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4 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer 
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna 
gång får 17 st projekt dela på 4 miljoner kronor.  
 
- Denna gång vill jag särskilt peka på de hastighetsprojekt som beviljas medel ur Skyltfonden. 
Trafiksäkerhetsarbetet under 2006 och 2007 kommer att handla mycket om hastigheter och det 
finns behov av bl a information om hastigheter, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar 
Skogö. 
 
- Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i 
samhället. Jag anser att Skyltfonden spelar en mycket stor roll för trafiksäkerheten. Det finns så 
många kreativa personer som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett 
område där så mycket kan göras, avslutar Ingemar Skogö. 
 
Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång: 
 
Att skapa säkerhet med barn i fokus  Ronny Svensson, 

Leksand 
 
Nya svenskar i trafiken - NIT  Försvarets Motorklubb, 

Stockholm 
  
Kvalitetssäkrade hastighetsmätningar i syfte att stödja NTF, Stockholm  
implementering och uppföljning inom nationell samling 
 
Hastighetsdisplay i 30-områden Växjö kommun, Växjö 
  
Bältespåminnares effekt på bilbältesanvändningen Hans-Åke Cedersund 
                                                                                                         VTI, Linköping 
 
Bagrider – flexibel bilbälteskudde för barn – ur trafik- Maria Munther, 
säkerhetssynpunkt  Göteborg 
 
Förbättrat åkandeskydd vid kollision  Epsilon High Tech AB, 

Göteborg 
 
SUMO – En utvecklad modell för utvärdering av trafik- Trivector Traffic 
säkerhetsprojekt  AB, Lund 
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Planering för utbildning av arbetsterapeuter till medi- Karolinska  
cinska körbedömare  Universitetssjukhuset, 
                                                                                  Stockholm 
 
Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem – vib- Anna Anund VTI,   
rationer i sätet vid risk för avåkning Linköping 
 
Barns skador i trafikolyckor med buss/taxi under skoltid  Jörgen Larsson VTI,  
                                                                                                         Linköping 
 
Förenklad samåkning i buss  Busnet AB, Gävle 
 
Förhöjda övergångsställen för alla trafikanter  Luleå tekniska  
                                                                                                         universitet, Luleå 
 
Infästningar för serviceinredningar i lätta lastbilar Håells Modul-System 

AB, Mölndal 
 
Optimalt avstånd mellan vägkudde och övergångsställe  Luleå tekniska 
universitet, för säkerhet och framkomlighet Luleå 
 
”Information TAG” – hjälp för synskadade att höra Thomas Bystedt  
skyltad information via mobiltelefons blåtandfunktion  Konsultfirma, 
                                                                                  Järfälla 
 
Utveckling av modeller/verktyg för riskanalyser vid  Itra-Onex AB, Örebro 
upprättande av skolskjutshållplatser 
 

Fakta om Skyltfonden 

Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafik-
säkerhetsområdet. Pengarna i Skyltfonden kommer från de avgifter som bilägare betalar för 
personliga registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav 5 400 
kronor avsätts till Skyltfonden.  
 
Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna 
skall vara Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. Ett krav för att ett 
projekt skall få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo. 
 
Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på Vägverkets webbplats med 
adress www.vv.se/fond. Där finns också presentationer av slutförda projekt. 
 
Ytterligare information lämnas av  
AnnBritt Carlsson, Vägverket, Sektion Trafikant, Borlänge tel 0243 – 756 57  
Anita Ramstedt, Vägverket, Sektion Trafikant, Borlänge, tel 0243 - 754 69 
 
Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Vägverket, 
Trafikregistret, 019 -19 76 69. Information finns även på Vägverkets hemsida  
www.vv.se/personligskylt. 
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