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Rannnsóknaráðsttefnan 20111 er haldin þann 4. nóóvember. Þ
Þetta er tíuunda rástefnnan frá
upphhafi, sú fyrsta var halddin í Salnum
m í Kópavoogi árið 20002 og upp frá
f því á N
Nordica
Hóteeli við Suððurlandsbrauut, en í þettta sinn er rráðstefnan hhaldin í sallnum Kaldaalóni í
Hörppu. Skráðir þátttakenduur voru um 1150.
Á þeessum vetvaangi hefur á undanförnuum árum offt verið getiðð um það seem e.t.v. máá nefna
„heiilsufar“ rannnsóknasjóðssins. Árið 22005 ræddi Hreinn Harraldsson m.aa. mikilvæggi þess
að hhækka framllag til rannssóknastarfs úr 1% af m
mörkuðum teekjum til veegagerðar í 1,5%,
ekkii síst miðaðð við að fyrrirsjáanlegt væri að m
markaðar tekkjur myndu dragast sam
man á
kom
mandi árum. Við setninngu ráðstefnnunnar árið 2007 var þþess getið aað kvöð um
m þetta
hefðði verið settt í ný vegallög, sem tóóku gildi í uupphafi árs 2008. Það gætir töluvverðrar
bjarttsýni þegar frá þessu err greint, endda getið um það að yfirlleitt hafi verið sótt um a.m.k.
tvöffalda þá uppphæð sem til ráðstöfuunar er í hvert
h
sinn oog hafna heefði þurft ggóðum
verkkefnum.
En svo varð baankahrun haustið
h
20088 og niðursskurðarhnífuurinn fór á loft. Í raunn hafa
vegaalög sem kvveða á um að 1,5% aaf mörkuðum
m tekjum til vegagerððar skuli rennna til
rannnsókna því aldrei veriðð uppfyllt. Rauntölur hhafa reyndaar farið lækkkandi síðaan árið
20099 og fjárveeitingar til rrannsóknaveerkefna þar af leiðandi. Fram til ársins 20100 hafa
upphhæðir umsóókna verið vaxandi
v
og náðu
n
hámarkki það ár, þeegar sótt vaar um tæplegga 520
milljjónir. Hins vegar dró helur samaan í umsókknum á þessu ári (2011), þegar hheildar
upphhæð umsókkna var um
m 370 milljóónir. Hugsaanlega má skýra þettaa með kreppunni,
þannnig að fyrstt eftir krepppu leitaði fóólk að verkeefnum hérleendis, en síððan meira úút fyrir
landdsteinana ogg hefur funddið sér verkeefni þar. Ásóókn í rannsóóknasjóðinnn þannig minnnkað.
Þettaa leiðir huggann einnig til þess sem
m nefnt var vvið setninguu ráðstefnunnnar árið 20010, en
það var ótti viðð að missa fóólk og þekkkingu annað og svo þeggar við þurfuum á því aðð halda
síðaar er það ekkki lengur til staðar.
Fjárrlög ársins 22012 gera rááð fyrir rífleega 120 millljón krónum
m í rannsóknnasjóð Vg ssem er
svippað og 2011. Að venju vverður auglýýst eftir umssóknum í uppphafi næstaa árs.
fur það veriðð svo að þaað hafa veriðð mun fleirii óskir
En, að ráðstefnnunni sjálfri.. Oftast hefu
um aað fá að kynnna verkefnni á ráðstefnnunni en plááss hefur verrið fyrir. Reeyndin var eekki sú
í þeetta skipti. E
Engu að síðður er dagskráin mjög fjölbreytt. Auk erindaa sem flutt verða
hangga veggspjööld með uppplýsingum um
m þrjú verkkefni uppi, fr
framan við ffyrilestrarsallinn.
Við setningu rrannsóknarááðstefnunnarr 2011, eruu gestir líkaa minntir á ráðstefnunna Via
Norddica 2012, ssem haldin vverður í Höörpu vorið 2012. Íslendiingar hafa leitt starf Noorræna
vegaasambandsinns (NVF) ssíðan 2008 og ráðsteffnan fjallar að hluta uum starfsem
mina á
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tímaabilinu og m
markar endaa þess. Það verða
v
Norðm
menn sem ttaka við kefflinu næstu fjögur
árin. Upplýsinggar um ráðsstefnuna máá finna á veefsíðunni ww
ww.vianorddica.is. Þar kemur
m hversu viiðamikil daagskráin er en auk þeess er gert ráð fyrir ssýningu, þaar sem
fram
fyrirrtæki og stoofnanir getaa kynnt sýnaar vörur og þjónustu. ÍÍslendingar eru að sjálffsögðu
hvatttir til að mæ
æta á ráðsteffnuna.
G.Péétur Mattthíasson, upplýsingaafulltrúi
rannnsóknaráðsteefnunnar 20011.
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