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Resumé

Date studied behandler vejbelægningers tilstand og kvalitet i EU og de
tendenser, der er registret i de nationale budgetter for
vejvedligeholdelsesopgaver i de seneste år med henblik på at revidere de
økonomiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser af den manglende
regelmæssige vejvedligeholdelse. Forfatterne undersøger de vigtigste grunde til
de registrerede forskelle, der er identificeret, og de efterfølgende indvirkninger
på trafiksikkerheden. De anbefaler derfor en række tiltag og bedste praksisser
for at hjælpe til med at bevare sikkerheden og kvaliteten af vejbelægning i EU.

IP/B/TRAN/FWC/2010-006/Lot1/C1/SC6 2014

PE 529.059 DA



Dette dokument er blevet bestilt af Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg.

FORFATTERE

Steer Davies Gleave - Roberta Frisoni, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph
Vollath, Louis Devenish, Federico Spano, Tomasz Sawicki, Soutra Carl, Rooney Lidia, João
Neri, Radu Silaghi, Andrea Stanghellini

ANSVARLIG ADMINISTRATOR

Piero Soave
Temaafdeling B: Struktur- og Samhørighedspolitik
Europa-Parlamentet
B-1047 Bruxelles
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

REDAKTIONEL BISTAND

Adrienn Borka

SPROGUDGAVER

Original: EN

OM REDAKTØREN

Skriv til følgende e-mailadresse for at kontakte temaafdelingen eller abonnere på dens
månedlige nyhedsbrev: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Redaktionen afsluttet i juli, 2014.
© Den Europæiske Union, 2014.

Dette dokument er tilgængeligt på internettet på:
http://www.europarl.europa.eu/studies

ANSVARSFRASKRIVELSE

De synspunkter, der gives udtryk for i dette dokument, er udelukkende forfatterens ansvar
og afspejler ikke nødvendigvis Europa-Parlamentets officielle holdning.

Eftertryk og oversættelse til ikkekommercielle formål er tilladt, forudsat at kilden angives,
og udgiveren underrettes på forhånd og tilsendes et eksemplar.



Vejbelægning i EU
_____________________________________________________________________________________________

3

SAMMENDRAG

TRAFIKSIKKERHED

Trafiksikkerheden i Europa er blevet forbedret over de seneste årtier. Antallet af trafikdrab i
EU-28 i 2010 var næsten 31 500 eller kun 57 % af de 54 949 registrerede trafikdrab i
2001. Der skete et betydeligt skridt for denne tendens mellem 2008 og 2010, da trafikdrab
faldt med 10 % årligt sammenlignet med 4 % årligt mellem 2001 og 2007. Til trods for den
væsentlige nedgang nåede EU ikke sit mål, som blev fastsat i 2003, om 50 % nedgang i
trafikdrab mellem 2001 og 2010.

Ud over denne generelle nedgang i trafikdrab er det værd at bemærke, at:

 Nedgangen er blevet nået til trods for en generel vækst i personbefordring ad
landevej: Mellem 1995 og 2011 voksede efterspørgslen efter landevejstransport,
målt i personkilometer, gennemsnitligt med 1,1 % årligt i EU.

 Situationen varierer væsentligt i de forskellige medlemsstater. De sydlige og østlige
medlemsstater er tilbøjelig til at have et større antal trafikdrab end EU-
gennemsnittet.

 Nedgangen i trafikdrab varierer i henhold til trafikanter: Antallet af trafikdrab er
faldet støt for biler (-45 %), godskøretøjer (-40 %), cyklister (-33 %) og
fodgængere (-34 %), medens antallet af trafikdrab for ulykker med motorcykler
fortsat er konstant.

 Foreløbige oplysninger for 2013 viser, at trafikdrab er stadig faldende, da der er
blevet registreret et samlet antal på 26 000 trafikdrab i EU. På baggrund af
foreløbige tal konstateres der et fald i antallet af trafikdrab på 8 % sammenlignet
med 2012 efter et fald på 9 % mellem 2011 og 2012.

