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DMR Geoteknik er en del af det rådgivende ingeniørfirma 
Dansk Miljørådgivning A/S (DMR). DMR Geoteknik har 
specialiseret sig i geoteknisk rådgivning og kan desuden 
tilbyde kombinerede miljø- og geotekniske under-
søgelser. 

Geotekniske rådgivningsydelser 

DMR Geoteknik beskæftiger sig primært med følgende 
geotekniske problemstillinger: 

 Forundersøgelser for arealudstykninger, så vores 
kunder tidligt i projektfasen kan planlægge grønne 
arealer, vejanlæg, kloaker m.v. 

 Detailundersøgelser ved opførelse af nybyggeri, hvor 
vi på baggrund af den geotekniske rapport giver vores 
kunder det nødvendige grundlag for den endelige 
planlægning/dimensionering af byggeriet og beskriver 
eventuelle udførelsesmæssige problemstillinger. 

 I mere komplicerede sager udføres beregninger af 
spunsvægge, støtte-mure, pæle, grundvands-
sænkning, stabilitet m.v. 

Tillægsydelser 

De geotekniske undersøgelser kan ofte med fordel 
kombineres med miljøtekniske undersøgelser, da den 
tidligere anvendelse af ejendommen kan have medført 
forurening. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 
fyldjord i de fleste byer tit er forurenet/miljøpåvirket og 
at det kan være nødvendigt at forholde sig til det i 
forbindelse med byggeriet. 

Boringerne kan kombineres så de kan bruges både til den 
miljø- og geotekniske undersøgelse, hvorved der opnås 
en besparelse i undersøgelsesfasen. 

Priseksempel for andelsbyggeri 

Omfanget af den geotekniske undersøgelse vurderes ud 
fra det konkrete projekt, men som priseksempel i Jylland 
kan der for et andelsboligbyggeri i op til 1½ plan uden 
kælder tilbydes en geoteknisk undersøgelse for 8.500,- 
kr. ekskl. moms. Det inkluderer udførelse af 4 boringer til 
3-5 meter under eksisterende terræn og udarbejdelse af 
en geoteknisk rapport indeholdende oplysninger om 
jordens geologiske sammensætning, grundvands- og 
funderingsforhold, samt beskrivelse af eventuelle 
udførelsesmæssige problemstillinger. 

Det forudsættes, at der er direkte adgang til 
borestederne, som kan afsættes ud fra en udleveret 
situationsplan. 

Rabat og leveringstider 

Ved samtidig bestilling af flere eller større geotekniske 
undersøgelser og afhængigt af tidsfrister kan der gives 
en rabat og du kan altid få et konkret tilbud på den 
aktuelle sag. 

Udførelsen af borearbejdet fortages normalt således, at 
du kan forvente, at afrapporteringen er færdig seneste 
15 arbejdsdage efter bestilling. 

Gratis indledende vurdering 

Kontakt DMR Geoteknik for nærmere information og en 
gratis vurdering af, hvordan netop din sag kan håndteres. 

 


