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FORORD

Avdelningen för Byggnadsmateriallära vid LTH fick under våren 
.l978

ì uppdrag att utröna om busstrafikomläggningen i Malmö centrum kunde

tänkas påverka spricktillväxten/spricktillväxthastigheten i S:t Petri
kyrka. Uppdraget befanns vara 'lämpligt som examensarbete och jag åtog

mìg detta.
Mätningarna pågick under drygt ett års tid 1978-79.

Personalen vid avd Byggnadsmateriallära har varit till mycket stor
hjä1p. Främst vill jag tacka min handledare, civ ing Kenneth Sandin

och forskningsìngenjör Leif Erlandsson och Per Nordin, den senare från
avd Geodetisk mätningsteknik.

Lund i september 1979

0lof Rudbeck

79 1 025ABN
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SAMMANFATTNING

Undersöknìngen har syftat t'ill att klargöra om trafikomläggningen i
Malmö centrum, i mars 1978, ökade spricktillväxten/sprickti'lìväxthastig-
héten i S:t Petri Kyrka.

För att få svar på ovanstående planerades ursprungligen en undersöknìng

innehållande sprickrörel semätningar, fotografering av valven, avskärning
mot fixa punkter, nedlodnÍng av tornets lodräta l'inje, avvägning mot fixa
punkter samt kalkning av v'issa sprickor.
Av dessa "mätmetoder" användes alla utom avskärning mot fixa punkten,

eftersom denna metod befanns vara för arbetsam.

Som framgår av rapporten är det mycket små eller inga röre'lser som sker

i kyrkan. Man kan därför med god säkerhet säga att busstrafìken inte på-

verkar de momentana sprickrörelserna i S:t Petri kyrka, dock måste ett
litet frågetecken sättas för de mera långsiktiga rörelserna. Man kan

vidare säga att det som har varit orsak till sprickbildningen, det må

vara högt valvtryck eller sättningar, har ställt in sig i ett jämv'ikts-

1äge som är så pass stabilt att mätbara rörelser ej sker under ett
helt år.
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1. INLEDNING

Undersökningen syftar ti1ì att klargöra om trafikomläggningen i Malmö

centrum,'i mars 1978, ökar spricktillväxten/spricktìllväxthastigheten
på tegelvalven i S:t Petri kyrka. Kyrkans närmaste gator har på grund

av trafikomläggningen fått en intens'ifjerjng av den tyngre trafiken,
det vi I I säga busstrafi ken.

Sprìckor i valv kan uppkomma på i huvudsak följande sätt:

A. genom för högt valvtryck
B. genom sättningar
C. genom vibrationer/skakningar

Undersöknìngen har i första hand inriktats på att utröna om punkt C,

vibrationer/skakningar, har fått en ökad betydelse på spricktillväxten.
En del av dessa vibrationer/skakningar kommer från trafiken.

Valven och på v'issa ställen även murarna i S:t Petri kyrka uppvisar riklig
förekomst på sprìckor. Det man då gärna vill fråga sig är "Vad beror

sprìckorna på och behöver man v'idtaga åtgärder för att sprickutveckl ìngen

skal I stoppas ?"

För att kunna diskutera 1ämplìga åtgärder, måste fönst och främst orsaken

till sprickbiìdningen utrönas. Beror den på för högt valvtryck, vibra-
tioner/skakningar eller sättningar. 0m det nu är sättningar, har sätt-
n'ingarna avstannat och vad beror dom på?

För att få svar på dessa frågor planerades ursprungligen en undersökning

innehållande sprickrörelsemätningaro fotografering av valven, avskär-

ning mot fixa punkter, nedlodning av tornets lodräta linje, avvägning

mot fixa punkter samt kalkning av vissa sprìckor.

