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Lavutslippssamfunn 
innen 2050





Senterledelse – Management Team

Senterleder (fast stilling): under rekruttering

Center Management Team (funksjon)

• Nestleder: Prof. Pierluigi Salvo Rossi

• Leder – Mobilitet: Prof. Frank Lindseth

• Leder – Ressurseffektivitet: Dr. Mohamed Hamdy

• Leder – Resiliens: Dr. Ivan Depina

• Forskningsrådgiver: Kordula Valerie Anne Schwarzwälder

• Kommunikasjonsrådgiver: Ingvild Mørkved

• Research and Education Committee: 
• Dr. Jardar Lohne 
• Dr. Arne Gussiås



Satsingsområder – noe eksempler 

DIGICOAST
Next-Generation Coastal Modeling for 
Wave, Current and Sediment 
Transport Impact on Coastal 
Infrastructure.

Interpretable Models with Graph 
Neural Networks to support the 
Green Transition of Critical 
Infrastructures

A Smart Mobility Service using Digital 
Navigation Model of the Built 
Environment

MobilitetsLab Elgeseter gate
nullutslippsområde med effektive 
mobilitetsløsninger som ivaretar og 
stimulerer til innovasjonskultur av 
internasjonalt kaliber-
Data-driven multi-disciplinary 
diagnosis and solutions for 
settlement-induced railway damage

HELIOS
Digitalization of Solar Energy: a way to 
boost the exploitation of solar energy 
potential in Nordic built environment.

LIFELINE-2050
Optimal Utilization of Resources 
towards Neutral Climate Built 
Environments in Europe by 2030-
2050



Flerfaglig Taskforce – Core Team

Trond nordfjærn



Finansiering

• Første år vil kostnadene knyttet til senterets drift dekkes av NTNU. 

• Senterets langsiktige finansiering vil være aktivitetsbasert
(eksterne og offentlige aktører). 



Definere 
problemstilling

Utvikle 
forskningsspørsmål 

Utvikle 
samarbeidsprosjekt 

/søknad

Innsamling av data 
/test av ideer og 

konsepter

Pilotering av 
løsninger

Formidling, 
implementering av 

funn

Aktivitetsbasert økosystem



Mobilitets Lab Elgeseter 
Partnere: 

Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, 

Miljøpakken og NTNU



«Aktører 

/personers behov 

og krav til god 

mobilitet» 

«Bærekraftig 

mobilitet som et 

integrert system 

(modellering og 

planlegging)»

«Digitale 

Teknologier og 

mobilitet» 
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Mobilitets Lab Elgeseter gate 
Byer vokser!

Mobiltetsløsning 
påvirker miljø de 
neste 50 årene!

Vi skal bygge – men 
vi må bygge rett!

Prosjektene i labene  
skal støtte oppunder  
«skapet Norges 
ledene innovasjons 
distrikt»

11 prosjekt er 
definert så langt!



Visjon 
Mobilitets Lab Elgeseter gate 

«Skyway»«Skybike»

Innen 2030 skal Innovasjonsdistrikt Elgeseter være et nullutslippsområde med effektive mobilitetsløsninger som 

ivaretar og stimulerer til et mangfold av arenaer med innovasjonskultur av internasjonalt kaliber- i tett samvirke 

med brukerne av området»

• Hvilke løsninger øker områdets attraktivitet?
• Hvordan påvirker mobiltetsløsningene i et området 

samhandlingen mellom folk?
• Hvordan vil trafikkmønstre endres nå vi fortetter 

området? 
• Kan vi modellere og test ideer konsepter i sanntid?

• Hvilke løsninger er de mest bærekraftig?
• Hva bør bygges og hvordan må ting bygges hvis vi skal 

gjøre området til et nullutslippsområdet?



MobilitetsLab Elgeseters 3 fokusområder

«Aktører 

/personers behov 

og krav til god 

mobilitet» 

«Bærekraftig 

mobilitet som et 

integrert system 

(modellering og 

planlegging)»

«Digitale 

Teknologier og 

mobilitet» 

1. Behov – IV- AD-SU

2. System
IV-IE

3. Teknologi
IE-IV

Hvem deltar fra NTNU



Det ligger foreløpig definert 11 prosjekter med 
tilknyttede phder sammen med partneren 



PhDs/Postdocs

• 21 PhDer og postdocer er allerede finansiert

• Fokus

• Tverrfaglighet

• Digitalisering

• Bærekraft  

• Sirkulærøkonomi 

• Bygninger, VA, Jernbane, veg, kyst, 
konstruksjoner 

• 9 av dem er allerede har begynt og de andre er 
under rekruttering

• Flere BSc/MSc Studenter blir koblet til disse 
PhDer/Postdoc
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