Oplysninger om trafikulykker på EU-plan samles i CARE, EU's centrale database for
trafikulykkestatistik, som indeholder oplysninger om dødsfald og skader i hele EU. Der
indsamles ikkefortrolige oplysninger fra EU-medlemsstater til én central database.

Siden vedtagelsen af det tredje europæiske handlingsprogram for trafiksikkerheden har EU
anerkendt, at menneskelige fejl er den mest tilbagevendende årsag til trafikulykker, men
indvirkninger af vejtilstand og -vedligeholdelse er ikke ubetydelige. Da bilister uundgåeligt
kan lave fejl og gør det, bør infrastrukturens tilstand gradvist forbedres for at beskytte
brugere mere effektivt mod deres egne fejl.

EU'S VEDLIGEHOLDELSESUDGIFTER TIL VEJE

Det er svært at indsamle ensartede og nøjagtige oplysninger om udgifter til vedligeholdelse
af og investering i veje i forskellige medlemsstater, da graden af oplysningernes
ensartethed er minimal. Veje forvaltes forskelligt i forskellige medlemsstater. Således
tildeles ansvaret for at bevare forskellige dele af vejnettet på et acceptabelt niveau til flere
institutioner såsom nationale ministerier, regionale eller lokale myndigheder.  Endvidere er
definitionen af vejvedligeholdelses- og -investeringsaktiviteter ikke altid præcis, når man
sammenligner forskellige nationale forhold, hvilket gør det problematisk at opdage
nøjagtigt, hvad der skal registreres i de to kategorier, og skaber uoverensstemmelser for
den måde, hvorpå oplysninger rapporteres i de forskellige medlemsstater.
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For at vurdere vedligeholdelsesaktiviteterne for vejarbejde i EU i de senere år har dette
studie sammenbragt datasættet for vejudgifter, som er udarbejdet af OECD/ITF,
oplysningerne om asfaltproduktion, som er indberettet af EAPA, og særlige
landeoplysninger. De indsamlede oplysninger viser, at niveauet for investering i vejnettet
fortsat er relativt stabilt i EU mellem 2006 og 2011. Investering i vejnettet var på sit
højeste i 2009, men er faldet med 7,1 % i 2011. Hvad angår niveauet for
vedligeholdelsesudgifter viser undersøgelsen, at der har været en betydelig nedgang i
vedligeholdelsesaktiviteterne i Italien, Irland, Slovenien og Spanien i de seneste år og også
en lignende nedadgående tendens i Slovakiet, Finland, Den Tjekkiske Republik, Det
Forenede Kongerige, Portugal og Ungarn.  Samtidig synes der at være blevet registreret en
stigning i vedligeholdelsesudgifterne i en række EU-medlemsstater i den samme periode.
Dette er tilfældet for Østrig, Tyskland, Frankrig, Kroatien, Litauen, Luxembourg og Polen.

Krisens indvirkninger har været større, hvor finansiering af vejinfrastruktur i høj grad mere
afhænger af de offentlige udgifter end dem, der stammer fra andre finansieringskilder
(f.eks. vejafgifter). Status for de offentlige finanser i forskellige medlemsstater og de
finanspolitiske og budgetmæssige valg, der er blevet truffet, har ført til forskellige
resultater.

VURDERING AF VEJBELÆGNINGSKVALITET OG PLANLÆGNING AF
VEDLIGEHOLDELSESAKTIVITETER

Med godkendelsen af direktiv 2008/96/EF blev der for første gang i EU oprettet en fælles
ramme for forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed. Dette direktiv finder dog kun
anvendelse på TEN-T-korridorerne. Det er genstand for forskellig fortolkning og
gennemførelse i EU og fokuserer kun på proceduremæssige aspekter om overvågning af
trafiksikkerhed.

EU har forsøgt at overvinde disse begrænsninger med de følgende forskningsprojekter:

 Pilot4safety udviklede en manual sammen med en samling af bedste praksisser,
som kan være et udgangspunkt for at udvikle et omfattende værktøj, som
standardiserer operationelle forskrifter, som skal gennemføres af vejoperatører og
nationale myndigheder

 WhiteRoads identificerede "de hvide pletter", som er vejkryds langs TEN-T, hvor der
ikke skete nogen ulykker i undersøgelsesperioden til trods for den stærke trafik, og
analyserede dem for at identificere de centrale elementer, der gjorde det muligt for
disse områder at opnå et højt trafiksikkerhedsniveau.