Av dessa "mätmetoder" användes alla utom avskärning mot fixa punkter och

föreliggande examensarbete är resultatet av dessa mätningar.
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2. KYRKANS BYGGNADSHISTORIA

Petrikyrkan är, liksom så många andra större medeltida kyrkor byggd

"från öster till väster", dvs man har börjat med att uppföra ett mindre

parti, det östra och sedan man fått detta färdigt t'i1l gudstjänstbruk,

har man fortsatt och byggt ut kyrkan efter den större, från början t'ill-
tänkta planen. Vid denna första byggnadsperiod uppfördes högkoret med

koromgången, det tvåskeppiga tvärskeppet samt två travéer av ìånghusets

mitt- och sidoskepp. Snart nog byggde man emellertid vidare åt väster
och kyrkan fick genom denna utbyggnad den storlek den har ännu idag,

fìg 1, dock fortfarande med undantag av tornet och de tre kapellbygg-

naderna. Materialet är genomgående detsamma v'id dessa båda byggnads-

peri oder.

Det första bestämda årtal man känner t'ill är år 1420 dä tornet helt
plötsfigt rasade samman. När detta torn blev byggt är dock ei känt.

Orsaken till detta ras lå9, efter vad man idag kan iakttaga,'i att
västra gavelmuren inte var starkt nog för att motstå trycket från de

båda valvbågar, som bar upp tornets norra och södra sidomurar. Detta

medförde att gavelmuren trycktes utåt mot väster och det därpå v'ilande

tornet och de tre närmast intill gaveln figgande valven störtade in.

Man byggde nu om från grunden, såvä1 gavelmurar, sidomurar

och valv och anlade utanför den nya gaveln ett kraftigt, ì plan kvad-

ratiskt torn, vars nedersta del ännu kvarstår. Detta nya partì skilier
s'ig från den äldre delen av byggnaden såväl genom karaktären i tegel-
materialet som genom sin att'iskt profilerade sandstenssockel och sina

välvningar byggda såsom stjärnvaìv. Men länge fick detta torn ei stå

kvar. Lördagen den 7 oktober 1442 störtade det samman. Tornet föll denna

gången utåt, men långhusets västra gavel samt tornets östra, med gavelns

sammanbyggda sida jämte en liten del av södra och kanske även av norra

sidomurarna blev stående.

På den gamla massiva, mer än tre meter djupa grunden och med bibehållan-
de av såväl sockeln som nedre och östra partiet av tegelmurverket från
1420 uppfördes nu ett nytt torn av starkt gu'lflammigt tegeì. ltlan försökte
genom in'läggande av en serie kraftiga bindare av granitblock vinna ett
gott förband mellan det nya och det äldre murverket. Sjä1va stenkroppen

i tornet var därmed färdigbyggd och den är i stort sett densamma än idag.
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Detta kyrkans tredje torn hade ursprungligen en 18 famnar hög spira.
Denna spira brann ner år 1560 och ersattes då genast med en ny.

Ar 1784 befanns den efter 1i560 års'brand byggda spiran vara så vådlig,
att den måste rivas ner. Ar 1792 fick tornet en hjälmformig avslutning,
ftg 2. Denna byttes år 1890 ut mot den nuvarande spiran, vilken är drygt
50 meter hö9, fig 3.
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UTFORANDE AV UNDERSOKNINGEN

1 Sprickrörelsemätningar

För bestämning av sprickans rörelse placerades en rörelsegìvare på två

ol 'i ka spri ckor i kyrkan .

Spricka 1 är belägen i gavelväggen i Krämarkapellets sydvästra hörn och

spricka 2 i fönsternischen på andra avsatsen i tornet. Mätningarna koncen-

trerades till dessa sprickor på grund av att de bedömdes vara de sprickor
som skulìe ge de största och mest intressanta utslagen.

Utsìagen som erhålles är'inget mått på att sprickorna utvidgar sig utan

ett mått på deras ut och ìnåtgående rörelse.

