
En färdig läktare med anpassad 
storlek och skön miljö.   

Martinsons limträläktare



Martinsons limträläktare är modulbaserad och finns i storlekar från 156 till 499 

sittplatser. Läktaren är utvecklad för att göra det lättare och mer ekonomiskt 

hanterbart för till exempel fotbollsklubbar i divisionerna under Superettan och 

Damallsvenskan att erbjuda sina supportrar en attraktiv och ombonad läktarmiljö. 

Leveransen omfattar komplett läktare med bärande stomme i limträ, med eller 

utan montage. Läktartypen är utvecklad för att erbjuda snabb leverans, göra det 

enklare och spara pengar för kunden. Både materialvalet och den energisnåla 

tillverkningen innebär en avsevärt minskad klimatbelastning jämfört med läktare

i andra material.

En modulbaserad läktare  
som lockar publik

Moduluppbyggd läktare i limträ utvecklad för 

idrottsklubbar som vill erbjuda sina supportrar 

en attraktiv läktarmiljö.



Attraktiv läktarmiljö Såväl trämaterialet som utformningen 

bidrar till en mycket tilltalande och ombonad läktarmiljö.

Valbar storlek Modulbaserad, skalbar konstruktion i sex 

storleksversioner från 156 t o m 499 platser. Möjlighet att 

bygga ut i efterhand.

Läktarkoncept som förenklar Färdig projektering och korta 

processer från start till mål underlättar för beställaren.

Säker och förmånlig kalkyl Tydligt redovisat och kon-

kurrenskraftig pris. Ger underlag för en säker kalkyl som 

underlättar budgetering och finansiering. 

Uppfyller alla krav Utvecklad för att uppfylla gällande 

byggnormer samt Svenska Fotbollförbundets anvisningar för 

klubbar under Superettan och Damallsvenskan.

Handikappanpassning Handikapplatser enligt Svenska 

Fotbollförbundets anvisningar 2017.

Högt brandmotstånd Limträ har bättre brandmotstånd än 

oskyddat stål.

Miljösmart Valet av trä som byggnadsmaterial innebär mer 

än halverad klimatbelastning jämfört med andra material.

läktare i limträ
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ERBJUDANDET OMFATTAR

Komplett läktare, inkl räcke framkant.

Lastnedräkning som underlag för planering av  

mark- och grundentreprenad.

TILLKOMMER FRÅN VALFRI LEVERANTÖR

Mark- och grundarbete

Läktarstolar om så önskas

Grundritning

SPECIFIKATIONER

Trängsellast 5 kN/m2

(Dimensionerat för att kunna användas utan läktarstolar.)

Vindlast 26 m/s 

Snözon 3

UTFÖRANDE OCH MATERIAL 

Stomme Stomsystem i limträ med stabiliserade ram och

åssystem för takplåt. 

Gradäng Plansteg och sättsteg och gradängbalkar i limträ.

Ytterpanel Limträpanel 300 mm, grundmålad.

Tak Takplåt trp 20, inkl takavvattning. 

Räcke Varmförzinkat stålräcke

Handikapplatser 5 st enl Svenska Fotbollförbundets anvisningar*.

Utrymmningsvägar Enl Svenska Fotbollförbundets anvisningar*.

Siktlinjer för publik Enl Svenska Fotbollförbundets anvisningar*.

*2017

Martinsons limträläktare är moduluppbyggd i läktarsektioner.  

Byggnaden kan beställas i storleksversioner från 3 till 8 sektioner.

Grundutförande

GRADÄNG I LIMTRÄ YTTERPANEL I LIMTRÄ

TAKPLÅT TRP 20RÄCKE I STÅL

LS 156

3 sektioner

156 sittplatser

22,14 x 8,1 x 7,8 m

LS 226

4 sektioner

226 sittplatser

29,34 x 8,1 x 7,8 m

LS 300

5 sektioner

300 sittplatser

36,54 x 8,1 x 7,8 m

LS 370

6 sektioner

370 sittplatser

43,74 x 8,1 x 7,8 m

LS 425

7 sektioner

425 sittplatser

50,94 x 8,1 x 7,8 m

LS 499

8 sektioner

499 sittplatser

58,14 x 8,1 x 7,8 m

För offert kontakta ansvarig säljare.

3 SEKTIONER



GLYSISVALLEN
HUDIKSVALL

ARKITEKT 
Arkitektverkstan

ENTREPRENÖR
Ställningsmontage  
& Industritjänst AB (NCC)

BYGGHERRE
Iggesunds kommun
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Martinsons  937 80 Bygdsiljum Tel 0914-207 00  
info@martinsons.se  www.martinsons.se 

Martinsons förbehåller sig rätten till
ändringar i utföranden och prislistor.

Martinsons levererar byggsystem i limträ och KL-trä för alltifrån sporthallar, affärslokaler 

och lantbrukshallar till höga flerbostadshus, kontorsbyggnader och broar. Verksam-

heten inkluderar såväl utveckling och konstruktion, som försäljning, projektstyrning och 

montage. Martinsons är en del av Holmen och kontoren finns i Umeå, Bygdsiljum och 

Skellefteå, med ca 50 anställda och en omsättning på närmare 400 miljoner kronor.

Martinsons limträläktare


