
4,3 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 
17 st projekt dela på 4,3 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:  
 
 
 
Genaste vägen genom en cirkulationsplats för oskyddade trafikanter, Tyréns AB,  Göteborg 
 
Krockdocka som testar whiplashskyddet för kvinnor, Chalmers tekniska högskola AB, Tillämpad mekanik,  
Göteborg 
 
Trafiksäkerhet vid skolor - hur påverkar utformning och lokalisering av parkering/angöring 
trafiksäkerheten för barn, Tyréns  AB,  Malmö 
 
Det gör inte ont att falla - en åtgärdsinriktad studie av orsakerna bakom cyklisternas skador, Sweco 
Infrastructure AB,  Malmö 
 
Material för cykelbanor med fokus på säkra vägar, KTH, Väg- och banteknik, Stockholm 
 
Framtagning av riskkurva för alkohol baserat på svenska förhållanden, VTI, Linköping 
 
Polisens trafiksäkerhetsarbete, Stefan Holgersson, Linköping 
 
Simulatorbaserad metod för mätning av individers körförmåga, VTI, Linköping 
 
Säkra gång- och cykelpassager i plan på flerfältsvägar, Tyréns AB, Malmö 
 
Mörkertalet i rapportering av viltolyckor, Sveriges lantbrukaruniversitet, Grimsö forskningsstation, 
Riddarhyttan 
 
Konceptutveckling nödbroms, Prodelox AB, Linköping 
 
Cykeltrafik genom cirkulationsplatser, Ramböll Sverige AB, Malmö 
 
SMADIT:s långsiktiga effekt - ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv, VTI, Linköping 
 
Alternativ körfältsindelning i glesbygdsmiljö - ur ett cyklistperspektiv, ÅF Infrastructure AB, Malmö 
 
Bilist som äldre - Hur länge vill man egentligen köra bil?, Vectura Consulting AB, Malmö 
 
Automatisk däcktrycksreglering för att undvika halkolyckor med cykel, IT-forskningsinstitutet Viktoria, 
Göteborg 
 
Potensmodellen applicerad på hastigheter hos enskilda fordon – validering, 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 registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav  
5 400 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.  



  
Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara 
Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober.  
Fonden 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 
 
 
Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens hemsida  
www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 
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