
	   	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  

VECKOBREV	  Kv.	  MERCURIUS	  

VECKA	  44	  

	  
Vecka	  44	  är	  rivningen	  av	  de	  två	  husen	  på	  Mercurius	  12	  klar.	  På	  onsdag	  startar	  en	  arkeologisk	  
utgrävning	  av	  den	  ytan	  och	  det	  kommer	  pågå	  i	  2	  veckor	  med	  div.	  provtagningar	  och	  provgropar.	  	  

I	  slutet	  av	  vecka	  43	  har	  vi	  börjat	  med	  formning	  och	  armering	  inför	  pågjutningen	  av	  garagets	  tak,	  
vilket	  även	  fortsätter	  under	  vecka	  44-‐45.	  Vi	  ska	  fylla	  ut	  taket	  en	  del	  då	  vi	  inte	  får	  gjuta	  tjockare	  än	  
7cm	  och	  planen	  är	  att	  fylla	  ut	  med	  leca-‐kulor	  som	  vi	  blandar	  med	  lite	  bruk	  så	  att	  det	  ligger	  still	  innan	  
och	  under	  gjutning.	  Vi	  kommer	  också	  injektera	  Ø	  20	  B-‐järn	  i	  takets	  11	  betongbalkar	  och	  totalt	  är	  det	  
25	  st	  per	  balk.	  

Vi	  kommer	  även	  forma,	  armera	  och	  gjuta	  igen	  inne	  i	  gamla	  Nordea	  där	  en	  spiraltrappa	  gick	  ned	  till	  
garaget.	  	  

Framöver	  kommer	  vi	  ta	  hit	  en	  sugbil	  som	  ska	  rensa	  återstående	  grus	  och	  jord	  uppe	  på	  terrassen	  
ovanför	  Lagerhaus.	  Detta	  kan	  komma	  att	  ske	  under	  v.44.	  

	  

Den sista väggen av bankvalvet har vi sågat för att få bort 



	   	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	  

	  

Vi har rivit fundament med brock under v.43 för att minimera vibrationerna i rivningen	  
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