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Høringsuttalelse: Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere 

utdanning 2015-2024  

Statens vegvesen viser til høringsbrev vedrørende innspill til revisjon av Langtidsplan (LTP) 

for forskning og høyere utdanning datert 5. mai 2017 og ønsker å gi innspill til revisjon av 

LTP. Statens Vegvesen er en viktig aktør i forhold til å løse store samfunnsutfordringer. Vi 

har samarbeid med 14 læresteder om utdanning og finansierer forskning og utvikling 

innenfor en rekke veg- og transportrelaterte tema, inkludert støtte til over 60 PhD oppgaver. 

Vi står over for en utvikling med økende kompleksitet og endringstakt, derfor er det positivt 

at langtidsplanen revideres jevnlig. 

 

Forskningstemaer og perspektiver som bør reflekteres sterkere i planen 

Statens vegvesen har kommentert høringsuttalelsen til Prosjekt Norge og støtter deres to 

innspill: 

- Forskningsinnsatsen på prosesser må styrkes. Dette gjelder på tvers av næringer 

generelt og i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (byggenæringen) spesielt 

- Byggenæringen må ha en plass i den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning 

 

Statens vegvesen støtter også høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratet som trekker frem 

tema og drivkrefter som både vil endre transportsystemet og samfunnet vårt, og som 

samferdselssektoren er opptatt av: 

I. ITS, smarte byer, samfunn og mobilitet 

II. Autonomi og robotisering 

III. Energi, elektrifisering og drivstoffteknologi 

IV. Virtuell og forsterket virkelighet  

V. Fangst og bruk av data, blant annet i kombinasjon med kunstig 

intelligens/maskinlæring 

VI. Konsekvenser ved å ta i bruk ny teknologi 
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VII. Cybersikkerhet (viktigere enn noen gang for å redusere sårbarhet i samfunnet)  

VIII. Standardisering (viktig for effektivisering, skalerbarhet, tillit, innovasjon og åpen 

konkurranse på like vilkår) 

 

Spesielt vil vi under klima, miljø og miljøvennlig energi, nevne at transportsektoren og ikke 

minst vegtransporten er et viktig innsatsområde.  Det gjenstår mye forskning, og det er, som 

nevnt i LTP viktig å ha sterke forsknings- og undervisningsmiljøer som kan se på helheten.  

Norge har høy kompetanse og sterke akademiske miljøer innen klima og klimatilpasning, 

men disse er i hovedsak innen kartlegging og identifisering av problemer og utfordringer. 

Det er nødvendig å etablere sterke forskningsmiljøer som kan utvikle tiltakene som fremmer 

lavutslippssamfunnet og bidrar til klimatilpasning av samfunnet. Skal vi lykkes med dette 

trengs en klar prioritering av forskningsressurser ved universitetene som øker forståelse av 

tiltakene for å nå klimamålene og som støtter opp om utvikling av ny teknologi og nytt grønt 

næringsliv.  

 

Utdanning og kobling mot forskning 

Vi støtter også her høringsuttalelsen til Jernbanedirektoratet og viktigheten av økt samspill 

mellom forskning og utdanning innen transport og «muliggjørende teknologier».  

I vårt samarbeid med utdanningsinstitusjonene får vi ofte beskjed om at de ikke har 

mulighet til å finansiere studieplasser innenfor områder som både offentlig og privat sektor 

har signalisert som viktige kompetanseområder framover. Behovene vil være i endring, vi 

håper at langtidsplanen for høyere utdanning på sikt sikrer en jevnligere evaluering av 

studieretninger for å kunne dekke etterspørsel fra det offentlige og næringslivet. Et av flere 

eksempler er utdanningskapasitet innen planlegging (høyere utdanning). De negative 

konsekvensene for privat og offentlig sektor av mangel på planleggerkompetanse er mange.  

 

Det er viktig at departementet finansierer studieplasser slik at universitet og høgskolene kan 

settes i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt.  I forhold til utfordringene man nå står 

overfor knyttet til areal, transport og klima/miljø, er det et behov for at det utdannes nok 

kandidater som kan være med å løse komplekse oppgaver. Utdanningsinstitusjonene må 

også gi opplæring i bruk av digitale verktøy og nye arbeidsprosesser for tverrfaglig 

problemløsning. 

 

Revidering av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 

Statens vegvesen bidrar også gjerne i det videre arbeidet med revidering av langtidsplanen, 

sammen med de øvrige samferdselsetatene. 

 

  

Med hilsen 

 

 

Gina Ytteborg 

Avdelingsdirektør FoU stab 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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