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Modernt sportcenter med oväntade träkurvor 

Den innovativa användningen av prefabricerade träprodukter gjorde att en ambitiös 
arkitektonisk vision kunde förverkligas 

Det nya Clamart Sports Centre är ”en äkta sportstad” med en form som passar omgivningen. 
Designarbetet baserades på det arkitektoniska konceptet som det definierats av Gaétan 
Morales och hans team från arkitektbyrån Gaëtan Le Penhuel. Den tekniska lösningen 
länkade samman fasaden och taket i en enhetlig struktur. I idrottsanläggningen finns ett gym, 
en dojo för kampsport, ett område för friidrott och en tennisbana – allt i ett och samma plan. 

 

”Projektet är verkligen enastående, inte bara när det gäller storleken utan även formen. 
Kurvorna, de ovanliga proportionerna och den stora öppningen i taket i friidrottsdelen gjorde 
att det var mycket få träkomponenter som var identiska”, förklarar Antoine Roux från 
Clamart-projektets tekniska underleverantör Charpente Concept. 

Den komplicerade geometrin innebar att designen av taket och ramverket till Clamart Sports 
Centre bjöd på avancerade tekniska och estetiska utmaningar, som till exempel 
dubbelkurvan i vissa delar av taket. Metsä Woods Kerto® LVL ersatte limträ, som normalt 
används för att bygga långa välvda balkar. 

Utgångspunkten var ett omfattande designarbete i 3D 

I linje med önskemål från lokala myndigheter var ett av de primära arkitektoniska målen för 
Clamart Sports Centre att återskapa kontakten mellan två mycket olika miljöer: ett 
bostadsområde med friliggande villor och ett område med höghus. Hela byggnaden fick 
måttangivelser och design i 3D, vilket krävde 3 000 timmars designarbete och resultatet blev 
4 000 konstruktionsritningar som nu kan återanvändas i olika skalor. 

”Vi diskuterade strukturell effektivitet och gjorde analyser i våra system för modellering och 
beräkning för att identifiera den mest lämpliga lösningen. Vi fokuserade extra mycket på 
layouten. Hela designprocessen utfördes i 3D, vilket var nödvändigt på grund av byggnadens 
komplicerade form”, förklarar Gontran Dufour, chef och joint managing partner på 
designkontoret VS-A. 

”3D-modelleringen gjorde att vi kunde exportera information om de element som skulle 
användas i tillverkningsprocessen", sammanfattar Cedric Roux, chef hos underleverantören 
Poulingue Design Office. 

Ett starkt ramverk kombinerat med en välvd struktur 

Den innovativa användningen av Kerto® LVL gav maximal frihet att skapa både den välvda 
formen och förverkliga den arkitektoniska visionen. Metsä Wood levererade Kerto® LVL-
balkar till byggnadens ram och takstruktur, som täcker ett område på 5 200 kvadratmeter.  

Materialvalet gav större arkitektonisk frihet, tillät vida spann och optimerade själva 
träkonstruktionen. Balkarnas form gjorde också i sin tur att materialet kunde optimeras och 
att avfallet kunde begränsas på grund av den precisa sågningen. 
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Då geometrin för takstrukturen i trä är oerhört komplex, bestod huvudutmaningen i att se till 
att elementen kunde bära den belastning som takets form innebar. Byggnadens stabilitet 
upprätthölls tack vare en gallerformad struktur som består av Kerto® LVL-balkar. Strukturen 
överför belastning från taket samtidigt som den har den önskade formen. Vissa områden av 
strukturen förstärktes för att optimera tvärgående delar och sänka materialkostnaderna för 
diagonala element.   

En anpassningsbar och estetisk lösning med hög precision    

Under Clamart-projektet upptäcktes att anslutningsstyrkan hos korslimmade Kerto-Q gjorde 
att det krävdes färre anslutande delar vilket i sin tur reducerade storleken för stålplattorna. 
Allt detta gav upphov till betydande besparingar för entreprenören, både när det gällde 
material och tid. De mekaniska egenskaperna hos Kerto Q LVL, i synnerhet de tvärgående 
faneren, ökade även motståndskraften hos fästanordningarna. Håligheter i balkarna 
användes för att dölja det mesta av stålplattorna och inbäddade metallfästen såsom 
vinkeljärn, bultar och pluggar. 

Ingenjörsbyrån utformade högpresterande stålkonstruktioner anpassade för Kerto® LVL, som 
mestadels var osynliga. Tack vare det noggranna designarbetet gick det lätt att lyfta enorma 
balkar på plats i strukturen. 

Clamart Sports Centre, tekniska data: 

 Ytarea 130 x 40 m = cirka 5 200 m²  

 18 x 36 m oval öppning över friidrottsdelen  

 Över 500 m3 Kerto LVL användes  

 70 000 pluggar och bultar  

 120 ton stål  

 1 000 stålkonstruktioner, alla unika  

 4 000 konstruktionsritningar/3 000 arbetstimmar för Charpente Concept  

 12 000 timmar för sågning och montering av lådbalkar  

 Volym Kerto-S som användes: 53 m3/Volym Kerto-Q som användes: 546 m3  

 Den största balkens höjd: 1200 mm  

 Kerto LVL lådbalkar med olika välvda former, monterade med sammankopplande 
plattor:  

o 562 sekundära balkar med längder på mellan 2,8 och 4,3 m  
o 41 tvärbalkar med en total längd på 40 m  
o 28 longitudinella balkar med längder på mellan 5 och 8,5 m  

 Maximalt balkspann: 30,4 m mellan stöden 

 

Upplev hela konstruktionen av Clamart Sports Centre på www.metsawood.com/publications. 

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

 

http://www.metsawood.com/publications
http://databank.metsagroup.com/l/jc5XMtFM8HfQ
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För mer information kontakta: 

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 erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och 
distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår 
omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till 
Metsä Group. 

 

 

 

 

 


