4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat 13 st projekt bidrag till en summa av 4 041 000 kr för
utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer.
Fokus ligger även denna gång på oskyddade trafikanter och framför allt på cyklister och fotgängare.
-Skyltfonden skapar förutsättningar för att goda kreativa idéer kan få bäring till ny kunskap och smarta lösningar,
säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet och hållbarhet på Trafikverket.

FÖLJANDE PROJEKT HAR TILLDELATS MEDEL I DENNA OMGÅNG:
Intervjuundersökning bland företag som använder ledningssystemet ISO 39001, NTF, Solna
Akutvård under ambulans-färd: Naturalistiska data från simulerade typsituationer vid körning på testbana, VTI,
Linköping
Hur kan uppkopplade cyklister bidra till ökad trafiksäkerhet?, Trivector Traffic AB, Lund
Åtgärder för att främja äldre gåendes mobilitet, Tyréns AB, Malmö
Förstudie - Villkorlig körkortsåterkallelse med ISA vid hastighetsöverträdelse, MHF, Stockholm
Säker mönstring för skornas sulor, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm
Gångfartsgator - Samband mellan utformning, hastighet och andra effekter, WSP Sverige AB, Stockholm
Är internationella handböcker och hjälpmedel användbara för att nå nollvisionen i Sverige?, WSP Sverige AB,
Stockholm
Framtagning av ackrediterade metoder för bedömning av snabbtester för kontroll av drogpåverkan, MHF test lab,
Tibro
Fotgängarsimulator i Virtual Reality, VTI, Linköping
Utvärdering av insatser för ökad bältesanvändning i buss i fyra regioner, Magnus Andersson Cajoma Consulting,
Uppsala
Säkrare fyrhjulingar, etapp 2 teknologi, KTH, Stockholm
Ett verktyg för klassificering av cykelbanor, ÅF Infrastruktur, 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 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.

