4,4 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får
15 st projekt dela på 4,4 miljoner kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:

ISO 39001 Hur kan den tillämpas av kommunal väghållare - ett pilotfall, Sweco Infrastructure AB,
Göteborg
Lagom fart - näst bästa måttet – förstudie, Sweco Infrastructure AB, Göteborg
Medical Card - för snabb och adekvat vård vid MC-olycka, Riksorganisationen Sveriges Motorcyklister
SMC, Borlänge
Integrering av ISO 39001 i verktyget för trafiksäkerhetsrevision, Trivector Traffic AB, Stockholm
Konceptstudie av ny motorcykeldesign för ökad säkerhet och lägre strömningsmotstånd, Chalmers
tekniska högskola, Institutionen för Tillämpad mekanik, Göteborg
Gestaltning av trafikkorsningar med fokus på estetik och trafiksäkerhet, Johan Folkesson, Malmö
Säkrade hjälpmedel på väg – ett projekt för att säkra hjälp-medel under färd inom den särskilda
kollektivtrafiken, Linköpings kommun, Linköping
TWICEGRIP - avtagbart halkskydd för automatiskt grepp på alla underlag, Anders Sjöstedt, Falköping
BikeSAFE, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Tillämpad mekanik, Göteborg
Samverkan för en drogfri trafik - trafiksäkerhets- och behandlingseffekter, Psykiatriskt
forskningscentrum, Örebro
Uttröttning - vad avser lagen, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Utveckling av ett testförfarande för säkrare cyklar - EuroBAP - Förstudie av förutsättningar, Spolander
Consulting, Stockholm
Körkortsutbildning och kunskapsbildning - en kunskapsfilosofisk betraktelse, Ljungby kommun,
Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Trafiksäkerhet och busskörfält - en utvärdering, Tyréns AB, Malmö
Spårväg och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter - från internationella erfarenheter till svenska råd,
Trivector Traffic AB, Lund
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.
Fonden 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 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.

