3,9 miljoner ur Skyltfonden för att stötta trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna
gång får 16 st projekt dela på 3,9 miljoner kronor.
Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

Kartläggning av händelseförlopp och trafikmiljö i vägtrafikolyckor som under åren 2006-2010 har
resulterat i omkomna eller allvarligt skadade cyklister,
Vectura Consulting AB, Norrköping
Säker social cykling,
IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Göteborg
Analys av cykel-singelolyckor,
Tyréns AB, Göteborg
Hastighetsdämpande trafiksignaler,
Sweco Infrastructure AB, Stockholm
Hur kan cykelhjälmen göras mer attraktiv med kompletterande funktioner?
Idesign AB, Stockholm
Koncept till säkrare cykelbelysning,
Idesign AB, Stockholm
Rangordning av Sveriges fotgängarsäkraste kommuner,
Fotgängarnas förening – FOT, Linköping
Mobil IT och oskyddade trafikanter – en förstudie,
Trivector Traffic AB, Lund
Framtagning av underlag för tillverkning av reflektometer för utvärdering och funktion av kvalitet
hos reflexprodukter, Safetex Per Alfredsson AB, Sandared
Utvärdering av cykelstråk med avseende på trafiksäkerhet och framkomlighet,
Ramböll Sverige AB, Malmö
Demonstration av skyddssystem mot aortaruptur vid fordonskollision,
Elaion AB, Sundsvall
Katastrofbroms för personbilar,
Prodelox AB, Linköping
Se & Hör – bibehållen säkerhet för oskyddade trafikanter i en trafikmiljö under förändring,
VTI, Linköping
Trafiksäkra idrottsresor – möjligheter, hinder och framtidsutsikter,
Cajoma Consulting Magnus Andersson, Uppsala
Vilka faktorer finns bakom att använda eller inte använda cykelhjälm och hur varierar dessa över
landet?
VTI, Linköping
BikeSAFE – En studie av cyklisters trafikbeteende och trafiksäkerhetskritiska situationer i verklig
trafikmiljö,
Chalmers, Göteborg

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 registreringsskyltar. En sådan skylt kostar för närvarande 6 000 kronor varav
5 400 kronor avsätts till Skyltfonden för trafiksäkerhetens främjande.
Fonden delar ut medel till intressanta trafiksäkerhetsprojekt två gånger per år. Ansökningarna skall vara
Trafikverket tillhanda senast den 1 mars respektive den 1 oktober. En förutsättning för att ett projekt
skall få bidrag är att det relativt snabbt ger resultat och kommer trafikanterna till godo.
Fonden kan även, med särskilt beslut, ge 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 0771-921 921

Information om personliga skyltar lämnas av informatör Mikael Andersson, Transportstyrelsen,
Trafikregistret, 0771-503 503. Information finns även på Transportstyrelsens hemsida
www.transportstyrelsen.se/personligskylt.

