6,35 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer i vägtrafiken
Skyltfonden har beviljat 17 st projekt bidrag till en summa av 6 350 000 kr för utveckling av
trafiksäkerhetsförbättrande idéer.
Intelligent Speed Adaption - använder förarna sina stöd för hastighetshållning nu när ISA finns på
marknaden o vad anser de om dem, MTO Säkerhet AB,
2 minus 1 Tätort, Movea Trafikkonsult AB,
Speed Tracker – uppföljning av hastighetsrelaterade och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder genom
mätbilen, FellowBot AB,
Underlätta hjälmanvändning när man hyr elsparkcyklar, Idesign AB, Stockholm
Trafiksäkerhetseffekter av konceptet bymiljöväg inom tätort, VTI, Linköping
Väjningsbeteende vid övergångsställe och gångpassage, Sweco Society AB,
Krocktester av transport-/hantverkarbilar, Folksam, Stockholm
Sjukskrivning efter fallolycka respektive kollision med annan trafikant, Karolinska institutet,
Neurovetenskap, Stockholm
anonyMIserad DAtainsamling för trafikSäkerhet – MIDAS, RISE Viktoria, Göteborg
Hur bör kommunala broddutdelningsprogram utformas för att ge god effekt?, Göteborgs
universitet, Göteborg
Fortsatt uppföljning av Effekt - ett nytt arbetssätt för rattfylleriövervakning i Polisregion Mitt, VTI,
Olyckor vid övergångar - utformning och lokalisering, ÅF Infrastructure AB,
Synfält och trafiksäkerhet II - Vilka synfältsdefekter ger osäkra förare?, Futurum, reg Jönköping
läns forskningsenhet, Eksjö
Vältskydd för fyrhjulingar - praktiskt fullskaletest under Svenska förhållanden, Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU),
Kartläggning av olyckor med elsparkcyklar och hur olyckorna kan förhindras, Folksam, Stockholm
Solljusabsorberande partiklar i vägmarkeringar för motverkad halka för gång- och cykeltrafikanter,
RISE Research Institutes of Sweden,
Jämförande vinterskomätningar, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm

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 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
Sofia Gjerstad, Trafikverket, Trafiksäkerhetsenheten, Borlänge, tel vx 0771-921 921
Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens
hemsida www.transportstyrelsen.se/personligskylt.