Dessa rörelser överföres v'ia en givare till en förstärkare som förstärker
signalen och för den vidare till en skrivare som skriver ut resultatet
på en remsa, fig 4. Resultatet från tre sådanda mätningar kan studeras

ì fig 5-7. Dessa mätn'ingar utfördes kring tidpunkten för trafikomlägg-
ningen, och de är hämtade fnån sprickan i Krämarkapellet. Att det i
rapporten ej redovisas något från sprìckan i tornet beror på att de upp-

v'isar samma resultat.

I figur 5 redovisas kyrkklockornas påverkan på sprickrörelsen, vid stadig

vind mellan 9-12 m/s.

Figur 6 visar sprickrörelsen då vinden övergår från stadig till starkt
byìg med upp tiìl 22 n/s i byarna.

Fìgur 7 visar en mätning som utfördes strax efter trafikomìäggningen.
Det gjordes här ett försök att koppla bussljuden tìì1 utslagen. Detta

var dock omöjligt. Vinden var här 3 m/s och stadig.
Väl värt att notera är att samtlìga figurer har samma "skala" så man

kan direkt jämföra utslagen. Man ser då genom att jämföra figur 7 med

figur 5 och 6 att TRAFIKBELASTNINGEN HAR INGEN ELLER RINGA INVERKAI,¡ PA

SPRI CKRORELSERNA.
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3.2 Fotografering

Ett antal fotograferingar utfördes i samband med trafikomläggningen
den 15 mars 1978. Den 15 junì 1979 togs en ny serie foton. Dessa foton
täcker in samtliga valv i kyrkan och men'ingen med undersökn'ingen var att
utröna om sprìckorna t'illväxte under mätperioden. Detta skulle göras genom

att okulärt jämföra fotona från de båda fotograferingarna.

Valven med rikligast sprickförekomst visas här i fìgur 8 och 9. Dessa

visar att sprickorna ej tillväxer, i vart fall inte märkbart på fotogra-
fierna, under en så kort t'idsperiod som 15 månader. Vad som också framgår

av kopiorna är den mycket sämre kvaliteten på kopiorna från 1979. Detta

beror på att fotograferingen utfördes med en 400 ASA film vid denna tid-
punkt medan den år 1978 utfördes med en 32 ASA film. Det rekommenderas

därför att om liknande "mätn'ingar" skall utföras fler gånger bör dessa

utföras med en film med ett lågt ASA-tal.

Samtliga negativ finns förvarade på avd Byggnadsmateriallära.
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3.3 Avskärn'ing

I samband med undersökningens start, togs kontakt med 'institutionen för
Trafikteknik, avdeln'ing Geodetisk mätningstekn'ik, för de utvändiga mät-
n i ngarna.

Ett av de största problemen i samband med mätningarna är att få fram ett
mått på en eventuell rörelse på kyrkan. För detta ändamål tiìlämpade vi
en metod som benämnes avskärning.

Den första mätningen utfördes i mars 1978. Metoden går i korthet ut på

att man ställer upp ett instrument som benämnes teodoììt på en känd punkt A,

nollställer instrumentet moten annan känd punkt B. Stnäckan A-B är känd

liksom instrumenthöjden. Man slår vertikal- och horisontalvjnkel mot den

okända punkten P1 och upprepar samma förfarande från punkt B. Man erhåller
med dessa mätningar x, Y, Z-koord'inationera för punkten P1, fig 10. vi
har i dessa mätningar en prec'is'ion på 10,5 mm.

Som framgår ovan är denna metod på'intet sett snabb utan tvärtom mycket

tidsödande. Det beslutades därför under hösten 1978 att denna mätmetod

skul I e förkastas.
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3. 4 Nedl odn'ing

Man erhåller genom dessa mätningar ett mått på tornets eventuel'la förskjut-
ning'i s'idled.

