
3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 
15 st projekt dela på 3,4 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:  
 
 
Utveckling av provmetod för axelskydd för cyklister, Folksam, Forskning S23, Stockholm 
 
Isfria gång- och cykelbanor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Kemi, Material och Ytor, 
Stockholm 
 
Kartläggning av drog- och läkemedelsförekomst hos omkomna alkoholpåverkade förare, VTI, Linköping 
 
Studie med avseende på fallolyckor hos gångtrafikanter och cyklister med inriktning på biomekanik, 
Chalmers tekniska högskola AB, Tillämpad mekanik, Göteborg 
 
Test av dubbhjul på buss/lastbilshjul, T Granström Konsult AB, Stockholm 
 
Fartsmarta förare, ITS Dalarna Utvecklings AB, Borlänge 
 
Trafikskadade rapporterade via STRADA sjukvård - dess betydelse för kommunernas 
trafiksäkerhetsarbete, Sweco Infrastructure AB, Göteborg 
 
Korsningspunkter mellan gående och cyklande, Tyréns AB, Alingsås 
 
Olika cyklister, samma vägar - trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cyklister, 
Trivector Traffic AB, Lund 
 
Hinder för bilar på cykelvägar - ett trafiksäkerhetsproblem för cyklister och gående, Sweco Infrastructure 
AB, Stockholm 
 
e-BikeWay, SAFER, Göteborg 
 
Trafiksäkerhet och urban vägnära vegetation, VTI, Göteborg 
 
Kan den snabbaste vägen också vara den säkraste? En förstudie om möjligheterna att använda nästa 
generations talstyrning för höjd trafiksäkerhet, VTI, Linköping 
 
FCI eller NISS - underlag för info om allvarligt skadad på individnivå, Sweco Infrastructure AB, Falun 
 
Förstudie av konsekvenserna för trafiksäkerhet att använda s k "hybridbilar" vid professionell 
övningskörning för personbil, Kungsbacka Övningskörning AB, c/o Kent Carlsson, Kungsbacka 
 
 
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  
4 800 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. 

http://www.trafikverket.se/fond


  
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. 
 
 

http://www.transportstyrelsen.se/personligskylt
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