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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, 
nýsköpun og atvinnuþróun, 731. mál.

Með bréfi dags. 12. apríl 2006 er óskað eftir umsögn Vegagerðarinnar um ofangreint málefiii.

Um áraraðir hefur Vegagerðin átt samstarf við Vegtaeknideild Rannsóknastofiiunar 
byggingariðnaðarins (Rb) um ýmis rannsóknaverkefiii og prófanir. Það hefiir meðal annars leitt 
til að á Rb hefur verið settur upp sérhæfður búnaður til prófana, til dæmis til |)riásaprófa, 
sérhæfðra prófana á malbiki og steinefiium til notkunar í vegagerð og fleira. I ýmsum tilvikum 
hefur Vegagerðin veitt ijárstuðning til uppsetningu þessa búnaðar og fyrir vikið hefur það verið 
stefiian að byggja ekki upp sérstaka rannsóknaraðstöðu hjá Vegagerðinni, nema til almennra 
einfaldra prófana. En jafiiframt hefur Vegagerðin látið gera töluvert af almennum prófimum á 
Rb. Því hefiir byggst upp þekking og reynsla vegna prófana og rannsókna á Rb, sem 
Vegagerðin hefiir nýtt sér í gegnum tíðina.

í  ljósi liðar d i kafla III í frumvarpinu telur Vegagerðin hættu á að áðumefnd reynsla og 
þekking glatist, vegna þess að tæpast er hægt að halda ráðgjafa-, mælinga- og 
prófúnarstarfseminni á þessu sviði allri uppi þar sem hluta hennar er þegar hægt að fá á 
almennum markaði. Tæpast er hægt að ætlast til að Islenskar tæknirannsóknir haldi við tækjum 
og þekkingu til að gera sérhæfðar prófanir sem ekki eru gerðar reglulega án þess að geta fyllt 
upp með almennum prófimum, sem líka eru gerðar á almennum markaði. Það er einnig 
spurning hvort hinn almenni markaður geti tekið við þeirri aukningu á almennum prófúnum 
sem þarf, ef liður d i kafia III tekur gildi.

Varðandi samlegðaráhrif við sameiningu stofnana sem hér um ræðir, er vafamál að það skili sér 
í vegtæknirannsóknum. Miklu fremur má hugsa sér að samstarf og nábýli vegtæknirannsókna 
Rb, við háskóla hafi samlegðaráhrif.
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Vegagerðin sér ekki ástæðu til að gera aðrar, sérstakar athugasemdir við fiumvarpið. 

Virðingarfyllst

Gunnar Gunnarsson, aðstoðarvegamálastjóri.
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