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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerheten i Europa har förbättrats under de senaste decennierna. Antalet dödsfall i
EU-28 var nästan 31 500 år 2010, vilket endast är 57 % av antalet registrerade dödsfall
2001. Ett betydande steg i denna riktning skedde mellan 2008 och 2010, då antalet
dödsfall på vägarna sjönk med 10 % per år, jämfört med 4 % per år mellan 2001 och
2007. Trots den kraftiga minskningen nådde inte EU det mål som man hade satt upp 2003
om att halvera antalet dödsfall på vägarna mellan 2001 och 2010.

Förutom den allmänna minskningen av antalet dödsfall är det värt att notera följande:

 Minskningen har uppnåtts trots en allmän ökning av persontransporterna på
vägarna. Mellan 1995 och 2011 ökade antalet passagerarkilometer i EU med i
genomsnitt 1,1 % per år.

 Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna. Dödstalen i de sydliga och
östliga medlemsstaterna ligger i allmänhet över EU-genomsnittet.

 Minskningen av dödsfall skiljer sig åt mellan olika väganvändare: Antalet dödsfall
har minskat stadigt för bilister (-45 %), lastbilsförare (-40 %), cyklister (-33 %) och
fotgängare (-34 %), medan antalet dödsfall i olyckor där motorcyklar har varit
inblandade har varit konstant.

 Preliminära uppgifter för 2013 visar att dödsfallen fortsätter att minska, då totalt
26 000 dödsfall har registrerats i EU. Antalet dödade i trafiken har minskat med 8 %
jämfört med 2012, och redan mellan 2011 och 2012 skedde en minskning med 9 %.

Uppgifter om trafikolyckor samlas på europeisk nivå i Care, vilket är en gemensam
europeisk databas om trafikolyckor som innehåller information om dödsfall och skador i
hela EU. I Care sammanställs icke sekretessbelagda uppgifter från EU:s medlemsstater.

Sedan den tredje vägsäkerhetsplanen antogs har EU fastställt att den mänskliga faktorn
är den vanligaste orsaken till trafikolyckor, men även att vägens kvalitet och underhållet av
den också är av betydelse. Eftersom förare alltid riskerar att begå misstag och misstag
oundvikligen också inträffar, bör infrastrukturen gradvis förbättras så att väganvändarna på
ett bättre sätt skyddas mot sina egna brister.

UTGIFTER FÖR VÄGUNDERHÅLL I EU
Det är svårt att samla in enhetlig och precis information om vägunderhålls- och
investeringsutgifter i de olika medlemsstaterna, eftersom statistiken nästan aldrig är
jämförbar. Vägarna underhålls på olika sätt i de olika medlemsstaterna, varför ansvaret för
att se till att olika delar av vägnätet håller acceptabel standard åligger en rad olika organ,
såsom nationella ministerier eller regionala eller lokala myndigheter. Dessutom är det inte
alltid entydigt vad som utgör vägunderhåll och vad som är investeringar när man jämför
olika länder, vilket gör det svårt att fastställa exakt vad som behöver inkluderas i var och
en av de två kategorierna och leder till skillnader i hur statistik rapporteras från de olika
medlemsstaterna.
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För att kunna utvärdera underhållsarbetet på vägnätet i EU under de senaste åren har man
i denna studie sammanfört statistik om vägutgifter från OECD/ITF,
asfaltproduktionsstatistik från asfaltsorganisationen EAPA samt landsspecifik information.
Den insamlade statistiken visar att väginvesteringsnivåerna låg kvar på en relativt stabil
nivå i EU mellan 2006 och 2011. Väginvesteringarna var som störst 2009, men hade
sjunkit med 7,1 % till 2011. En analys av vägutgifterna antyder att det har skett en
avsevärd minskning av underhållet i Italien, Irland, Slovenien och Spanien under de
senaste åren, och att det troligtvis minskar även i Slovakien, Finland, Tjeckien,
Storbritannien, Portugal och Ungern. Samtidigt verkar underhållsutgifterna under samma
period ha stigit i ett antal andra medlemsstater, bland annat Österrike, Tyskland, Frankrike,
Kroatien, Litauen, Luxemburg och Polen.

Effekterna av krisen är större i de länder där väginfrastrukturen är mycket beroende av
statliga utgifter framför andra finansieringskällor (t.ex. vägtullar). Statusen på de offentliga
finanserna i olika medlemsstater och de skatte- och budgetmässiga val som har gjorts har
lett till olika resultat.

