
4,8 miljoner ur Skyltfonden för att stödja 
trafiksäkerhetsidéer i vägtrafiken 

Skyltfonden har beviljat 17 st projektbidrag till en summa av 4 833 300 kr för 
utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.  
 

 
 
DESSA PROJEKT HAR TILLDELATS MEDEL I DENNA OMGÅNG: 
 
Bygdevägars möjligheter - fallstudie Västra Götalandsregionen, ÅF Infrastructure AB (AFRY), Göteborg 
 

"Utveckling av ett bedömningsinstrument för utredning av kognitiv och praktisk förmåga för 
bilkörning", Mobilitetscenter i Göteborg, Västra Frölunda 
 
Bältesanvändning i buss, Folksam, Stockholm 
 
Modell för kommunvis redovisning av skadekostnader och åtgärdskostnader för halkolyckor, FOT - 
Fotgängarnas förening, Motala 
 
Oskyddade trafikanters risker i Sverige, Danmark och Nederländerna – en jämförande analys, FOT - 
Fotgängarnas förening, Motala 
 

Cykelbarhetsklassificering av väg- och gatunätet, Tyréns AB, Malmö 
 
Krockprovning för motorcykel - bil kollisioner, Autoliv Development, Vårgårda 
 
Strategier för ökad efterlevnad hos bilister, ÅF Infrastructure AB (AFRY), Göteborg 
 
Fortsatt arbete med förstudie Villkorlig körkortsåterkallese med ISA vid hastighetsöverträdelse, MHF 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Årsta 
 
Återkallande av körkort i samband med sjukdom – nationell workshop, NTF, Solna 
 
Olycks- och skadestatistik vid påbackning av motorfordon (bil, lastbil, buss, …), STIFTELSEN CHALMERS 

INDUSTRITEKNIK, Göteborg 
 
Skyddsväst cykel, MOVEA Trafikkonsult AB, Stockholm 
 
Exponerings-/trafiksäkerhetsdata från app-baserad resvaneundersökning för bättre analys av oskyddade 
trafikanters trafiksäkerhet – exempel elsparkcyklar, Trivector Traffic, Lund 
 
3D och AI som förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för både cyklister och motorfordon vid 
signalreglerade cykelpassager, Viscando AB, Göteborg 
 
ABS-bromsar på grus - hur fungerar dagens bromsar med olika förare, Sveriges MotorCyklister, Borlänge 
 

Deletapp 2 - Tester av lättare barriärer i stålplåt som kan fungera i trånga miljöer - men som kräver 
förankring i marken/underlaget, Sveriges Branschförening för säkrare Vägarbetsplatser, Västerås  
 
Kartläggning av alkohol- och narkotikaförekomst hos omkomna förare 2014-2019 – uppföljning av 
tidigare studie, VTI, Linköping 
 
 
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 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. 
  
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  

Sofia Gjerstad, 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