Resultater fra WhiteRoads-projektet viser, at god udformning af veje, tilstedeværelsen af
passende vedligeholdelsesprogrammer, installering af pålidelige og ensartede trafikskilte og
vejafstribninger samt passende belysning er blandt de vigtigste aspekter, som er afgørende
for hvide pletters succes. Tjeklisten, der er udviklet inden for WhiteRoads-projektet, bør
betragtes som et nyt og supplerende værktøj til de trafiksikkerhedsrevisioner og -
inspektioner, som er fastsat i direktiv 2008/96/EF, og kan også anvendes til andre
relevante vejstrækninger, der ikke hører ind under TEN-T-netværket.

Flere medlemsstater har en veletableret procedure til overvågning af vejforhold og
prioriteringen af interventioner. I mange tilfælde gælder dette dog ikke lokale veje eller
veje i byer. Hvor der udføres vedligeholdelsesaktiviteter i henhold til resultaterne af
overvågningsprocessen, afhænger prioriteringsreglerne af, hvordan resultaterne vurderes.
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SOCIOØKONOMISKE INDVIRKNINGER AF VEDLIGEHOLDELSE AF VEJE

Vedligeholdelsesudgifter til veje giver også væsentlige bredere socioøkonomiske
indvirkninger. Reduktionen i rejsetid, som er forbundet med rettidig vedligeholdelse, er en
af de bredest anerkendte økonomiske fordele ved vedligeholdelse af veje. Der er også bevis
på sociale omkostninger ved trafikulykker, som er blevet vurderet i undersøgelser i
Frankrig, Litauen og Nederlandene. Undersøgelser, som har søgt at vurdere de bredere
økonomiske indvirkninger ved vejvedligeholdelsesaktiviteter, viser, at reduktionen i
vejvedligeholdelsesudgifter kan have en indvirkning på den bredere økonomi på omkring
100 % -250 %.

VIGTIGSTE RESULTATER OG ANBEFALINGER

I lyset af fremtidige drøftelser i Europa-Parlamentet om initiativer, der skal tages af EU for
at hjælpe med at bevare sikkerhed og kvalitet af vejbelægning og stå som modsætning til
de mulige negative indvirkninger, som er fremkaldt af nedskæringer i
vejvedligeholdelsesaktiviteter på grund af økonomisk afmatning, bør der overvejes
følgende tiltag:

 I forbindelse med den løbende revision af direktivet om forvaltning af
vejinfrastrukturens sikkerhed 2008/96/EF af 19. november 2008 vil det være
vigtigt at støtte indførelsen af ændringer, der muliggør en mere ensartet anvendelse i
EU og udvider direktivets tekniske og geografiske anvendelsesområde.

 Anmodning til Kommissionen om at foreslå udvidelsen af erfaringerne fra
WhiteRoads-projektet til at omfatte andre vejkategorier og bruge resultaterne fra
evalueringen af de hvide pletter til at forbedre sikkerhedsstatistikken for de farligste
vejstrækninger, at støtte udbredelsen af en tjekliste, der ligner dem, der er udviklet i
WhiteRoads, som et nyt og supplerende værktøj til trafiksikkerhedsrevisioner og -
inspektioner som fastsat i direktiv 2008/96/EF og at give incitament til deres
anvendelse på vejstrækninger uden for TEN-T

 Identificering af tiltag og foranstaltninger, som kunne fokusere på lokale veje og veje
i byer, som viser de højeste sikkerhedsrisici og i nogle lande oplever den største
reduktion i vedligeholdelsesaktiviteterne

 Hjælp til at udbrede de gode praksisser, som flere EU-medlemsstater har indført, og
som kunne være med til at forbedre vedligeholdelsesaktiviteternes
omkostningseffektivitet i EU.