BEDÖMNING AV VÄGYTANS KVALITET OCH PLANERING AV
UNDERHÅLLSARBETE
Genom godkännandet av direktiv 2008/96/EG skapades för första gången en gemensam
struktur för förvaltning av vägars säkerhet i EU. Detta direktiv gäller dock endast för TEN-
T-korridorer, är föremål för olika tolkningar och olika genomförande i EU och fokuserar
endast på de förfarandemässiga aspekterna av vägsäkerhetsövervakning.

EU försökte överbrygga dessa begränsningar genom följande forskningsprojekt:

 Pilot4safety gick ut på att utveckla en manual som kompletterades av bästa praxis
och som kan utgöra en utgångspunkt för att utveckla ett övergripande verktyg som
standardiserar den verksamhet som vägoperatörer och nationella myndigheter ska
bedriva.

 WhiteRoads innebar att man identifierade ”vita fläckar”, vilket är vägavsnitt på TEN-
T-nätet där inga olyckor ägde rum under försöksperioden, trots mycket trafik.
Därefter undersöktes dessa vägavsnitt för att fastställa varför de var så trafiksäkra.

Resultatet från WhiteRoads-projektet visar att en bra vägutformning, tillräckliga
underhållsprogram, tillförlitliga och homogena trafikskyltar och vägmarkeringar samt
lämplig belysning tillhör de viktigaste aspekterna för att skapa vita fläckar. Den checklista
som togs fram inom WhiteRoads-projektet bör ses som ett nytt och kompletterande
verktyg för de säkerhetsrevisioner och säkerhetsinspektioner som fastställs i direktiv
2008/96/EG, och kan även tillämpas för andra relevanta vägavsnitt som inte ingår i TEN-T-
nätverket.

Ett antal medlemsstater har väletablerade förfaranden för att kontrollera vägförhållanden
och besluta om vilka insatser som ska prioriteras, men i många fall gäller detta inte lokal-
eller stadsgator. När vägunderhåll genomförs i enlighet med resultaten av
övervakningsprocessen varierar prioriteringarna utifrån hur resultaten bedöms.
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SOCIOEKONOMISKA EFFEKTER AV VÄGUNDERHÅLL
Utgifter för vägunderhåll har också betydande, bredare socio-ekonomiska effekter. De
minskade restider som följer av att underhåll utförs i tid är en av de största ekonomiska
fördelarna av vägunderhållet. Det finns också bevis för hur stora de sociala kostnaderna för
trafikolyckor är, då dessa har kvantifierats i undersökningar i Frankrike, Litauen och
Nederländerna. I undersökningar där man har försökt att kvantifiera de bredare
ekonomiska effekterna av vägunderhållet har man sett att en minskning av utgifterna för
vägunderhåll kan ha en effekt på den bredare ekonomin på mellan 100 och 250 %.

DE VIKTIGASTE RESULTATEN SAMT REKOMMENDATIONER
Vid Europaparlamentets kommande debatter om vilka initiativ EU ska vidta för att hjälpa till
att upprätthålla säkerheten och kvaliteten på vägbanorna, och de eventuella negativa
effekter som kan följa av en minskning av vägunderhållet, bör följande övervägas:

 Vid den första översynen av vägsäkerhetsdirektiv 2008/96/EC av den
19 november 2008, kommer det att vara viktigt att stödja förändringar som gör det
möjligt att nå en mer homogen tillämpning i hela EU och utvidga den tekniska och
geografiska tillämpningen av direktivet.

 Kommissionen bör uppmanas att föreslå att erfarenheterna av WhiteRoads-projektet
utvidgas till att omfatta andra vägkategorier samt att använda resultaten av
utvärderingen av vita fläckar till att förbättra säkerheten på de farligaste avsnitten, att
stödja spridandet av en checklista liknande de som togs fram inom WhiteRoads-
projektet som ett nytt och kompletterande verktyg till de säkerhetsrevisioner och
säkerhetsinspektioner som fastställs i direktiv 2008/96/EC samt att skapa incitament
för att dessa verktyg ska börja användas inom andra vägavsnitt än TEN-T-nätet.

 Man bör fastställa åtgärder och insatser som skulle kunna fokusera på lokal- och
stadsgator, då de största säkerhetsriskerna finns där, samtidigt som vissa länder
väljer att minska underhållet mest på just dessa vägar.

 Man bör bidra till att sprida den bästa praxis som ett antal av EU:s medlemsstater
har infört och som kan bidra till att förbättra kostnadseffektiviteten i underhållet i EU.


