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Ansøgning om jord- og materieldepot samt adgangsvej 

Hermed fremsender Faxe Forsyning ansøgning om etablering af et midlertidigt jord- asfalt og 
materieldepot samt en adgangsvej I Karise, som skal bruges fra ca. juni måned til november 
2019.

Entreprenøren skal i forbindelse med separatkloakering af Karise etape II i 2019, etablere en 
midlertidigt jord-, asfalt og materieldepot.

Kloakseparering udføres iht. Faxe Kommunes Spildevandsplan

Kort over de områder i Karise by under etape II der kloaksepareres, dette omhandler en 
strækning langs Skolegade og Nørrebro samt Møllevej.
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Påtænkt matrikel som skal anvendes til jorddepotet og materialpladsen

 

Påtænkt areal som skal anvendes til jorddepotet og materialpladsen samt placering af ad-
gangsvej til materialpladsen. Med tilkørsel fra Skolegade mellem nr. 17A og 13A (eksist. ind-
kørsel)
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1. Jorddepotet og materialpladsen placeret på matrikel: Karise By, Karise 10af. 

2. Kaise Anlæg & byg A/S skal have en accept fra ejeren før etablering af det midlertidige 
jord- og materieldepot på pågældendes matrikel.

3. Som adgangsvej til det midlertidige jord-, asfalt og materieldepot vil der benyttes Sko-
legade og som adgangsvej (eksist. grusvej til matrikel 10af.) hvor placering er mellem 
Skolegade 15A og 17A. 30 - 50 meter før adgangen til adgangsveje i begge retninger 
opsættes A99+UA31,2 med tekst ”Arbejdskørsel” 

 
4. Der ønskede areal er på 700 m2 men påregner benyttelsen af ca. 500 m2

5. Aktiviteterne vil finde sted i en begrænset periode fra juni til november 2019.

6. Jorden til deponering kommer fra overskudsjord fra spildevandskloakering af Skolega-
de, Nørrebro og Møllevej ”og repræsenterer det intakte jord under vejkassen” 

7. Jorden karteres på forhånd. Hvis overskudsjord deponeres i små mængder, skal depo-
tet være ca. 30 ton, derfor oplægges jorden i miler. Miler i jorddepot må maksimalt væ-
re 2,5 m høje og 5 m brede, jorddepot skal afmærkes med markeringsstrimler. 

8. Eksist. terræn benyttes som underlag for byggepladsen og alt klasse 0 og 1 jord samt 
entreprenørens materieler oplægges inden for det afsatte areal.

9. Hvis klasse 2- 3 eller 4 jord mellem deponeres på jord, skal det underliggende jord sik-
res mod forurening. Ved at under jorddepotet udlægges 10 cm gruspude samt geo-
tekstil, så råjord er adskilt fra gruslaget, hermed sikres forurening af det underliggende 
terræn. 

10.Der forventes en mængde på ca. 360 tons overskudsjord fra vejene. Såfremt jorden er 
klasse 0 -1 og klasse 2 jord bortskaffer entreprenøren det, klasse 2 - 3 jord køres til 
Køge Jorddepot eller RGS90, og klasse 4 køres til godkendt modtagerstation.

11.Miljøtekniske undersøgelser udføres fra ca. 12 stk. boringer, efter aftale med Faxe 
Kommune (for placering, se de indtegnet cirkler nedenfor. Fra hvert borehul tages en 
prøve 2,2 meter under terræn, hvor projekterede spildevandsledninger etableres.

12.  Placering af kommende borehuller efter aftale med Faxe Kommune.
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13.  Vejstrækningen optil, fra og langs byggepladsen fejes dagligt imens arbejdet pågår.

14. Entreprenøren anmelder flytning af ren som forurenet jord til Faxe Kommune.

15.Asfalt deponeres i container, som overdækkes med presenning, og depotet sikres og af-
mærkes. 
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16.Midlertidigt jord- og materieldepot indhegnes forsvarligt.

17. Entreprenøren vil blive stillet krav om et maximalt oplag for jorden på 210 ton svarende 
til 7 læssede lastbiler.

18.Al den opgravede jord der kan genindbygges, bliver genindbygget. Hvis der forekom-
mer klasse 4 jord i fortaget foranalyseret jord kontakter Faxe Forsyning Faxe Kommu-
ne.  

Venlig hilsen

Kaj Eichler

Projektleder


