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PRESSEMELDING:  

PRIS TIL UNGE FORSKERE 
 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris til yngre forskere for 2018 går til 
Marie Elisabeth Rognes og Trond Nordfjærn. Prisen deles ut fredag 2. mars. 

Denne prisen går hvert år til unge forskere i Norge som har dokumentert fremragende 
talent, originalitet og innsats, og som har oppnådd eksepsjonelt gode resultater innen sitt 
fagfelt. Prisen deles ut i to kategorier, og er på 50 000 kroner hver. 

 

Marie Elisabeth Rognes mottar prisen innen kategorien naturvitenskap. Rognes forsker på 
matematiske metoder for å løse partielle differensiallikninger. Hun har utmerket seg 
gjennom sitt arbeid, med nyskaping, høy vitenskapelig kvalitet og sterk internasjonal 
orientering. I 2015 ble hun tildelt en internasjonal pris innen numerisk programvare, og i 
2017 mottok hun ERC-stipend. Hun har bygget opp en stor forskningsgruppe, og hennes 

bidrag på feltet har satt forskere og utviklere over hele verden i stand til å løse kompliserte modeller enda 
bedre. Rognes jobber som seniorforsker ved Simula Research Laboratory i Oslo. 

 

Trond Nordfjærn mottar prisen innen kategorien humaniora. Nordfjærn har to 
doktorgrader og forsker på flere områder innen psykologi, bl.a. psykologiske modeller for å 
forstå transportvalg, og bruk av rusmidler i ulike undergrupper i befolkningen. Hans bidrag 
på disse områdene er av stor betydning. Han har utgitt et stort antall vitenskapelige 
publikasjoner, og har flere internasjonale samarbeid og engasjement. Nordfjærn jobber 

som professor ved NTNU i Trondheim. 

 

DKNVS’ pris til yngre forskere er finansiert av I.K. Lykkes fond.  
 
Prisutdelingen finner sted på DKNVS’ Høytidsmøte fredag 2. mars kl. 18.00 i Erkebispegården i Trondheim. 
Begrenset adgang for publikum. 

 

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble dannet i 1760, femti år før det første universitetet i Norge. Vi 
fremmer og formidler vitenskapen gjennom foredrag og publikasjoner av høy akademisk kvalitet. Gjennom 
«Kunnskapsbyen» har vi i over 20 år arrangert foredrag for et vitebegjærlig trøndersk publikum, og medlemmer i 
DKNVS Akademiet bidrar med foredrag i de åpne akademimøtene i Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet, hvor vi 
holder til. DKNVS gir også ut Norges lengstlevende vitenskapelige tidsskrift, og støtter vitenskapelige prosjekter 
gjennom flere fond og legater. 
 
Kontakt: Kristian Overskaug, generalsekretær, tlf. 995 76 444, kristian.overskaug@dknvs.no  
www.dknvs.no  www.facebook.com/dknvs  
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Foto 1. Marie Elisabeth Rognes, vinner av DKNVS' pris for yngre forskere innen naturvitenskap 2018. Foto: Bård Gudim 
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Foto 2. Trond Nordfjærn, vinner av DKNVS' pris for yngre forskere innen humaniora 2018. Foto: privat 


