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PERSONLIGE DATA: 
 
Navn: KAARE KROMANN  
Uddannelse: Civilingeniør indenfor byggeri og anlæg, 2004, med speciale i geoteknik. 
   
 
 
NØGLEKVALIFIKATIONER: 
 
Projektleder ved projektering og gennemførelse af geotekniske og funderingsmæssige problem-
stillinger herunder kvalitetssikring. 
 
Projektleder ved gennemførelse af geotekniske jordbundsundersøgelser, herunder blandt andet 
problemstillinger i forbindelse med sætningsskader, pælefundering, kompenseret fundering, 
spunsvægge osv. 
 
Byggeledelse ved udførelse af anlægsprojekter ved opsætning af vindmøller på land i Danmark. 
 
Udarbejdelse af geotekniske beregninger, støttemure, pælefunderinger, stabilitetsberegninger. 
 
Sagsbehandling, geologisk jordartsbedømmelse, geoteknisk rådgivning og kvalitetssikring på 
mere end 150 geotekniske opgaver af varierende omfang og type på årsbasis. 
 
 
ANSÆTTELSE: 
 
2010- Stifter og medejer af Christensen/Kromann ApS. 
 
2010 Rådgivende Ingeniørfirma DMR Geoteknik, ansvarlig for gennemførelse af 

geotekniske undersøgelser. 
 
2009 COWI A/S, projektleder på geotekniske undersøgelser. 
 
2004-2009 Rådgivende Ingeniørfirma DMR Geoteknik, ansvarlig for gennemførelse af 

geotekniske undersøgelser. 
 
 
EFTERUDDANNELSE: 
 
Fra 2004: Diverse Dansk Geoteknisk foreningsmøder. 
 
2006: Udførelse og beregning af byggegruber, Vitus Bering. 
 
2007: Grundvandshåndtering ved anlægsprojekter, Vitus Bering. 
 



2009: Banedanmark, Pas på på banen. 
 
2012: AB92 For ikke jurister, Aarhus. 
 
2012: Projektledelse i byggeriet, Teknologisk Institut. 
 
 
UDVALGTE PROJEKTER: 
 
Jordbundsundersøgelser samt geoteknisk rådgivning (Kajindfatning, pælefundering) 3-8 etager 
byggeri, Struer Havn (Bent Moesby, 2011). 

Jordbundsundersøgelser samt geoteknisk rådgivning og fagtilsyn ved diverse vindmølleprojekter 
(2008-2012). 

Syns- og skønsmand i sag vedrørende jordskred ved udgravning (2011). 

Jordbundsundersøgelser samt geoteknisk rådgivning ved diverse kloaksaneringsprojekter (2006-
2010). 

Geoteknisk rådgivning i forbindelse med sporrenovering, Holstebro-Herning, (Banedanmark, 
2009). 

Jordbundsundersøgelse og fagtilsyn, Multiarena, Herning (Midtconsult a/s, 2008-2009). 

Geoteknisk rådgivning i forbindelse med diverse stabilitetsproblemer ved motorveje, bassiner og 
støttevægskonstruktioner (2006-2009). 

Sagsbehandler ved gennemførelse af jordbundsundersøgelser samt geoteknisk rådgivning i 
forbindelse med opførelse af ca. 300 sommerhuse (Kalmar-Huse a/s, 2004-2011). 

Fagtilsyn ved anlægsarbejde i forbindelse med Betonelementfabrik, Støvring (2007/2008). 

Fagtilsyn ved anlægsarbejde i forbindelse med Kunstens Hus (HEART), Herning (C.C. 
Contractor A/S, 2007). 

Jordbundsundersøgelse og geoteknisk rådgivning i forbindelse med kompenseret fundering af 2 
etagers boligkompleks på blød bund, Højslev (CMN A/S 2006). 

Fagtilsyn ved anlægsarbejde i forbindelse med nyudstykning af ca. 80 parceller ved Tjørring 
(2005). 

Geoelektriske opmålinger af ca. 60 ha med henblik på fremtidigt boligområde (Herning 
Kommune, 2005). 

Jordbundsundersøgelse og geoteknisk rådgivning i forbindelse med 8 etagers byggeri i Ikast 
(KPC Byg, 2005) 

 
 
SPROGKUNSKABER: 
 



Engelsk: Forhandlingsniveau i skrift og tale 
 


