
3 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 
13 st projekt dela på 3 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:  
 
 
Definition av säkert räcke för motorcyklister samt en tänkbar testmetod av MC och räcken, SMC, 
Borlänge 
 
Drift- och underhåll av cykelvägar - avtalsmässiga hinder och möjligheter, Koucky & Partners AB, 
Göteborg 
 
Naturalistisk studie om elcyklisters trafikbeteende och dess betydelse för cykelinfrastrukturen och 
trafiksäkerheten, Koucky & Partners AB, Göteborg 
 
Cykelvägar över platsbildningar, Tyréns AB, Malmö 
 
Utveckling av halsdel till provmetod gällande rotationsvåld mot huvudet i cykelolyckor,  
Hövding Sverige AB, Malmö 
 
Fotgängares singelolyckor kopplade till väderdata, VTI, Linköping 
 
Drift- och underhållsstrategier för säkrare cykling, Ramböll AB, Malmö 
 
Farthinder för cyklister eller stöd för cyklisters hastighetsanpassning vid farliga passager, Sweco 
TransportSystem AB, Malmö 
 
Interaktion med gång- och cykeltrafikanter och information om övriga förhållanden för högre 
trafiksäkerhet i gång- och cykelinfrastrukturen, Edeva AB, Linköping 
 
Säkra skor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Kemi, Material och Ytor, Stockholm 
 
Modeller av cykelkläder med axelskydd, Idesign AB, Stockholm 
 
En studie av injusteringen av bilstol med aktivt huvudstöd för åkande av olika storlekar,  Stiftelsen 
Chalmers industriteknik, Göteborg 
 
Konsekvenser av framväxande lätta stadsfordon på trafiksäkerheten, baserade på prognos av 
tekniklösningar för fordonen, Chalmers tekniska högskola AB, Tillämpad mekanik, Göteborg 
 
 
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. 
  
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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