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Remissvar: Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas 

forsknings- och innovationsverksamhet. (Trafikverket rapport: 2013:101) 

 

Utredningen visar på en god förståelse för de utmaningar som finns inom transportsektorn när det 

gäller forskning och innovation (FoI). Det är bra om det tydliggörs att myndigheterna har ett ansvar 

för FoI inom respektive område, och vi instämmer i rekommendationerna att det ska klargöras i 

instruktionerna hur stor del av totala anslaget till myndigheten som ska användas för FoI. Vi 

välkomnar speciellt att även Sjöfartsverket och LFV föreslås få sådana anslag. 

LiU instämmer i slutsatserna om att det bör tillföras resurser för FoI hos myndigheterna, och vi 

rekommenderar en resursökning motsvarande Ambitionsnivå 1. 

Det är glädjande att utredningen så tydligt uttalar att myndigheterna ska bidra till att ”det finns väl 

fungerande utförarmiljöer inom relevanta FoI-områden” och att de ska ”stimulera kontinuitet i 

relevanta och efterfrågande utbildningar”. LiU ser fram mot att tillsammans med myndigheterna 

arbeta med att konkretisera detta. 

I instruktionen till transportmyndigheterna framgår att de ”ska svara för den forskning och 

innovation som motiveras av myndighetens uppgifter”. LiU anser att det bör tydliggöras att detta 

ansvar även omfattar den långsiktigt kunskapsuppbyggande forskningen. Idag styrs prioriteringar av 

FoI hos myndigheterna främst utifrån relativt kortsiktiga behov (3 år) hos verksamheten. För att 

långsiktigt utveckla transportsystemet krävs en kunskapsuppbyggnad, speciellt utbildade personer 

med relevanta kunskaper, och detta uppnås främst genom samarbete med och stöd till lärosäten 

som bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning riktad mot transportsektorn. Idag är 

tyvärr inte forskarutbildning något som prioriteras hos myndigheterna inom transportsektorn och 

det finns heller inte någon annan myndighet som har ansvaret för denna utbildning och annan 

långsiktig kunskapsuppbyggnad, på det sätt som TFB och KFB gjorde tidigare. Vi tolkar dock förslaget 

från myndigheterna i utredningen som att en förändring rörande det långsiktiga ansvaret kan vara på 

gång. 

LiU tycker att förslaget att införa ett myndighetsgemensamt FoI-råd är bra. Förutom att säkerställa 

samordning mellan myndigheterna skulle ett sådant råd med representation från akademin kunna 

göra övervägningar av strategisk art rörande långsiktig kunskapsuppbyggnad inom sektorn. 
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