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Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet i Trondheim kommune. Enheten skal 

forvalte og utvikle kommunens verdier og ressurser innen landskapsarkitektur, veg, vann og avløp. 

Enheten har egen avdeling for geoteknikk som bistår egen enhet og byutviklingsområdet for øvrig. 
 

Naturgeograf i Trondheim kommune, Kommunalteknikk 
 

Geoteknisk avdeling har to hovedoppgaver  geoteknisk bistand til Kommunalteknikk sine 

investeringsprosjekt og geotekniske forvaltningsoppgaver. Avdelingen bidrar til at det blir tatt 

nødvendig hensyn til grunnforhold og rassikkerhet ved utbygging av nye områder og ved fortetting. 

I tillegg skal kunnskapen om byens byggegrunn forvaltes, herunder kommunes grunnborings-

database. Geoteknisk avdeling har egen borerigg og geoteknisk laboratorium. Økt arbeidsmengde, 

samt et ønske om å oppnå bredere kompetanse, gjør at vi ønsker å utvide fagmiljøet med en 

naturgeograf.  

 

Arbeidsoppgavene vil i vesentlig grad være: 

 Svare på henvendelser om skredsikkerhet og grunnforhold i bygge- og reguleringssaker. 

 Gjennomføre geotekniske rutineundersøkelser. Opplæring vil bli gitt. 

 Bistå med oppdatering, utvikling og tilrettelegging av grunnboringsdatabase.   

 Avansert bruk av GIS database. 

 Bistå avdelingsleder med skriving av politiske saker og utredninger. 

 

Krav til søker: 

 Utdanning som geograf (mastergrad), med spesialisering innen naturgeografi. Det er 

ønskelig at fag relevant for skredsikkerhet inngår i fagkretsen. 

 Norsk på morsmålnivå med gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.  

 God samarbeidsevne, samt evne til å arbeide selvstendig. 

 Søker må være villig til å ta videreutdanning i geoteknikk. Kurs og noe lesetid i 

arbeidstiden, men egen innsats må påregnes.  

 God kompetanse innen teknisk GIS og gjerne erfaring med analyse av data. 

 

Spørsmål rettes til: 

Avdelingsleder geoteknikk Tone Furuberg, tlf.: 72 54 26 74 

 

Søknaden sendes på elektronisk skjema (se www.trondheim.kommune.no) eller til 

Trondheim kommune 

Kommunalteknikk 

Postboks 2399 Sluppen  

7004 Trondheim 

 

Søknadsfrist: 5.07.2012 

http://www.trondheim.kommune.no/
AndyBar
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