
3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer 

Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Så gott som alla 
projekt avser oskyddade trafikanter, som kunskapsbyggande och som mer konkreta projekt. 
Ytterligare ett projekt ser till de grupper som temporärt har sin arbetsplats ute i trafikmiljön och 
därmed också är mer utsatta för risker än andra.  

Denna gång får 14 st projekt dela på 3,4 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i 
denna omgång:  

 
Cykelfeber, Favela AB, Stockholm 
 
Effektanalyser av farthinder för cyklister - påverkan på upplevd säkerhet och komfort, Koucky & 
Partners AB, Göteborg 

 
Uppsikt bakåt för säkrare cykling, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm 

 
Framtidssäker intelligent cykelhjälm, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås 

 

Skadereducerande effekt av uppvärmda trottoarer, gång- och cykelstråk, Stiftelsen Chalmers 
teknikpark, Göteborg 
 
Säkrare cykling för barn i tätort, Trivector Traffic AB, Lund 

 
SAFEbike - ett innovativt koncept för säkrare cykling, Björn Alskog, Katthammarsvik 
 
Analys av målkonflikten för de oskyddade trafikanterna med utveckling av en prognosmodell för 
antalet skadade som funktion av gång- och cykeltrafikens storlek (inklusive analys av 

säsongsvariationerna), Fotgängarnas förening – FOT, Linköping 
 
Ökad trafiksäkerhet vid räddningsinsatser och arbete på väg, Topright Nordic AB, Stockholm 
 
Egenskaper för energiupptagande material vad gäller kroppsskydds samt ytors material, SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Stockholm 
 

Ispreventiv beläggning för cykel- och gångbanor, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
Stockholm 
 
Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner, Tyréns AB, Malmö 
 

Stabilare cykling, en pilotstudie, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Göteborg 

 
Trafiksäkerhetsutvärdering av nya trafikregler för cykelöverfarter, Lunds tekniska högskola, 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 

 

http://www.trafikverket.se/fond


Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens 

hemsida  www.transportstyrelsen.se/personligskylt. 

http://www.transportstyrelsen.se/personligskylt