En enkel metod, som går ut på att söka en väldefìnierad punkt högt upp
'i tornet och sedan söka lodl'injer ner till marknivå där man har ytterl'igare
en punkt, vid vilken man mäter sìdoförskjutningen. Den höga punkten som

valdes i detta fall var centrum på korset som sjtter högst upp på den del

av tornet som är klätt med tegel. Mätpunkten består av en spik som ì

väster sitter fast'i högra kyrkporten och i söder av en spik som s'itter
fast i muren.

Dessa spikar placerades enlìgt ovan, mars 1979, j de dåvarande lodlinjer-
nas ändpunkter, se fig 11. Mätningen utfördes med en teodol'it typ DK['l 2

med v'inkelokular.

Resultatet redovisas dels i tabellform dels i diagramform, fig 12 och 13.

Som framgår är rörelsen på den västra sidan cyklisk. Detta kan bero på två

saker, nämì'igen att vinden under det blås'iga höst-vinterhalvåret pressar

tornet åt söden och att det sedan under det betydligt'lugnare vår-sommar-

halvåret gungar tillbaka eller att fuktvariatjonen 'i dörren får denna

att sväl'la respektive krympa beroende på temperatur och luftfuktighet.
0m det senare alternativet är det rätta, vilket är sannoljkt, är måtten

som anges i tabellen och diagrammet ej de verk'l'iga utan då en komb'inatìon

av fukt- och vindrörelser. För att elimìnera denna inverkan borde mät-

ningen, mellan samma mätpunkter, upprepas inom några år och jämföras med

resultatet i denna rapport. På den södra sidan existerar ingen mätbar

rörelse utan utslagen kan lika gärna vara mätfel.
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3.5 Avväqninq

I samband med mätningarna medelst avskärning kom jag i kontakt med en

rapport som behandlade avvägnìngsmätn'ingar på Lunds domkyrka. Efter
överläggningar med Per Nordin. avd Geodetisk mätningsteknik, beslöts
att mätningarna på S:t Petri kyrka skulle övergå från avskärning tì'll
avvägning. Detta dels med tanke på den goda noggrannheten'i dessa mät-
ningar,10,05 mm samt även med tanke på den stora arbetsjnsats en av-
skärningsmätning innebär.

Denna mätning ger endast ett värde på byggnadens verikalförskjutning,
men tillsammans med nedlodningen erhålles ett mått på förskjutn'ingen
i såväl horisontell som vertikal led.

Utrustningen vid denna mätning var en precis'ionsavvägare typ N3 samt en

härför specìalkonstruerad avvägnìngsstång som gick att hänga på varje
ensk'i1d mätpunkt.

Mätpunkterna är spikar som är ìnsìagna i kyrkan enligt figur 14. Fjx-
punkten är också en spìk men den sitter pìacerad i det nordöstra hörnet
på Själbodgatan 2, ca 1.20 n över markytan. Att den placerades här be-

rodde på den goda stabilitet som ansågs föreligga.Denna fixpunkt fick
höjden 0.000 m.

Resultatet redov'isas i diagramform i figur 15 och visar mycket små varia-
tioner, ca J0,10 mm, vilket mycket väl kan hänföras åt mätningstekniska
feìmarginaler.

En speciell avvägningsstång som måste användas vid en likadan mätning
finns förvarad på avd Geodetisk mätningsteknik, LTH.



11

3.6 Ka'l kn i ng

Den allra enklaste av alla metoder. Den tillgår på föìjande sätt.

Kaìk strykes över en spricka varefter en okulär besiktning utföres för
att se om kalken har spruckit. Denna "mätning" visar endast om sprickorna
rör sig.

Denna metod användes i mars 1978 i samband med trafikom'läggningen och

visade att sprickorna rör sig. Ny ka'lk ströks då på över den gamla kalk-
n'ingen för att bl a kunna eliminera sådana felkällor som krympsprickor

i kalken. Sprickorna'inspekterades i juli 1978, januari och augusti 1979.

och det v'isade sig att sprickorna fortsatte att röra sig, dock utan att
sprickans'längd ökade. Detta jnnebär alltså att den in och utåtgående

rörelsen existerar men till synes utan spricktillväxt.



