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Bygga med rundvirke
Med rundvirke menas barkat, runt virke, som kan vara naturligt avsmalnande, eller svarvat till 
jämn diameter. Rundvirke kan användas mer till byggnadskonstruktioner än vad som görs idag. 
Orsakerna till att det inte används så ofta är att materialet sällan fi nns i byggvaruhandeln, att den 
runda formen kräver speciella byggsystem och förbandstyper, som inte är så väl kända för arkitek-
ter, konstruktörer och snickare, samt att det saknas standarder och modeller.

Fördelar och nackdelar
Både i Sverige och utomlands fi nns ett 
ökat intresse för användning av rund-
virke. Låga kostnader för materialet 
kan ge konkurrenskraftiga byggkon-
struktioner av rundvirke.

 Rundvirkets fördelar är:

• Små kostnader för bearbetning då 
stocken inte sönderdelas. Arbete 
och energi sparas vid tillverkning-
en, samtidigt som endast lite spill 
behöver tas om hand. Rundvirke 
blir därför billigt.

• Bra utnyttjande av träets hållfast-
het, eftersom det runda tvärsnittet 
medför att det starka och styva vir-
ket i stockens yttre skikt tillvaratas. 
Vid sågning till plank är det annars 
de yttre delarna som skickas till fl is-
ning.

• Möjlighet att utnyttja klena tim-
merdimensioner till konstruktions-
virke, genom att hela stocken ut-
nyttjas. 

• Estetiskt tilltalande konstruktioner, 
där den runda formen är naturlig 
och kan ge verklig träkänsla.

Rundvirkets nackdelar är:

• Det runda tvärsnittet är inte op-
timalt när det gäller böjning, dä-
remot passar det bra till drag- och 
tryckbelastade komponenter. 

• Dimensionerna, som diameter och 
längd, styrs av de avverkade trädens 
storlek. Jämfört med t ex limträ 
som skarvas och tillverkas till olika 
dimensioner, får konstruktionerna 
anpassas till att utnyttja den hela 
stocken optimalt. 

• Sammanfogningen av olika delar 
kan bli mer komplicerad för runda 
än för rektangulära sektioner.

Användningsområden
Traditionellt har rundvirke (osågat 
konstruktionsvirke) använts till bygg-
nader, broar, gruvprops och annat. 
Idag används rundvirke framförallt 
till hus och stugor, samt för utomhus-
bruk oftast i form av tryckimpregne-
rade stolpar. Vanlig användning är  till 
stängsel, lekparksutrustning, portaler, 

torn, eldstäder och annat för frilufts-
liv. Rundvirke med liten diameter an-
vänds framförallt till stängselstolpar, 
och grova dimensioner till lednings-
stolpar. Rundvirke används även 
till stommar till hallar och utnyttjas        
ibland visuellt i arkitekturen till bä-
rande konstruktioner av rundvirke, 
framförallt för friluftsanläggningar. 

I framtiden kommer antagligen 
också de största volymerna av rund-
virke att nyttjas till små byggnader 
med traditionell uppbyggnad samt till 
stomsystem för stallbyggnader, lager-
lokaler och garage, speciellt på lands-
bygden och i skogslandskap där det 
sedan tidigare är ett naturligt inslag.
Virket passar även till stora byggna-
der med unik arkitektur, samt till bul-
lerskärmar och mindre broar.

I den ofta hårda stadsmiljön kan 
materialet med fördel användas till 
lekparker, broar och parkrestaurang-
er, där virkets runda, naturliga form 
kan bidra till ett lugnt och avstres-
sande intryck. 

Rundvirkets hållfasthet
Virkets kvalitet beror bland annat på 
mängden och storleken på kvistar 
och sprickor, samt årsringsbredd och 
torkningsmetoder. Hållfastheten för 
rundvirke är hög, men sprickor vid än-
darna kan påverka hållfastheten för 

förband. Rundvirkets höga hållfasthet 
beror framförallt på att stocken inte 
sönderdelas, utan hela tvärsnittet an-
vänds. Kvistar och fi bervinkel har där-
för mindre inverkan på hållfastheten 
för rundvirke än för sågat virke.

Boverkets konstruktionsregler, BKR, 
ger rådet att rundvirke till permanen-
ta konstruktioner inte bör ha bark, 



samt att rundvirke utan lös röta eller 
på djupet gående gångar efter virkes-
förstörande insekter hänförs till kon-
struktionsvirke i hållfasthetsklass K30.

