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Urbant sportssenter med uventet buet treverk 

Takket være innovativ bruk av forhåndsproduserte treprodukter kunne en ambisiøs 
arkitektonisk visjon oppfylles 

Det nye Clamart Sports Centre er "en autentisk sportssby" med en fasong som er designet 
for å følge kurvene i landskapet. Designarbeidet var basert på definisjonen av 
arkitektkonseptet av Gaétan Morales og hans team fra Gaëtan Le Penhuel architect 
agency. Den tekniske løsningen knyttet sammen fasaden og taket i en kontinuerlig struktur. 
Sportskomplekset inkluderer et treningssenter, kampsports-dōjō, friidrettsområde, tennisbane 
- alt på en etasje. 

 

"Dette prosjektet er virkelig fremragende. Ikke bare på grunn av størrelsen, men også på 
grunn av fasongen. Med sine buer, uvanlige dimensjoner og brede åpning i taket for 
friidrettsområdet, var veldig få trestykker som ble brukt, identiske", forklarer Antoine Roux 
fra Clamart-prosjektets konstruksjonsentreprenør Charpente Concept. 

På grunn av den komplekse geometrien, utgjorde design av taket og reisverket på Clamart 
Sports Centre avanserte tekniske og estetiske utfordringer, som den doble buen på bestemte 
områder av taket. Metsä Woods Kerto® LVL erstattet glulam, som generelt brukes for 
bygging av lange, buede bjelker. 

Omfattende 3D-design var utgangspunktet 

I tråd med ønskene til de lokale myndighetene, var et primært arkitektonisk mål for Clamart 
Sports Centre å gjenskape en forbindelse mellom to meget kontrastfylte urbane miljøer: et 
boligområde med eneboliger og et distrikt med høyhus. Hele bygningen ble skalert og 
designet i 3D. Det tok 3000 timer med designarbeid og produserte 4000 
konstruksjonstegninger som nå kan gjenbrukes i forskjellige skalaer. 

"Vi diskuterte strukturell effektivitet og produserte analyser med våre modellerings- og 
beregningssystemer for å identifisere den mest passende løsningen. Vi arbeidet spesielt mye 
med planløsningen. Hele designprosessen ble utført i 3D. Dette var nødvendig på grunn av 
den komplekse fasongen på bygningen", forklarer Gontran Dufour, associate director og 
joint managing partner hos VS-A design office. 

"Takket være 3D-modelleringsprosessen kunne vi eksportere informasjon om elementene 
som skulle brukes i produksjonsprosessen", konkluderer Cedric Roux, leder hos 
kontraktøren Poulingue Design Office. 

Kombinere en sterk ramme med en buet struktur 

Innovativ bruk av Kerto® LVL muliggjorde bredest mulig frihet i kurvaturen for å støtte 
kompleksets arkitektoniske visjon. Metsä Woods leveranse bestod av Kerto® LVL takbjelker 
for bygningens ramme og takstruktur, og dekker et areal på 5200 m2.  
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Dette materialvalget ga større arkitektonisk frihet, med mulighet for brede spenn og 
optimalisering av selve trestrukturen. Formen på bjelkene muliggjorde videre optimalisering 
av materialene i så stor grad som mulig og begrenset også avfall på grunn av presis kutting. 

Ettersom geometrien på takstrukturen av tre er ekstremt kompleks, var den største 
utfordringen å sikre at elementene støtter lasten som oppstår på grunn av takets fasong. 
Stabiliteten til bygningen ble oppnådd med en rammestruktur av bjelkerister bestående av 
Kerto® LVL-bjelker. Strukturen overfører belastningen fra taket, og gir samtidig den ønskede 
arkitektoniske fasongen. Bestemte områder av strukturen var forsterket for å optimalisere 
tverrsnitt og redusere materialkostnadene på diagonalene.   

Tilpasningsdyktig, estetisk og nøyaktig løsning    

I Clamart-prosjektet ble det oppdaget at den høye koblingsstyrken på kryssbundet Kerto-Q 
reduserer mengden med nødvendige koblinger og dermed størrelsen på stålplatene. Alt dette 
ga betydelige besparelser for byggeren, både når det gjelder materialer og tid. De mekaniske 
egenskapene til Kerto Q LVL, spesielt tverrfiner, forbedret også motstanden for festene. 
Hulrommet på bjelkene ble brukt til å skjule mesteparten av stålplatene og innebygde 
metallfester, som braketter, bolter og plugger. 

Konstruksjonskontoret designet høyytelses stålmontasjer egnet for Kerto® LVL, som i stor 
grad var usynlige. Med detaljert designarbeid kunne bygningsingeniører reise de store 
spennviddene rett på plass i strukturen. 

Clamart Sports Centre, teknisk informasjon: 

 Areal 130 m x 40 m = ca. 5200 m²  

 18 m x 36 m oval åpning over friidrettsområdet  

 Over 500 m3 Kerto LVL brukt  

 70 000 plugger og bolter  

 120 tonn stål  

 1000 stålmontasjer, alle forskjellige  

 4000 konstruksjonstegninger / 3000 timers arbeid for Charpente Concept  

 12 000 timer med kutting og montering av boksbjelker  

 Volum på Kerto-S brukt: 53 m3 / Volum på Kerto-Q brukt: 546 m3  

 Høyde på største taksperre: 1200 mm  

 Kerto LVL boksbjelker med forskjellig kurvatur og montert med gjennomgangsplater:  
o 562 sekundære taksperrer med lengde som varierer fra 2,8 m til 4,3 m  
o 41 tverrstykker med en total lengde på 40 m  
o 28 langsgående søyler med varierende lengder mellom 5 og 8,5 m  

 Maksimum spenn på bjelker: 30,4 m mellom støtter 

 

Opplev hele konstruksjonen av det fremragende Clamart Sports Centre på 
www.metsawood.com/publications. 

 

Images: http://databank.metsagroup.com/l/jc5XMtFM8HfQ 

http://www.metsawood.com/publications
http://databank.metsagroup.com/l/jc5XMtFM8HfQ
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For mer informasjon, kontakt: 

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Wood, mobile: +358 (0)50 4522203, 

virpi.koskimies@metsagroup.com 

PR förfrågningar, kontakta: 

Björn Mogensen, Mogensen.info 
bjorn.mogensen@mogensen.info 
tel. +46-708-184298 
 

Metsä Wood tilbyr konkurransedyktige og miljøvennlige treprodukter for konstruksjon, industrielle 
kunder og distributører. Produktene våre er av nordisk trevirke, et bærekraftig råmateriale av høyeste 
kvalitet. Vår omsetning i 2015 var på 0,9 milliarder Euro, og vi har omtrent 2.000 ansatte. Metsä 
Wood er en del av Metsä-gruppen. 

 

 

 


