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

 

Skyltfonden har beviljat 14 st projektbidrag till en summa av 5 472 250 kronor för utveckling av 
trafiksäkerhetsförbättrande idéer.  
  

 Effektutvärdering av kommunala broddutdelningsprogram, Karlstads universitet 
 

 Verklighetsstudie av aktiv säkerhetsfunktion i bilar, AstaZero AB 
 

 TINA - Taktil Identifiering och Navigering, RISE Research Institutes of Sweden AB 
 

 Friktionssäkerhet för ökad trygghet på GC-banor och vägmarkeringar, Roadfriction Sven AB 
 

 Trafiksäkerhet - en socioekonomisk rättighet?, Tyréns Sverige AB 
 

 Utvärdering av säkerhetssystems funktion i äldre bilar, VTI 
 

 Metod för återskapande av trafikmiljöer, AstaZero AB 
 

 Undersökning av bilolyckor där barn 0-14 år har skadats eller dödats, Stiftelsen Chalmers 
Industriteknik 

 

 Vidareutveckling av metodik för att utvärdera skyddssystem för nackskade-prevention i 
cykelolyckor, Hövding Sverige AB 

 

 Förstudie och prototyp av elektroniskt balansstödsystem för lastcyklar vid låga hastigheter, 
Ictech AB 

 

 Uppföljning av trafiksäkerhetskraven vid upphandling av godstransporter, SAFER Vehicle and 
Traffic Safety Centre at Chalmers 

 

 Test av åretruntdäck, VTI 
 

 Robotkoncept för underhåll av cykelvägar, Idesign Sweden AB 
 

 Gå säkert i vinter, RISE Research Institutes of Sweden 
 

 

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  

Anita Ramstedt, Trafikverket, Enhet Trafiksäkerhet, Samverkan, Borlänge, tel vx 0771-921 921 

skyltfonden@trafikverket.se  

Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens hemsida  www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 
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