
SPIRAL
Nya Ögon På Stål

Som en stor stålbandsrulle, ställd på mar-
morgolvet och utdragen till en spiral, är 
den cafémiljö besökaren först möter när 
denne anländer till Nordbygg i mars 2012.

SPIRAL

Den stora skulpturen viskar om den ur-
sprungliga tillverkningsprocessen och 
bjuder in besökaren till att på ett sinner-
ligt sätt få en fördjupad upplevelse i stålets 
mångfacetterade värld.
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FASADER

Fasad in mot entréhall   Skala 1:100 Fasad mot entré och restaurant   Skala 1:100

Fasad mot scen Skala 1:100Fasad mot gångstråk och bokhandel   Skala 1:100
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SEKTIONER

Sektion A-A Skala 1:100 Sektion B-B Skala 1:100

Cafédelen består av en vit, L-formad disk som är placerad utmed den raka delen av 
stålbandspiralen, mot scenen. Valet av placeringen och färg är gjord med tanke på att 
caféet inte ska konkurrera med spiralens formspråk utan istället vara ett fristående 
element, uppställt intill spiralen.

Stålutställningen är placerad på spiralens insida. A4-trycksakerna hängs i genomskin-
liga dokumenthållare direkt på spiralväggen.

Spiralens form, där man inte ser vad som händer runt nästa krök, lockar till ny-
fikethet att vilja upptäcka. Då man står vid cafét bidrar den spännande miljön till att 
man drar sig in för att undersöka spiralen och stålutställningen.  

På väg inåt i spiralen bjuds man att undersöka och uppleva stål med flera sinnen. Man 
kan låta sig ledas genom att föra handen utmed spiralen, omgivas av stålet och ur små 
högtalare hängda från taket uppleva musik. Många instrument skulle inte existerat 
utan stål, allt från mungiga och munspelet till den stålsträngade gitarren och pianot 
eller brassblåsinstrumenten.

I dess center avslutas spiralen med en innefrån belyst skulptur vilken projicerar upp 
vackert skuggspel på de böjda väggarna.

Perspektiv med uppskissat skuggspel från spiralens mitt 
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KONSTRUKTION
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Spiralen är uppbyggd av fyra 90cm breda stålband som ställs ovanpå varandra med 
en distans av 5cm mellan. 

Banden är förvalsade på fabrik och uppskurna i sektioner med en längd av 4 -10m. 
Väl på plats sammanfogas spiralen med hjälp av stående stålreglar. För att behålla dis-
tansen mellan banden placeras ett stålelement mellan dem, vilket skruvas in i regeln  
och banden hålls på plats med en bricka. Spiralen har även ett avstånd till golvet på 
ca 5cm och reglarna har därför ställbar fot. Detta hjälper även för att motverka even-
tuella ojämnheter i marmorgolvet.

Spiralen sätts ihop i segment som sedan sammanfogas. Vid skarven är skivorna bock-
ade och skruvas fast i sidan av regeln, detta för att undvika skruvhål på utsidan av 
spiral och på det sättet hålla utsidan så slät som möjligt.

Strukturen är stabil och står stadigt i sig själv men för att säkra upp mot eventuella 
horisontella krafter sätts två wire som ett kryss uppe på strukturen. De fästs i vardera 
fyra reglar.

Ovan:  Detalj på infästning i regeln

Höger: Förslag på wireinfäsning i
            regel samt skruvfoten

Nedan: Detalj ovan på ihopskarv-
            ning av skivor i regeln.


