Pressmeddelande
3,8 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna
gång får 15 st projekt dela på 3,8 miljoner kronor.
- Ett av projekten som beviljats medel syftar till att få ISA via mobiltelefonen. På senare tid har allt fler
tjänster för mobiltelefoner utvecklats, bland annat navigation. Det här projektet avser att komplettera
detta med hastighetsdata från den Nationella Vägdatabasen. Därigenom kan fler få tillgång till en tjänst
som i princip omöjliggör ofrivillig fortkörning, säger vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Ett
annat spännande projekt är BikeRAP som syftar till att få en gemensam bedömning av trafiksäkerheten
på Sveriges cykelleder vilka hittills främst dragits fram utifrån turistiska aspekter. Detta kan nu bli ett
stort steg mot ett ännu mer kundanpassat cykelvägnät.
- 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:
Utvärdering av avsmalnade vägar för gående och cyklisters säkerhet och trygghet i små tätorter
Luleå tekniska universitet, Luleå
Elektronisk krockpulsmätare
Folksam Forskning, Stockholm
Punktmarkering av unga mopedister efter EU-mopedens införande
VTI, Linköping
Direktintegrerat alkolås - förstudie
Wolkswagen Personbilar, Södertälje
BikeRAP – utprövning av en metod för säkerhetsklassning av cykelinfrastruktur
Krister Spolander Consulting, Stockholm
Utformning av övergångsställe i dödsolyckor med äldre fotgängare
Vägverket Konsult, Linköping
Bakrusets effekter på körprestation - förstudie
Linköpings universitet, Linköping
Flervägsstopp
Trivector Traffic AB, Lund
Utveckling av principlösningar till enkla och lätthanterliga cykelhjälmslås och bandjusteringsanordningar
Idesign Sweden AB, Stockholm
Studier och tester av ett nytt elektriskt kopplingsdon mellan dragfordon och släpvagn
Olof Karlsson, Karlskoga

Äldre cyklisters säkerhet
Luleå tekniska universitet, Luleå
ISA i mobiltelefoner – ISA mot en massmarknad
Triona AB, Borlänge
Dödsolyckor med mopeder efter EU-mopedens införande
Vägverket Konsult, Linköping
Utveckling av metoder och verktyg för trafiksäkra körbeteenden inom yrkestrafiken
Itra-Onex AB, Örebro
På egna ben – gå och cykla till skolan: Metod- och materialutveckling
Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborg
Fakta om Skyltfonden
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. 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.
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
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,
070-6097669. Information finns även på Vägverkets hemsida www.vv.se/personligskylt.
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