Fackverkskonstruktioner
Fackverk består av raka stänger som 
sammanfogas i knutpunkter för att 
tillsammans bilda en konstruktion 
med lång spännvidd. Rundvirke är 
lämpligt till fackverk eftersom runda 
tvärsnitt passar bra för axiella drag- 
och trycklaster. För att inte få moment 
i stängerna anordnas de så att lasterna 
angriper i knutpunkterna. De tryckta 
stängerna bör göras så korta som möj-
ligt för att undvika avsträvningar. 

Fackverkens fördelar är högt mate-
rialutnyttjande, frihet i formgivning-
en, samt låg egenvikt som ger enkel 
hantering och låga kostnader för 
transporter. Fackverk används nor-
malt som fritt upplagda tvåstödsbal-
kar. Rundvirke passar även till rymd-
fackverk för tak och torn. 

Fackverk kan användas som tak-
balkar. Då beror stångkrafterna på 
balkarnas spännvidd, höjd och c/c-av-
stånd, samt lasternas storlek. Plana 
fackverk kan användas till offentliga 
lokaler, hallar för lantbruk, verkstäder 
och lager, samt träbroar. 

Gång- och cykelbroar kan utformas 
med ett fackverk på var sida om bro-
banan. Med tak över bron och inkläd-
nad av fackverkens nedre del erhålls 
en konstruktion där virket är skyddat 
för klimatets påverkan, vilket bör ge 
lång livslängd även för oimpregnerat 
virke.

Exempel på förband 
Till fackverk behövs många förband 
och förbandens kostnad blir viktig. 
Om rundvirket används som arkitek-
toniskt uttryck har även förbandets 
utseende betydelse. Eftersom ett fack-
verk i regel ser lätt och luftigt ut, är 
det speciellt viktigt att förbanden inte 
blir dominerande och klumpiga. 

Förbandens funktion kan påverkas 

av virkets krympning som är större i 
den tangentiella riktningen än i den 
radiella. Tangentiell krympning kan 
ge längsgående sprickor, och radiell 
krympning kan medföra att bultför-
band inte sitter fast ordentligt. 

Förbanden kan utformas på fl era 
sätt med olika plåtdetaljer och skruvar 
eller spikar. Här ges några exempel.

Typ 1 Utvändiga plåtar 
En enkel typ av förankring är utvän-
diga plåtar med skruvar genom virket. 
Urtag i rundvirket kan göras på utsi-
dan för att få en plan anliggningsyta 
mot plåten.

Typ 2 Utvändiga plåtar eller 
plåttuber
Formade plåtar på utsidan kan också 
användas. Plåtarna formpressas för 
att passa runt virket och spikas fast 
genom förborrade hål i plåten. Plå-
tarna kan även formas som utvändiga 
tuber som håller stängerna på plats 
och överför krafter. 

Typ 3 Inslitsad plåt, dymlingar 
och virning 
I Holland har förband med inslit-
sade plåtar och virning med ståltråd 
runt stången studerats. De kan utfö-
ras med ihåliga dymlingar eller med 
skruvar. Virningen bidrar till en högre 
hållfasthet för förbanden. Utförandet 
med virning är dock relativt tidskrä-
vande och dyrt.

Typ 4 Invändig förankring 
Utvändiga förband är många gånger 
inte så estetiskt tilltalande. Ett alter-
nativ är klossförband. I ett hål tvärs 
rundstången placeras en avlång, kraf-
tig dymling med kvadratiskt eller runt 
tvärsnitt. I ett axiellt hål från rund-
stångens ände skruvas en gängstång 
till klossen. Förbandet bör dock även 
förstärkas med, t ex ett utvändigt stål-
band runt stången för att undvika att 
träet spricker vid änden.  

Utvändiga plåtar 
med skruvar

Formade 
utvändiga plåtar 
med spikar

Plåt, dymlingar 
och virning

Invändig förankring

1

2

4

3

Diameter Dragkraft Tryckkraft (kN)
 (mm) (kN) Längd 1 m Längd 3 m
 100  83 111  23
 140 163 236  84
 180 269 394 216
 220 402 588 428

Bärförmåga för rundvirke inomhus enligt BKR
(säkerhetsklass 3, klimatklass 0-2, lastvaraktighet B)*

* vid andra förutsättningar multipliceras med för säkerhetsklass 2: 1,1
 för klimatklass 3: 0,85
 för lastvaraktighet C: 1,1
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