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LUNDS DOMKYRKAS
TAKKONSTRUKTION 
GENOM TIDERNA

BAKGRUND
En virtuell 3D-modell av domkyrkan 
i Lund skall byggas upp. Kyrkan skall 
avbildas med miljontals mätpunkter 
med hjälp av avancerad laserteknik. Till 
denna modell skall inom examensarbe-
tet göras ett tillägg i form av en teknisk 
analys av det södra transeptets takkon-
struktion. 

En problematik med domkyrkan i Lund 
är att den byggdes för platt trätak men 
att man sedan byggt till valv. Man har 
haft problem med att på ett tillfredsstäl-
lande sätt ta hand om de horisontella 
lasterna som detta innebär. Examensar-
betet kommer huvudsakligen att foku-
sera på de tillbyggnader och reparatio-
ner man har gjort för att avhjälpa detta 
problem. De kända åtgärderna som har 
gjorts under historien är tillbyggnad av 
strävpelare med strävbågar på 1500-ta-
let, ankarjärn på 1700-talet och polon-
ceau-takstolar i slutet av 1800-talet. 

METOD
Domkyrkan är en gammal komplex 
byggnad och för att på ett korrekt sätt 
bedöma dess konstruktion kommer ar-
betet att inledas med en litteraturstudie 
med fokus på:
• Byggnadsverket: Basfakta om   
 byggnaden
• Kontext: Om tiden och platsen 
• Koncept: Koncept som varit  
 drivande vid uppförande och 
 ombyggnader

Med de mätpunkter som fås från Swe-
co skall modeller av strukturen skapas. 
Detta för att kunna göra FEM-beräk-
ningar på konstruktionen. 

Fokus kommer att ligga på tre kon-
struktionsdelar och deras samverkan:
• Valven
• De vertikala bärverken
• Takstolarna