12

4. DISKUSSION AV MATRESULTATEN

Som framgår av samtliga mätresultat är rörelsen på och i S:t Petri kyrka

mycket I iten.

Att försöka koppla busstrafiken till ökande sprickrörelser befanns vara
omöjìigt. Däremot var det mycket lätt att finna ett klart samband mellan

klockringning och sprickrörelser samt byig vind och sprickrörelser.
Rörelsen verkar vara in-och utgående dock utan att sprickorna tìllväxer
i längd, vilket också bekräftas av fotografering och kalkning samt i
viss mån även nedlodning av tornet. Avvägn'ingen visar en så liten rörelse
att den är omöilig att uttala sig om. Denna och samtliga andra mätningar

kan dock ìigga tiìl grund för en motsvarande mätn'ing som bör utföras inom

några år, för att helt eliminera risken av mätfel och långsiktig påverkan

av tung trafik.

Lund i september 1979

0lof Rudbeck

ABN791 101
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S I DOFORSKJUTNI NG

västra sidan
(mm)

SI DOFORSKJUTNING

södra sidan
(mm)

780329

780427

780530

780627

780727

780904

780930

781106

781204

790129

79030 1

790406

790508

790614

0r0

3r0

8'0
11,0

7'5
3'5
2r0

1'5

0r5

0r0

-1r0

1r0

3r0

6r5

0

0

-0 ,5

0

0

0r5

0

0

0

0

0r5

0

0

0

FIG 12. Tabell visande sidoförskjutning av torn.
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FURORD

Denna rapport är en del i mitt examensarbete och skall endast ses som

en information. Till min hjä'lp har jag haft min handledare assistent
Kenneth Sandin samt forskningsingenjörerna Leif Erlandsson och Per Nordin.

Jag vi11 här framföra mitt tack till dessa.

Lund 'i juni .l978

0lof Rudbeck
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SAMMANFATTN ING

Med anledning av den speciella situation som råder när man skall
konstatera om sprickor på en 800 år gammaì byggnad tillväxer
eller ej,går det inte på ett så här tidigt stadium att säga

definitvt om trafikomläggningen har någon inverkan på sprick-
tillväxten. Detta kommer jag dock förhoppningsvis att kunna säga

i min slutrapport i maj ì979

Jag kan dock säga så här. TRAFIK0MLAGGNINGEN HAR MINDRE BETYDELSE

AN BADE BLAST OcH KYRKKLOCKOR, och eftersom dessa har påverkat
byggnaden i mer än 800 år finns det mycket liten risk att trafik-
omläggningen påverkar byggnaden momentant. En adderande effekt av

ovannämnda orsaker kan dock vid ogynnsamma betingeìser medföra
ökad sprickt'il I växt.

Ovanstående gäller de momentana rörelserna, det vill säga de som

sker omdelbart vid busstrafik, blåst och klockringning. Beträffande
rörelser som eventuellt kan ske på ìång sikt (beroende på sätt-
ningar) finns ännu inget mätunderlag.



I INLEDNING

l.l Allmänt

Förel'iggande undersökning har utförts på uppdrag av Kyrkoförvalt-
ningen i Malmö.

undersökningen syftar til'l att klargöra om trafikomläggningen i
Malmö centrum, i mars 1978, ökar sprìcktillväxten/spricktillväxt-
hastigheten på tegeìvalven i s:t Petri kyrka.Kyrkans närmaste
gator har på grund av trafikomläggningen fått en intensìfiering
av den tyngre trafiken det vill säga busstrafiken.

Sprickor i valv kan uppkomma på följande sätt:
A genom för högt valvtryck
B genom sättningar
C genom vibrationer/skakningar

undersökningen har i första hand inriktats på att utröna om punkt
c vibrat'ioner/skakn'ingar har fått en ökad betydeì se på spricktil l -
växten. En del av dessa vibrationer/skakningar kommer från trafiken.

