
3,1 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna 
gång får 13 st projekt dela på 3,1 miljoner kronor.  
 
Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång: 
  
Utveckling och test av metod ”Psykosociala djupstudier” på suicidklassning i transportsystemet, 
Anna-Lena Andersson, Uddevalla 
 
Minskad olycksrisk med ny metod för att identifiera sträckor med dåligt väggrepp, 
VTI, Linköping 
 
Vinterväghållning vid övergångsställen, 
Sweco Infrastructure AB, Stockholm 
 
Verifiering av metod att snabbt minska hastighet genom att öka friktionen med induktivt värmt 
smältlim, 
Lars Sandberg, Hammarö 
 
Trygghet och säkerhet på villagator, 
Tyréns AB, Göteborg 
 
Motorcyklisters hastigheter, 
VTI, Linköping 
 
Barnkonsekvensanalyser – Hyllvärmare eller faktiska trafiksäkerhetsåtgärder för barn?, 
Grontmij AB, Stockholm 
 
Framställning och tryckning av lärobok i polisbils- och utryckningskörning, 
Jörgen Lundälv, Gånghester 
 
Autonom väderstation för detekering av halka på vägbana, 
Carl-Johan Eriksson, Lyrestad 
 
Teknikutveckling hastighetsmätningar, 
Säker Trafik Sverige AB, Solna 
 
Ljus för förbättrad synbarhet av MC i dagsljus, 
MC SAFE AB, Luleå 
 
Säkerhet i trafikplats typ ruter med överliggande cirkulationsplats, 
WSP Samhällsbyggnad, Stockholm  
 
Fotgängares fallolyckor – utformningens och ytornas betydelse, 
Tyréns AB, Stockholm 
 
 
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 
Vägverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. En förutsättning för att ett projekt skall 
få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo. 



Fonden kan även, med särskilt beslut, ge 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 0771-921 921 
 
Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Transportstyrelsen, 
Trafikregistret, 0771-503 503. Information finns även på Transportstyrelsens hemsida  
www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 
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