Pressmeddelande
2,1 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna
gång får 13 st projekt dela på 2,1 miljoner kronor.
- Ett av projekten som beviljats medel är stjärnmärkning av trafikskolorna. Att kvalitetsbedöma landets
trafikskolor är till nytta för de som ska ta körkort, för trafiksäkerheten och för landets trafikskolor.
Genom kvalitetsbedömning av bilar och transporter har stora framsteg gjorts, säger vägverkets
generaldirektör Ingemar Skogö, så nu vill vi pröva det även inom detta område.
- 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:
Utformning av trafiksäkra sidoområden
Force Technology, Västerås
Översättning och spridande av handboken ”Åka säkert” för invandrarföräldrar vars barn har
funktionshinder
Hälsouniversitetet, Linköping
Sittställning och huvudrörelser under bilkörning
Akut- och Katastrofmedicinskt Centrum, Umeå
Stjärnmärkning av trafikskolorna (kvalitetsklassning av trafikskolorna) - Förstudie
Motormännens Riksförbund, Stockholm
Älgvarnare – databas o signalbehandling för detektering av vilt med hjälp av mörkerseende kamera
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Utformning av funktionella och säkrare halkskydd
Luleå Tekniska Universitet, Luleå
Utvärdering av mopedprojekt i Enköping
NTF i Uppsala län, Uppsala
Trafiksäkerhet vid Shared Space
Tyréns AB, Malmö
”Yrkesförare som föredömen i trafiken”
Trivector Information AB, Lund
Ungdomars trafikolyckor – en trendanalys
Lärarhögskolan i Stockholm, Stockholm
Tema trafikmedicin, en seminarieserie vid Umeå universitet, Umeå

Umeå universitet, Umeå
Rundslagningsanalys av buss
Epsilon High Tech AB, Göteborg
Förbättring av reflexer på vajerstolpar och kantstolpar
Bo Berglund, Enköping

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.
Kolla den sista delen om den stämmer!!
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