
Pressinformation 
4,1 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna 
gång får 17 st projekt dela på 4,1 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. 
  
Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång: 
  
Standardisering av det medicinska körprovet, utvecklingen av en kurs och en databas 
Ann-Helen Patomella, Stockholm 
  
Åtgärder för bättre hastighetsövervakning 
Heléne Haglund, Katrineholm 
  
Olycksreducerande effekter av ABS-bromsar på motorcyklar 
Vägverket Konsult, Linköping 
  
Trafiksäkerhet i idrottsrörelsen 
NTF, Solna 
  
Uppdatering av ECE Reglemente 44 
Thomas Turbell, Linköping 
  
Quality Management Audit (QMA), utbildning av vägrevisorer för säkrare vägar 
Umeå universitet, Umeå 
 
Trafiknykterhetsbrott 
Håkan Fuhrman, Skellefteå 
 
Undersökning av antal dödade och svårt skadade motorcyklister efter kollision med vägräcke 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping 
 
Trafiksäkra ruttval 
WSP Analys & Strategi, Göteborg 
 
Antisladdsystem och vinterdäck 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping 
                                                                               
Utveckling av trafiksäkerhetssystem (preventiva riskbedömningar) för persontrafik på väg 
Svenska Bussbranschens Riksförbund, Stockholm 



  
DVD-film ”Den oskyddade gående och cyklande trafikanten 
Försvarets Motorklubb, Stockholm 
 
Symposium ”Trötthet på väg, till sjöss, i luften” 
Stockholms universitet, Stockholm 
 
Fosfatidyletanol som  markör för överkonsumtion av alkohol 
Universitetssjukhuset, Lund 
 
Kustbevakningens nya befogenheter beträffande alkoholutandningsprov 1 juli 2008 
Kustbevakningen, Karlskrona 
 
Åkeriägaren, hastigheten och den ekonomiska beslutssituationen 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Borlänge 
 
Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst 
Helsäker Konsult AB, Linköping 
 
   
Fakta om Skyltfonden 
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhets-
området. 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. 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, Sektion Samhällsprocesser, Borlänge,  
tel 0243 - 754 69 
Mats Holmberg, Vägverket, Sektion Samhällsprocesser, Borlänge  
tel 0243 – 756 69  
 
Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Vägverket, Trafikregistret, 
070-6097669. Information finns även på Vägverkets hemsida  www.vv.se/personligskylt. 
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