3,3 miljoner ur Skyltfonden för att stödja trafiksäkerhetsidéer
Skyltfonden har beviljat bidrag till utveckling av trafiksäkerhetsförbättrande idéer. Denna gång får
12 st projekt dela på 3 255 800 kronor. Följande projekt har tilldelats medel i denna omgång:
Fotgängarsäkerheten i de svenska tätorterna - en rangordning, Fotgängarnas förening - FOT, Linköping,
140 000 kr
Kroppsskydd för cyklister vid omkullkörning, Idesign AB, Stockholm, 300 000 kr
Elcyklar:trafiksäkerhetsaspekter av en ny och växande form av cykling, Trivector Traffic AB, Lund,
350 000 kr
Tillgänglig beröringsfri alkoholmätning på allmän plats, Hök Instrument AB, Västerås, 144 000 kr
Den uppkopplade bilen: Datakvalitet vid övervakning av körbeteende med Smartphones, Peter Händel,
Stockholm, 145 000 kr
Bottom-up strategier för att påverka cyklister till ökad frivillig cykelhjälmsanvändning, Magnus Andersson
Cajoma Consulting, Uppsala, 450 000 kr
Skillnader mellan typkommuners trafikolyckssituation, Trivector Traffic AB, Lund, 76 800 kr
CSR Godstransporter (Corporate Social Responsibility), Miljöbyrån Ecoplan AB, Göteborg, 440 000 kr
e-BikeSAFE, SAFER, Göteborg, 350 000 kr
Konsekvenser av framväxande lätta stadsfordon på trafiksäkerheten, baserade på prognos av
tekniklösningar för fordonen, Chalmers tekniska högskola, Tillämpad mekanik, Göteborg, 350 000 kr
Genomförande och studie av cykelöverfart med väjningsplikt för motorfordon, Eskilstuna kommun,
SMB/Trafikavdelningen, 110 000 kr
Svenskt sekretariat-ISO/TC241 Road traffic safety (RTS) management systems, SIS, Swedish Standards
Institute, Stockholm, 400 000 kr

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
4 800 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 vx 0771-921 921

Information om personliga skyltar finns på Transportstyrelsens hemsida
www.transportstyrelsen.se/personligskylt.