På grund av den korta tiden meìlan arbetets påbörjande (m'itten av
februari) och trafikomläggningens start (.l5 mars) har en tillräck-
ligt 1ång mätperiod ej kunnat studeras för att helt kunna särskil-
ja de olika vibrationsframkallande effekterna.

Det finns i skrivande stund endast dokumenterat mätmaterial för
c:a tre månader. Denna rapport skall dock endast ses som ett led
i den s'lutrapport som kommer att framläggas under aprir-maj 1979.

Sl utrapporten kommer att vara baserad på en hel årscykel



2 UTFORANDE AV UNDERSOKNINGEN

2.1 S rickrörel semätni r

För bestämning av sprickans rörelse under mätperioden placerades
en rörelsegivare på två olika sprickor i kyrkan.

Spricka I är belägen ì gave'lväggen i Krämarkapel'lets vänstra hörn

och spricka 2 i fönsternischen på andra avsatsen i tornet.Mätning-
arna koncentrerades t'ill dessa sprickor på grund av att de bedömdes

vara de sprickor som skulle ge de största och mest intressanta
utsl agen .

utsìagen som erhålles är inget mått på att sprickorna utvidgar sig
utan ett mått på deras ut och inåtgående rörelse.

Dessa rörelser överföres via en givare t'ill en förstärkare som

förstärker sìgnalen och för den vidare till en skrivare som skri-
ver ut resu'ltatet på en remsa. Resultatet från tre sådana mätnìngar
kan studeras i fig 1-3.

väl värt att notera är att samtl iga figurer har samma"skara" så

man kan direkt jämföra utslagen. Man ser då genom att jämföra fi-
gur 3med figur 1 o 2 att TRAFIKBELASTNINGEN HAR INGEN ELLER RINGA

INVERKAN PA SPRICKRORELSERNA.

Figur 3 visar en mätning som utfördes strax efter trafikomlägg-
ningen. Det gjordes här försök att kopp'la bussljuden tiil utslagen.
Detta var dock i det närmaste omöjìigt.

{'

I



1-

lr
l:.
lcolcl-
I
l-

^ÞE
-(-t9r
^L-
^-=utJ

O\txc)ooS
^- 

| qr:oo=5(¡)or
t5

=Í!xo(oqrJE
Jit(D
OJJ

=oJ ôlD
J-cf
JÞ
.5
O
OJ

Oo
.)O
5O

I
J J

.:"
JO
OO

-0
I

.;
<.
¡\-I

-.t-
:;..r

o

1Ñ
r)

.t{
(b
ü Îy'.

. -À-''..:.'.

r

i

¡i



- -'.

tAî(

I
ia

I
,

i
t

i
¡

Ë

E

Ê
t
I

I

j¡.

l'
i1i

t:

'f

f ; l. rl

L

t
I

(:)

l-¡
lJ.

icolc
l-l'
)

I l\)

t-n c, E
EOJ-5ctÞ
J.CÉ
l)=ut
-5!io:oo5
-tÞ:rDo=JC^)q,
u)t-
lDJ^-
5otoj -o
J. 1
O-OJ c)(Dln - (-i-(+oJÞ=5
^-J (o
o-
J.O(ot

f\)

5O
OO

Þ

\,_-/ I

LJ

r:f 'I

(\_



l'iri
I

I

2

Ð

i
1

ll
iil,

iri
lii

iìiì
l
I

t-

I

li iii
'llhn

I

I
I

ir
!

li
t ii

II
ilii t

ti
ii!i

I

lr I

I

,

l

^l

I

I

I

I
¡

I

I

lt
I

o

I

V

lr
qt

I

.l

I

I

F.i gur 3 Pl ats Krämarkapel I et.
Datum 78-03-16 klockan 17.00-19.00.
Sprickrörelser vid svag vind.



