
Fotbollshallar i limträ.
Snabbt montage och  

bra totalekonomi.

Fotboll har under senare år utvecklats till en 

sport som spelas året runt även i Sverige. 

Martinsons fotbollshallar med limträstom

me ger såväl ungdomslag som seniorer 

tillgång till en behaglig träningsmiljö även 

under vintern. 



Under senare år har allt fler fått upp ögonen för Martinsons 

fotbollshallar med limträstomme och dess unika fördelar. Det 

faktum att valet faller på just limträ är egentligen ganska na

turligt, med tanke på materialets byggegenskaper. Limträstom

marna skapar perfekta möjligheter till byggnader med stora, fria 

spännvidder utan mellanstöd och tack vare en konkurrenskraf

tig totalekonomi är det ett smart val både på kort och lång sikt. 

Den naturliga träkänslan hos limträstommarna bidrar till en be

haglig och ombonad inomhusmiljö, som ger perfekta tränings

möjligheter för fotboll även under vinterns allra kallaste månader. 

Spelplanens mått är 65 x 40 meter, vilket också möjliggör att tre 

futsalplaner ryms på bredden. Kunden väljer själv om fotbollshallen 

ska utformas som en standardhall, eller om den ska kompletteras 

med sidoutrymmen för till  exempel omklädningsrum och läktare. 

En naturlig fotbollsmiljö 
året runt.   



Ett miljösmart val Martinsons fotbollshallar baseras på en limträ

stomme som är lätt att underhålla och är resultatet av företagets 

mångåriga ledande utveckling inom limträ som konstruktions

material. Dessutom är klimatfrågan en viktig aspekt som talar 

till limträstommarnas fördel i jämförelse med andra konstruk

tionsmaterial. Det har en självklar plats i naturens kretslopp och 

binder kol under hela sin livslängd, vilket bidra r till att motverka 

klimatförändringarna. Råvaran till limträ är förnyelsebar och 

tillverkningen är en resurssnål process, där den huvudsakliga 

energin som förbrukas utvinns ur biobränslen från den egna 

processen. Limträ är även ett brandstabilt material som kan  

dimensioneras för t ex R30 eller R60, vilket kan vara fördelaktigt 

bland annat ur försäkringssynpunkt.

Kort byggtid

Perfekt träningsmiljö

Behaglig temperatur

Miljösmart

Bra totalekonomi



Fotbollshallens limträstomme monteras på en plintgrund elle r 

en gjuten platta där grund, markarbete och schaktentreprenad 

oftast upphandlas lokalt av kunden själv. Martinsons leve rerar en 

tät byggnad, med stommar i limträ och isolerade takkonstruktioner. 

Kunden väljer själv om fotbollshallen ska förses med isolerande 

Fakta

Längd  72 m utvändigt stomme

Bredd  47 m utvändigt stomme 

Höjd  7,7 m fri höjd under stag

Mått spelplan 65 x 40 m

Taklutning 15 grader
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väggelement, där vanliga alternativ bruka r vara isolerade sand

wichpaneler bestående av stålplåt med isolerkärna eller Martinsons 

egen utvecklade vägg element i KLträ. För att förstärka byggnadens 

naturliga träkänsla och estetiska uttryck är det även möjligt att förse 

fasa den med Martinsons limträpanel.    


