
4,3 miljoner kronor ur Skyltfonden till innovationer för ökad trafiksäkerhet 

 

Skyltfonden ger bidrag till idéer om förbättrad vägtrafiksäkerhet. 16 projekt delar på 4,3 

miljoner kronor. Flera projekt gäller oskyddade trafikanter. 

 

Fokus ligger även denna gång på oskyddade trafikanter och framför allt på cyklister och fotgängare.  

-Skyltfonden skapar förutsättningar för att goda kreativa idéer kan få bäring till ny kunskap och smarta lösningar, 

säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet och hållbarhet på Trafikverket. 

Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång: 

 Balansscooter, elscooter och andra eldrivna fordon avsedda för en person - En kartläggande studie om 

de nya självbalanserande elfordonens plats i trafiken, Koucky & Partners AB, Göteborg 

 Bullerskydd med hastighetsdämpande egenskaper, VTI, Linköping 

 Cykeldäck med automatisk anpassning av dubbfunktion beroende på yttertemperatur, RISE Research 

Institutes of Sweden, Stockholm 

 Cykelfartsgatan - länken mellan cykelbana och blandtrafik, ÅF Infrastructure AB, Malmö 

 Cyklistkomfortgränser: forskningsöversikt och experimentell ram, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 

 Effekter av trafiksäkerhetslagen med fokus på tidiga skeden, WSP Sverige AB, Stockholm-Globen 

 Gåendes singelolyckor - black spot treatment, Luleå tekniska universitet, Luleå 

 Huvudskydd för fotgängare - Inledande studie, Stiftelsen Chalmers industriteknik, Göteborg 

 Neurologiska hälsotillstånd – inverkan på trafikskadehändelser och säkerhet, Göteborgs Universitet, 

Göteborg 

 Road Shield, Tobias Larsson, Munkfors 

 Robusta vägmarkeringar för säkrare cykelstråk, RISE Research Institutes of Sweden, Borås 

 Rollatorn - morgondagens frihet på hjul, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm 

 Säkra barnens trafikmiljöer! Översyn av verktyg för skolvägsutredning och liknande, Trivector Traffic AB, 

Lund 

 Trafiksäkerhet i nya Bostadsområden, WSP Sverige AB, Stockholm-Globen 

 Trafiksäkerhetskonsekvenser av hastighetsbegränsningar på cykelbanor, Trivector Traffic AB, Lund 

 Utvärdering av intensifierad hastighetsövervakning i Region Väst, VTI, Linköping 

 

 

 

 

 
Fakta om Skyltfonden  
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom trafiksäkerhetsområdet. 
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 ska 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.  
 
Mer information 
Information om Skyltfonden, presentationer av slutförda projekt och ansökningsblanketter: 
www.trafikverket.se/fond  

Du kan också kontakta Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten, Trafikverket, Borlänge, tel vx 0771-921 921. 

http://www.trafikverket.se/fond

