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Lavprofil-træstruktur under et buet grønt tag 

The Hurlingham Club Racquet Centre fik et let tag med Kerto® LVL-elementer 

 

The Hurlingham Club er en grøn oase af tradition, kendt i hele verden som en af de 

største private klubber. The Racquet Centre (tennis- og squash-hallen), der er designet 

af David Morley Architects, har en forsænket lavprofil-form og et buet grønt sedumtag 

for at mindske bygningens miljøpåvirkning. Det åbne område til indendørs tennis- og 

squashbaner gjorde det nødvendigt at placere tagbjælkerne langt fra hinanden.  

Hurlingham-projektet omfattede opførelsen af et sportskompleks med fire indendørs 

tennisbaner og fire squashbaner. Hallen er 35 meter bred og 55 meter lang. Hovedbjælkerne 

er udspændte stålbjælker. For at skabe mere plads til banerne og reducere udgifterne til 

disse komplekse bjælker, er afstanden mellem dem helt oppe på 12,9 meter. Imellem 

stålbjælkerne ville arkitekterne gerne have træ.  

 

 

Kerto LVL-træelementer understøtter de lange mellemrum mellem de buede stålspær 

 

Det primære arkitekt- og ingeniørfirma Price & Myers var på udkig efter en effektiv løsning 

med lav vægt til de store mellemrum. Traditionelt lamineret tømmer kombineret med en 

massiv træplade øverst gav bjælkerne en højde på 1.200 millimeter, hvilket var for meget. 

Ingeniørerne fra Price & Myers overvejede sammen med Metsä Wood et design med en 
fladere konstruktion af taget, som stadig muliggjorde de store mellemrum og det tunge 
grønne tag. Det fælles designarbejde resulterede i en beslutning om at benytte et tag-design 
med Kerto-Ripa®-elementer. Disse elementer er fremstillet af Kerto® LVL vha. 
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strukturlimning. Med alle andre materialer ville det have været nødvendigt at placere 
spærene tættere på hinanden. 

De Kerto-Ripa-elementer, der udgør den hvælvede tagkonstruktion, er 12,9 meter lange og 
har en totalhøjde på 645 millimeter og en maks. bredde på 1.200 millimeter. For at muliggøre 
den kurvede konstruktion, blev det besluttet at benytte fire forskellige bredder: 550 millimeter, 
600 millimeter, 700 millimeter og 1.200 millimeter. I alt blev der anvendt 140 præfabrikerede 
Kerto-Ripa-elementer. Tagelementerne flugter med de buede stålspær.  

Da stålelementerne skulle have samme dybde som Kerto-Ripa-elementerne, var 
stålproducenten dybt involveret.  
 
 
Tæt samarbejde og BIM-teknologi resulterede i det perfekte match  
 

Pga. tagets buede facon skulle understøttelsen og installationsprocessen tages i betragtning 
allerede i design-stadiet for at undgå problemer under opførelsen af taget.  

På det første møde mellem entreprenøren, arkitekten, ingeniørerne og stålproducenterne 
stod det klart, at den komplekse form og de lange mellemrum krævede et tæt samarbejde 
mellem alle i teamet.  

Dybden på Kerto-Ripa-elementerne bestemte dybden på de buede stålelementer, da stålet 

skulle flugte med træelementerne pga. den grønne tagkonstruktion ovenover. Forbindelsen 

mellem Kerto-Ripa og stålelementerne skulle derfor designes meget omhyggeligt. 

Projektteamet anvendte BIM-teknologi til at sikre, at stål- og træelementerne passede 

sammen “som hånd i handske”.  

De BIM-modeller, som stålproducenten og Metsä Wood udvekslede, gjorde det også muligt, 

at alle samlebeslag i stålet var synlige, så pladerne kunne ændres, og installation og 

sammenhæftning kunne foregå uden problemer på bygepladsen. 

 

 

Hurlingham Racquet Centre-projektet kort fortalt: 

- Tennis- og squashhallen Hurlingham Racquet Centre, der måler 35 gange 55 meter, 

indeholder fire tennisbaner og fire squashbaner. 

- Taget indeholder 140 Kerto-Ripa®-elementer i fire forskellige bredder (fra 550 mm til 

1.200 mm). 

- Kerto LVL SONANS akustikplader blev indbygget i Kerto-Ripa®-elementerne. 

- Det lette installation var et resultat af de omhyggeligt designede samlebeslag. Der blev 

anvendt BIM-teknologi i processen.  
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Se opførelsen af The Hurlingham Racquet Centre på www.metsawood.com/references 

Billeder: http://databank.metsagroup.com/l/wvSdncKTw_Cs 

 

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 

Virpi Koskimies 

Communications specialist, Metsä Wood 

+358 (0) 50 4522203 

virpi.koskimies@metsagroup.com 

Lau Larsen 

Marketing Director, Metsä Wood  

+ 45 26127478 

lau.larsen@metsagroup.com 

www.metsawood.dk 

Metsä Wood leverer konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter til byggeriet, industrien 

og distributionspartnere. Vi fremstiller produkter af nordisk træ, et bæredygtigt råmateriale af 

førsteklasses kvalitet. I 2015 havde vi en omsætning på EUR 0,9 milliarder, og vi har mere 

end 2.000 medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group. 
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