Orientering
Boligbebyggelsen Tingbjerg udvikles og der er vedtaget en fortætningsplan. I den
forbindelse er der planlagt nye boliger i og omkring den eksisterende boligbebyggelse.
For at få et grundlag for at bygge nye boliger, skal der udføres jordbundsundersøgelser.
I perioden medio uge 39 til og med uge 42 2019 udføres indledende
jordbundsundersøgelser. Det betyder, at der kommer mindre entreprenørmaskiner –
borerigge, som skal udføre undersøgelserne. Der vil derfor kunne forekomme støj i en
kort periode fra boreriggene.

Tidsplan
Jordbundsundersøgelserne går i gang i uge 39 onsdag den 25. september 2019.
Undersøgelserne vil tage i alt 3-4 uger. I de enkelte gårdrum vil undersøgelsen kun
vare 1-2 dage.
Der arbejdes på en mere detaljeret tidsplan, hvor det vil fremgå på hvilke dage, der
vil blive udført arbejder i de enkelte gårdrum.

Undersøgelsen – hvordan foregår det
Jordbundsundersøgelserne udføres med en mindre entreprenørmaskine – en borerig.
En borerig er på størrelse med en personbil og kører på larvefødder.

Da boreriggene, som udfører undersøgelserne er entreprenørmaskiner, er det
nødvendigt at der holdes minimum 5 meters afstand til boreriggene.
Det vil støje lidt mens arbejdet udføres.
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Parkering
Der vil ikke være begrænsninger i forhold til parkering. Dog kan der være
afspærringer ved adgangsstier og veje til gårdrummene, således at boreriggene er
sikre på at kunne komme ind til gårdrummene, hvor undersøgelserne skal udføres.

Reetablering
Når jordbundsundersøgelserne er udført, vil der blive placeret et pejlerør i boringerne.
Det er nødvendigt for at vide om der er vand i jordbunden. Pejlerør er et hvidt
plastikrør og vil stikke få cm op over jorden.
Det er vigtigt, at lade pejlerørene være intakte, selv efter borearbejdet er afsluttet.

Når der er udført en boring, kan borehullet ”sætte sig” efter et stykke tid, selv det
retableres omhyggeligt. Derfor vil boligforeningerne sørge for, at såfremt der opstår
huller, vil de blive opfyldt med sand eller jord.
Herudover kan der være spor efter boreriggenes larvefødder på græsplæner, men så
snart græsset vokser til igen forsvinder sporene. Vi sørger for at undgå sporene ved at
lægge gummiplader ud på græsområder, der er meget bløde.

Kontaktinformation
Såfremt I har yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til JORD•MILJØ A/S –
Telefon: 35 82 04 02 – JORDMIL@JORDMIL.dk. Kontaktperson: Lise Jensen.
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