodokumentation och rapportskrivning. Följande rapport avser de åtgärder som
genomförts under 2012.
I november 2011 utfördes en skadeinventering, Åtgärdsbehov Järle stationshus och uthus. Vid
reparationsarbetena med uthuset har man följt anvisningarna föredömligt.

Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare
Förvaltare och
bidragmottagare:
Bidrag:
Hantverkare:
Antikvarisk medverkan:
Utförandeperiod:
Slutbesiktning:
Diarienummer:
Diarienummer Lst:
Registrerade bilder:

Nora Ervalla järnväg 1:1 och 2:1, Flåten Ervalla socken,
Örebro kommun, Västmanland.
Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV)
BJC/ÖLM genom Henrik Sannerstedt
I bidraget ingår även åtgärder utförda i Pershyttan 2012
81% av totalkostnaden 2012, max 560 000 kr
Ove Molin i Nora med arbetsteam från Litauen.
Örebro läns museum, Örjan Hedhman nov. 2011 –juni 2012
Maj –juni 2012
2012-06-26
2006.220.106
434-3736-2012
OLM_2012_17_1-22, Örjan Hedhman

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är uppförd 1907 med en stolpverkskonstruktion som vilar på en grundmur av
slaggsten. Timret och reglarna i stolpverksstommen är bearbetade dels genom handbilat skrätt
timmer men även flera delar är maskinsågade.
Fasaden är klädd med liggande fasspontpanel som är rödfärgsmålad.
Taket är ett sadeltak som är klätt med tvåkupigt lertegel. Över dassdelen sitter en
ventilationshuv av trä som är plåtklädd i den andra delen som varit tvättstuga finns en murad
skorsten med utkragat krön.
Bräddörrarna är ramverksdörrar med fyllningar. Dörrarna vid toaletterna har ribbade
fyllningar i överdelen för luftning. Förrådsdörrarna är narade. Invändigt är en del målade med
järnoxidbrunt, utvändigt grönmålade.
Fönstren är enkla spröjsade grönmålade fönster, över en del dassdörrar sitter spröjsade
överljus. I tvättstugedelen sitter ett större spröjsat fönster med mittpost. Uppe i östra gaveln
sitter ett kvadratiskt spröjsat fönster.
Omslagsbild: Det färdigställda uthuset vid Järle station Bild 17.
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Utförda åtgärder
1. Dränering av mark
Marken runt uthusbyggnaden är väldigt blöt och fuktig, detta leder till att hög fuktighet lagras
i byggnaden. Marken har därför ytdränerats och vatten från stuprör leds bort från grunden.
Buskar växer nära inpå fasaden, tät vegetation hindrar att fasad och grund torkas ur. Buskar
har tagits bort.

Bild 1. Sank mark och tät vegetation har orsakat rötskador. Bild 2. Ytdränering har utförts, ytan närmast
byggnaden är uppgrusad och buskar har tagits bort.

2. Grund
Stolpverkskonstruktionen vilar på en låg mur av slaggsten. En del stenar har frusit sönder och
några stenar har även tryckts ut.
Sönderfrusna stenar har bytts ut och sten som tryckts har lagts tillbaka.

Bild 3. Grunden har tagit skada av fukt.

Bild 4. Grundstenarna är tillrättalagda.
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3. Stolpverk
Delar av stolpverkets syll ca 3 meter och stolpar var rötskadat och har bytts. Mot syd har
syllen sågats rent från rötskadade delar och en offerbräda lagts in.
Tjära och linolja har strukits på stolpverk och syll samt inne i det före detta ved och
kolförrådet har stolpverket tjärstrukits.

Bild 5. Skadad syll och stolpverkskonstruktion.

Bild 6. Nya sparrar har lagts in i konstruktionen och
behandlats med linolja och tjära.

Bild 7. Syll och mark före åtgärd.

Bild 8. Samma ställe efter åtgärd.

4. Fasad
Rödfärgningen fäller och släpper på en del utsatta ställen. Nedtill mot marken finns även
skador av röta och mögel. Fasaden är rengjord och ommålad med röd slamfärg av fabrikatet
Falu ljus röd.
Fotbrädans rötskadade delar har bytts.
Rötskadad panel har bytts ut mellan dassdörr och vedförrådet. Fasspontad panel som är lik
den ursprungliga har använts. Smidd klippspik har återanvänts.
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Bild 9. Fasadens skick före åtgärd.

Bild 10. Panel och takfot lagad och målad.

