3,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till tolv projekt, till en summa av 3 417 000 kronor för
utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Bidragen avser ansökningar under
hösten 2018.
Energiomställning & trafiksäkerhet i åkerier och bussbolag, Q3 - Hållbara transporter, Solna,
171 000 kr
Utredning av in- och utfarter till byggarbetsplatser, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborg,
700 000 kr
Analys av olyckor mellan cyklister och motorfordon på vägar utanför tätort, VTI, Göteborg,
304 000 kr
Trafiksäkerhet tillsammans - hastighetsövervakning med sensorer från mätvagn, WSP
Sverige AB, Stockholm-Globen, 433 000 kr
Kriterier och metoder för trafiksäkra cykelturistiska leder, Koucky & Partners AB, Göteborg,
180 000 kr
Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande, VTI, Göteborg, 282 000 kr
Ett pilotprojekt för ett mobiliserat eCall för motorcyklister, Detecht Technologies AB,
Göteborg, 140 000 kr
En förbättrad utformning av befintliga cykel-gående, cykel-cykel och cykel-fordonkorsningar,
ÅF Infrastruktur AB, 352 000 kr
Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept, Idesign Partners Sweden AB, Stockholm,
295 000 kr
Testbädd - smartare trafikanordningar för att höja cyklistens säkerhet, Vätternrundan,
Motala, 150 000 kr
Cyklisters beteende vid omledningar och avspärrningar: Mätning av ruttval, sidomarginaler
och hastighetsförändring med Vätternrundan som testbädd, Folksam, Stockholm, 210 000 kr
Utmärkt utmärkning, JS Konsult, Bromma, 200 000 kr
Kontaktperson
Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten
Trafikverket Borlänge, tel vx 0771-921 921
Information om personliga fordonsskyltar
Transportstyrelsens hemsida www.transportstyrelsen.se/personligskylt
Fakta om Skyltfonden
Syftet med Skyltfonden är att ge ekonomiskt stöd för utveckling av goda idéer inom
trafiksäkerhetsområdet. 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 ska 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. Här hittar du också presentationer av slutförda projekt.

