
 
  

Åpent møte tirsdag 22. januar kl. 19.00  på NTNU campus Kalvskinnet   
(tidligere HiST), inngang fra Sverres gate.   (Se kart og parkeringsinfo på neste side) 

 

    

  

Forskning innen muliggjørende teknologier som autonomi, kunstig intelligens og marin 
robotikk revolusjonerer kartlegging og overvåking av havet. Utrustet med avanserte sensorer 
montert på småsatelitter, droner, ubemannede båter, skip og undervannsfarkoster er vi i 
stand til å karakterisere havet i romlige og temporære skalaer som aldri før. Nye oppdagelser 
innen oseanografi, marin biologi, økologi, geologi og  arkeologi kommer på løpende bånd. 
Områder som før var utilgjengelig kan nås som f.eks. det nye arktiske havet som åpner seg 
opp i nordområdene. Også innen olje og gass virksomhet til havs endrer marin robotikk 
metoder for inspeksjon og intervensjon subsea. Sammen med nasjonale og 
internasjonale  partnere er NTNU drivende i denne utviklingen. 

Presentasjonen vil gi en introduksjon til tema autonome marine operasjoner og systemer 
med eksempler fra toktvirksomhet og næringsutvikling.     
                                                               

      

 

Møtet er åpent for alle interesserte, og det er enkel servering etter 
foredraget. Pga. serveringen ber vi om påmelding, enten  e-post til 
styret@tpfinfo.no eller via Påmelding på TPFs hjemmeside http://tpfinfo.no/  
eller telefon 977 58 200 innen mandag 21. januar kl. 12 

 

Professor Asgeir J. Sørensen: 

Autonome farkoster 

TRONDHJEMS POLYTEKNISKE 
FORENING 



Kart 

 

Bilparkering: 

Offentlig parkering på parkeringsplass og i parkeringskjeller på Leüthenhaven,  og parkeringsfelt i  

Kalvskinnsgata. 

Etter kl. 16  er det mulig å parkere på ledige plasser på NTNUs parkeringsplasser foran bygget i Gunnerus 

gate og på Vitenskapsmuseet på andre siden av gaten. Det er også noen få plasser bak E.C. Dahls gate 12. 

 

Alle parkeringsstedene  er avmerket med blått på kartet. 

 

Buss: 

Nærmeste holdeplasser er «Prinsen kinosenter» , «Kongens gate K1-2» og «Prinsens gate P1-P2» 

(Prinsenkrysset) 

Inngangen til nøtelokalet: 

 Rød pil på kartet peker på inngangen fra Gunnerus gate.  

Blå pil peker på inngangen fra Sverres gate. 

Hvilken inngang som er betjent, kan variere fra gang til gang. Sjekk møteinvitasjonen. 

Hvis ytterdøra er stengt, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn. 


