Råstoffer: Undersøgelser, tilladelser og drift
– Måske ligger du i et område der er rig på råstoffer, DMR kan hjælper dig videre…

Faseopdeling sikrer økonomien

Case, råstofundersøgelse, Vejle

DMR rådgiver ved kortlægning af råstoffer. Vores
rådgivning
omfatter
alt
fra
borearbejde
og
laboratoriearbejde som sigteanalyser, hydrometeranalyser, sandækvivalent til kortlægning af råstoffernes
mægtighed og art.

To dages markarbejde med udførelse af 30 boringer med
boredybde på 5-12 m. Geolog fra DMR optimerer
boreprogrammet i takt med undersøgelsens fremdrift
mht. placering, dybde, prøvefrekvens m.v. I laboratoriet
foretages
foruden
den
endelige,
detaljerede
prøvevurdering klassifikationsforsøg som følger:

DMR har på de syv lokale kontorer et geoteknisk
laboratorium, hvor relevante undersøgelser kan udføres,
ligesom DMR anvender det mest kost-effektive boremaskinel til opgaven.
En råstofundersøgelse kan typisk omfatte følgende:




Vandindholdsbestemmelse på alle prøver.



Sandækvivalentbestemmelse på udvalgte prøver.



Sigteanalyse på udvalgte prøver.



Råstofrapport.

Et indledende studie af de relevante arealer, herunder
servitutter, råstofplan og kontakt til de relevante
myndigheder.

Arbejdet er udført inden for en budgetramme på 5075.000 kr. ekskl. moms og udført i henhold til ABR89.



3D højdekurvekort ved opmåling fra luften med
dronefly.

Fleksibel og anvendelsesorienteret



Etablering af prøveboringer til fastlæggelse af
omfanget af råstofferne. Arbejdet udføres med
geologisk tilsyn og prøveudtagning til videre analyser.



De
udtagne
laboratorium,
bestemmes.



jordprøver
analyseres
i
vores
hvor
kvaliteten
af
råstofferne

DMR har til stadighed fokus på at vores rådgivningsydelser skal være anvendelsesorienterede, og at de
aftalte tidsfrister skal overholdes. Vi opfatter dog os selv
som yderst fleksible og vil til enhver tid forsøge at løse
kunders hastesager, hvor dette er påkrævet.

Yderligere oplysninger og kontakt

Vores fagfolk inden for miljø & plan, kan bistå med
udarbejdelse af relevante ansøgninger og miljøtilladelser.

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

DMR har igennem mere end 20 år leveret teknisk
rådgivning baseret på sund fornuft, godt købmandskab
og solide tekniske kompetencer.

Få yderligere oplysninger om vores rådgivningsydelser på www.dmr.dk eller ved at kontakte os

DMR Miljø & Plan
Hovedkontor:
Industrivej 10A, 8680 Ry

Din rådgiver gør en forskel...
Telefon:
86 95 06 55

Web:
www.dmr.dk

Mail:
dmr@dmr.dk

