
3,6 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 
16 st projekt dela på 3,6 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:  
 
 
NoRisk2Bike, SAFER, Göteborg 
 
Analys av teorin "Safety in numbers", Fotgängarnas förening – FOT, Linköping 
 
Polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete, Linköpings universitet 
 
Krocktest av olika motorcykeltyper mot vägräcke med och utan underglidningsskydd (MPS), 
Folksam, Stockholm 
 
Blå viltreflektorer – mätning och bedömning, Sveriges lantbruksuniversitet, Riddarhyttan 
 
Trafiksäkerhetsutmaningar för den cykeltäta staden, Lunds tekniska högskola AB, Lund 
 
Nya recept för is-preventiva substanser för halkbekämpning av gång- och cykelbanor, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
 
Mönsterutformningens och mönsterdjupets påverkan på skors friktion mot markyta, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
 
Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter inom Gångfartsområden, Sweco TransportSystem AB, 
Stockholm 
 
Äldre fotgängares samspel med cyklister – kunskapssammanställning och fältstudier, Trivector 
Traffic AB, Lund 
 
När 50 blir 40 - hur anpassas vägrummet för att stödja den nya hastigheten? Tyréns AB, Malmö 
 
Effekter av sopsaltning för cykeltrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut, (VTI), 
Linköping 
 
Cykeldäcks friktion vid olika vägförhållanden/väglag, Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
(VTI), Linköping 
 
I vilken utsträckning leder cykelolyckor till sjukskrivning och sjuk- eller aktivitetsersättning? 
Karolinska Institutet, Stockholm 
 
Safety in Numbers - minskar risken för cykelolyckor med fler cyklister? En litteraturstudie, Koucky 
& Partners AB, Göteborg 
 
AudioSense – ett ljudbaserat varningssystem för cyklister – förstudie, Stiftelsen Adopticum, Piteå 
 
 
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 6 000 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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