5. Tak
Sadeltaket är täckt med ett tvåkupigt lertegel. På en stor del av det norra takfallet har teglet
rasat ned och inbrädningen är rötskadad. Även delar av teglet är dåligt täckt vid skorsten och
ventilationshuv.
Teglet har tagits ned och rengjorts. Det ursprungliga flacka tvåkupiga teglet har åter lagts på
framsidan och på taket vid gaveln. Baksidan har fått nytt tvåkupigt tegel. Takets inbrädning
har lagats. Ett högben på en takstol har bytts ut. Taket är täckt med oljehärdad masonit före
tegeltäckningen.

Bild 11. Takets rötskador.

Bild 12. Takets inbrädning och takstol efter åtgärd.
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Bild 13. Långvarigt förfall har lett till stora rötskador. Bild 14. Rötskadade delar av taket har bytts. Oljehärdad
masonit har lagts på inbrädningen. Det äldre flacka teglet har i första hand lagts på det främre takfallet.

6. Skorsten och ventilationshuv
Teglet på skorsten är nedsmutsat och fogning saknas på en del ställen.
Ventilationshuvens skadade delar är utbytta och den rostskadade plåttäckningen är utbytt mot
galvad plåt. Även skorstenens plåttäckning är utbytt. Plåttäckningen målas röd om något år.

Bild 15 och 16. Ventilationshuven och skorstenen har fått nya plåttäckningar. Plåtarna ska målas röda.

7. Dörrar och fönster
En del rötskador på dassdörrarna har lagats. Dörrarna är målade med linoljefärg S5020-G50Y.
Fönster har kompletteringskittats och målats om med vit linoljefärg. Trasiga glasrutor är
utbytta mot kulturglas.
Dörr- och fönsteromfattningar har målats om med vit linoljefärg.
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Bild 17. Dörrar och fönster har lagats och målats om.

8. Svamp och mögel
I ett av förrådsutrymmena, den gamla vedboden, med jordgolv och två av dassbåsen direkt
under takläckaget hade svamp, mögelskador och rötskador. Angripna delar har rengjorts och
fått torka ut. Träföremål som legat direkt på marken har avlägsnats. Synliga svampangrepp
har tagits bort. Grus har lagts in som marktäckning.
I dassens rötskadade och svampangripna delar har man bytt ut trösklar och delar av
sidostyckena i dörrkarmarna.
Delar av syllstocken, stolpar vid förrådsdörren och takstolskonstruktionen har rötskadade och
svampangripna delar bytts ut. Se ovan stolpverk.
Efter uttorkning har skadade partier behandlats med tjära och linolja.

Bild 18 och 19. Svamp och mögel trivdes i den fuktiga miljön.
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Fotoprotokoll
Motiv:

Reparationsarbeten med uthusbyggnaden
Bild 1:
Markfukt och vegetationen har skadat byggnaden.
Bild 2:
Ytdränering har utförts och buskar tagits bort.
Bild 3:
Grunden har tagit skada av fukt.
Bild 4:
Grundstenarna är tillrättalagda.
Bild 5:
Skadad syll i vedbod.
Bild 6:
Utbytta sparrar i stolpverkskonstruktionen.
Bild 7:
Syll och mark före åtgärd.
Bild 8:
Syll och mark efter åtgärd.
Bild 9:
Fasaden före lagning och målning.
Bild 10:
Fasaden efter åtgärd.
Bild 11:
Takets rötskador på insidan.
Bild 12:
Tak och takstol är lagad.
Bild 13:
Takets skador.
Bild 14:
Taket har lagats och teglet läggs på plats.
Bild 15:
Ventilationshuven åter på plats med ny plåtavtäckning.
Bild 16:
Skorstenen har fått ny plåtavtäckning.
Bild 17:
Den färdiga byggnaden från norr.
Bild 18:
Skador i dasset.
Bild 19:
Svamp och mögel i vedboden.
Bild 20:
Grön linoljefärg har använts till dörrarna.
Bild 21:
Röd slamfärg, Falu ljusröd har använts på fasaden.
Bild 22:
Ventilationshuven före åtgärd.
Bild 23:
Ventilationshuven efter åtgärd.
Bild 24:
Takfoten före åtgärd.
Bild 25:
Takfoten är lagad.
Bild 26:
Takfoten på stationsbyggnaden har varit förebild för uthusets tak.

Registrerade bilder finns med acc.nr. OLM_2012_17_1- 22

Fotograf:

Örjan Hedhman, ÖLM Bild 1- 26
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Bilddokumentation

Bild 20 och 21. Färg som använts vid målningsarbetet.

Bild 22. Ventilationshuv före åtgärd.

Bild 23. Ventilationshuv efter åtgärd.
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Bild 24. Takfotens tidigare utförande där brädorna ligger längs med takfallet. Bild 25. Nytt utförande av
inbrädningen vid takfot likt stationsbyggnaden som ses på bild nedan.

Bild 26. Utformningen av stationsbyggnadens inbrädning vid takfot.
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