
5,7 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer i vägtrafiken 
 

Skyltfonden har beviljat bidrag till 14 projekt, till en summa av 5 700 120 kr för 

utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.  

 
  

Hållbara hastigheter – uppföljning av instegskrav, VTI, 354 900 kr 

 

Motorcyklisters skadeutfall i olyckor med vägräcken samt skillnader i skaderisk mellan 

olika räckestyper, Strandroth Consulting AB, 438 350 kr 

 

Validering av FIA RS Index manual för bussbolag speditionsföretag samt hyrbils företag,  

AFRY, 364 500 kr 

 

Prediktionsmodeller vid ökad gång och cykling, FOT (Fotgängarnas förening), 145 000 kr 

 

Nystart för Åka säkert - tillgängliggöra kunskapsstöd för trafiksäker färd i bil för barn 

med funktionsnedsättning, Mobilitetscenter, 933 000 kr 

 

Effektivare ”snödjupsmätning” för en bättre snöröjning, Östersunds Kommun, 78 000 kr 

 

Jämförande analys av cykelgator och utformningens betydelse för trafiksäkerhet och 

trygghet,  

Sweco Sverige AB, 196 000 kr 

 

Cyklisters hastighet på sträcka. Hur skapas en trafiksäker miljö som kan hantera en allt 

högre hastighetsspridning bland cyklande?, Sweco Sverige AB, 240 000 kr 

 

Replay traffic – Visualisering och upptäckt av trafiksituationer ur stora datamängder, XNS 

Vision AB, 440 000 kr 

 

Bältesprodukter riktade till barn – kartläggning samt testning av hur dessa fungerar vid 

krock, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 380 000 kr 

 

Isgreppindex för vinterskor, RISE, 505 000 kr 

 

Gravidas Bältesanvändning – Vem äger frågan? Stiftelsen Chalmers Industriteknik, 

278 300 kr 

 

Inspel till nytt legalt instrument om säker användning av automatiserade fordon, RISE, 

597 160 kr 

 

Dilemmazoner eller livskraftiga byar (TBO) på landsbygd som stöder aktiv mobilitet, VTI, 

750 000 kr 
 
 

 
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  

Johan Lindberg, Trafikverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge, tel vx 0771-921 921 

 

Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens 

hemsida  www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 

http://www.trafikverket.se/fond
http://www.transportstyrelsen.se/personligskylt

