
3,5 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får 
12 st projekt dela på 3,5 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:  
 
 
Studie av etanolens kinetik vid upprepade intag, Rättsmedicinalverket, Linköping 
 
Enkel hantering för vinterdäck på cyklar, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm 
 
Fotgängares och cyklisters rörelsemönster och samspel i komplexa korsningspunkter: Underlag för 
åtgärder och uppföljning, Viscando Traffic Systems AB, Göteborg 
 
Gestaltning av säkrare korsningar i Stockholm, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm 
 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i ankomstzoner vid resecentras stationsområden: 
olycksrisker och möjliga åtgärder. Ett försök att tillämpa och operationalisera Nollvisionen 2.0, Magnus 
Andersson Cajoma Consulting, Uppsala 
 
Noggrann positionering av cyklister, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås 
 
Att bättre förstå körstil från naturalistisk kördata, Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg 
 
Fotgängare och cyklister inom systemet för uppkopplade och samverkande transporter, Trivector 
Traffic AB, Lund 
 
Halkfria vägmarkeringar, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
 
Isfria skor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
 
BikeModel: Modeller för Cyklistbeteende, Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg 
 
Säkerhetsrisker och ökat kunskapsläge om snabb-elcyklar och motoriserade cyklar, Trivector Traffic 
AB, Lund 
 
 
 
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 6 200 kronor varav  
5 500 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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