
5,2 miljoner ur Skyltfonden för att stödja 
trafiksäkerhetsidéer i vägtrafiken 

 
Skyltfonden har beviljat 14 st projektbidrag till en summa av 5 163 050 kr för utveckling av 
trafiksäkerhetsförbättrande idéer.  
  
 

Rekommendationer för bättre motorcykelsäkerhet baserat på internationella experter - rapport från 
workshopen Riding in a safe system, VTI 
 
AI-baserad drogdetektion, Eyescanner Technology Sweden AB  
 
Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter, ModC Networks AB 
 
Säkerhet i cirkulationsplatser för cyklister och motorfordon, Movea Trafikkonsult AB 
 
Förbättrad testmetodik för bedömningar av medicinsk körkortslämplighet, VTI 
 
Följer offentliga transportköpare upp de trafiksäkerhetskrav man ställt vid upphandlingen?, NTF  
 
Datainsamling och benchmark inför Euro NCAP truck Label (rating för tunga fordon), Asta Zero AB 
 
Gåendes exponering - representativitet av app-baserade data, Lunds tekniska högskola 
 
Kvalitetssäkring av hastighetsefterlevnad genom elektroniska körjournaler som en del i verksamheters 
hållbarhetsarbete, Trivector Traffic AB  
 
Förbättrad synlighet för långsamtgående fordon (LGF), Stiftelsen Chalmers Industriteknik 
 
Vikten av systematiskt trafiksäkerhetsarbete, Tyréns AB 
 
DALY och RPMI - en jämförelse av två skademått, VTI 
 
Säkrare skor i vinter, RISE Research Inst of Sweden AB 
 
Utformning av BRT-liknande kollektivtrafiksystem med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet, 
Trivector Traffic AB 
 
 
 
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 fordonsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 200 kronor varav  
5 500 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.  
  
Skyltfonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall 
vara Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober.  
Skyltfonden kan även, med särskilt beslut, avsätta medel till särskilda initiativ från aktörer som är till 
nytta för trafiksäkerheten. 
  
Information om och ansökningsblanketter till Skyltfonden finns på trafikverkets webbplats med adress 
www.trafikverket.se/fond. Där finns också presentationer av slutförda projekt. 

  

Ytterligare information lämnas av  

Anita Ramstedt, Trafikverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge, tel vx 0771-921 921 

 

http://www.trafikverket.se/fond


Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens 

hemsida  www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 

http://www.transportstyrelsen.se/personligskylt

