
Pressinformation 
2,7 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna 
gång får 14 st projekt dela på 2,7 miljoner kronor.  
 
- 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 aktörer 
som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, 
säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.  
- I år är det 20 år sedan Skyltfonden startades. Ca 140 miljoner kronor har beviljats under dessa år till 
ca 500 st projekt.  Denna omgång låter vi pröva bl a ett par intressanta projekt om hur man med 
användning av snö kanske kan förbättra säkerheten samt en idé om ett annorlunda alkolås.  
 
Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång: 
  
Analysfunktion för effektivisering av trafiksäkerhetskamerornas operativa funktion 
Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande enheten, Stockholm 
 
Effekter av nedstämdhet på körförmågan 
IBL, Linköpings universitet, Linköping 
 
Kartläggning av hållpunkter för en trafiksäker och trygg färdväg – översättning av en geografisk 
standard till svenska 
Reseinformation i Sverige AB,Kungälv 
 
Publicera EuroNCAP resultat mera detaljerat på www.krocktest.com 
Fredrik Bagge, Uppsala 
 
Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolan, etapp 2 
Sweco Infrastructure AB, Malmö 
 
Mönstertryckning i samband med plogning på gång- och cykelbanor för bättre fotfäste 
Arne Larsson, Kalix 
 
Alkohol och trafikskador – en studie av allvarliga trafikskador behandlade vid Traumacentrum på 
Karolinska sjukhuset i Stockholm 
Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm 
 
Fler trafiksäkerhetskameror i tätort för bättre utnyttjande av nya hastighetsgränser? Om samband 
mellan hastighetsövervakningen och kommunens hastighetspolicy  
WSP Analys & Strategi, Stockholm-Globen 
 
SNÖ – en trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
Tyréns AB, Luleå 
 
Extern startspärr till alkolås 
Innova AB, Enebyberg  
 
Kinematikstudie av små barn vid frontalkollision för optimering av kraftbegränsare för barn,  
Elaion AB, Sundsvall 



  
Utbildning/marknadsföring av informatörer inom området alkohol, droger och trafik  
Helsäker Konsult AB, Linköping 
 
Skadedata i STRADA för motorcyklister  
VTI, Linköping 
 
Trafiksäkerhet i USA. Har Sverige något att lära? – en jämförelse av nyckeltal  
Birgitta Björklund, (Göteborgs Gatu AB), Göteborg 
 
 

Fakta om Skyltfonden 
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhets-
området. Pengarna i Skyltfonden kommer från Transportstyrelsen och utgörs av de avgifter som bilägare 
betalar för personliga registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav  
5 400 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.  
  
Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara 
Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. En förutsättning för att ett projekt skall 
få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo. 
Fonden kan även, med särskilt beslut, ge medel till särskilda initiativ från aktörer som är till nytta för 
trafiksäkerheten. 
  
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  
Anita Ramstedt, Vägverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge,  
tel 0243 - 754 69 
Jenny Palmqvist, Vägverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge  
tel 0243 – 753 07  
 
Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Transportstyrelsen, 
Trafikregistret, 070-6097669. Information finns även på Transportstyrelsens hemsida  
www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 
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