2.2 Fotoqraferin q

Ett antal fotograferingar utfördes i samband med trafikomlägg-
n'ingen den l5 mars 1978. Dessa foton täcker in samtliga valv i
kyrkan och skall 1ìgga till grund för den mera långsiktiga analy-
sen av spricktil lväxten.

Ett liknande förfarande kommer att göras under mars 1979. Genom

att sedan jämföra fotograferingarna från de båda tillfällenaa
kan man med ganska stor säkerhet säga om sprickorna tiìlväxer.

I figur 4 visas ett par exempel på dessa sprickfotograferingar.
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Figur 4 Datum 78-03-01 -- 7B-03-15.

Fotografier på väggar och tak i St Petri kyrka.
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2.3 Avskärni nq

I samband med undersökningens start togs kontakt med jnstitutio-
nen för trafikteknik, avdelning geodetisk mätningsteknik, för de

utvändiga mätni ngarna.

Ett av de största problemen i samband med mätningarna är att få
fram ett mått på en eventuell rörelse på kyrkan. För detta ända-

mål tiìlämpade vi en metod som benämnes avskärning.

Den första mätningen utfördes i mars 
.l978. 

Metoden går i korthet
ut på att man ställer upp ett instrument som benämnes teodolit på

en känd punkt A, nollställer instumentet mot en annan känd punkt
B. Sträckan A-B är känd liksom instumenthöjden. Man slår vertikal-
och horisontalvinkel mot den okända punkten P1 och upprepar samma

förfarande från punkt B. Man erhåller med dessa mätningar X, y, Z-
koordinaterna för punkten Pl . vi har i dessa mätningar en prec'is'ion
på t 0,5 mm.

2.4 Ned'lodni ng

Man erhåller genom dessa mätningar ett mått på tornets eventuella
förskjutning i sidled.

En enkel metod som går ut på att söka en väl defjnierad punkt
högt upp i tornet och sedan söka fallinjen ner till marknivå. punk-

ten som valdes i detta fall var centrum på korset som sitter
högst upp på den del av tornet som är klätt med tege'|. Mätningen
sker från två hålì. Noggrannheten är här t 0.5 mm.

Dessa mätningar skall utföras en gång varje månad under året.

2.5 Avvägning

I samband med mätningarna medelst avskärning kom jag i kontakt med

en rapport som behandlade avvägningsmätningar på Lunds domkyrka.
Efter överläggningar med Per Nordin beslöts att mätningarna på



S:t Petri kyrka skulle övergå från avskärning till avvägning.
Detta dels med tanke på den goda noggrannheten i dessa mätningar
t O.OS mm samt även med tanke på den stora arbets'insats en av-
skärni ngsmätni ng ì nnebär.

Denna mätning ger endast ett värde på byggnadens vertikaìförskjut-
ning men tillsammans med nedlodningen erhålles ett mått på för-
skjutningen i såväl horisontell som vertikal led.

Det är nu tänkt att mätningarna skall utföras en gång varannan

må nad .

som komplement till dessa mätnÍngar ska'll dock an avskärningsmät-
ning göras under våren 1979.

2.6 Kal kni ns

Den allra enklaste av alla metoder. Den tilìgår på följande sätt.

Kalk strykes över en spricka varefter en okulär besiktning utfö-
res för att se om kalken har spruckit. Denna "mätning" v'isar
endast om sprickorna rör sig.

Denna metod användes i mars l97B i samband med trafikomläggningen
och visade att sprickorna rör sig.





3 UNDERSOKNINGENS RESULTAT

Som nämnts tidigare i rapporten är det svårt att på ett så här

tìdigt skede avge ett definitivt besked på om busstrafiken har

någon negativ 'invenkan på kyrkan.

Så mycket kan dock sägas att vinden och kyrkklockorna påverkar

kyrkan momentant mer än vad busstrafiken gör.

Lund den 30 maj I 978

0l of d beck

Teknoì og

Kenneth Sandin

Civ ì ng(


