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Sammanfattning
Sedan december år 2014 har Trafikverket en klimatanpassningsstrategi. Den beskriver i
tre delar hur Trafikverkets klimatanpassningsarbete ska gå till:


Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning



Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa robusta
anläggningar



Hantera effekter av klimatets påverkan

De tre delarna i strategin består av totalt tjugo olika punkter.
För att implementera strategin har en handlingsplan tagits fram. Punkterna i strategin
har omsatts till aktiviteter. De flesta av aktiviteterna är av övergripande karaktär, till
exempel nulägesanalyser och inventering av metoder. Det som framkommer från
aktiviteterna kan i sin tur att ligga till grund för fler aktiviteter i ett senare skede.

Tre aktiviteter i handlingsplanen anses viktigast att utföra:


Aktivitet 1: Tydligt ansvar och mandat för arbete med klimatanpassning.
Aktivitet: Projekt om hur detta ska fungera.



Aktivitet 5: Planeringen tar hänsyn till behovet av resurser för arbete med
klimatets påverkan på vägar och järnvägar. Aktivitet: Nulägesanalys.



Aktivitet 9.1: Styrande dokument och regelverk beaktar klimatets påverkan.
Aktivitet: Dokument som klargör Trafikverkets förhållningssätt.

Aktiviteterna ska utföras under 2016 och 2017.

4

1. Bakgrund
Lördagen den 12:e december 2015 klubbades i Paris ett historiskt klimatavtal i vilket alla
länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser. Avtalet pekas ut som
en vändpunkt för världen i kampen för att hejda klimatförändringarna. Men avtalet
handlar inte bara om att begränsa utsläpp utan även klimatanpassning är i fokus. Stor vikt
läggs vid förmågan att anpassa sig till de negativa effekterna av klimatförändringarna
samt stärka resiliens och minska sårbarhet.
Översvämningar, skred, ras, bortspolningar, höga vattennivåer, förändringar i
grundvattennivåer, skyfall, stormar och kortare perioder av tjäle – att anpassa sig till
klimatförändringarna kommer att bli en utmaning för Trafikverket. För Trafikverket kan
det här till exempel betyda att avvattningsanläggningarna i den befintliga infrastrukturen
kommer att vara underdimensionerade. Vägar och järnvägar riskerar därför att
översvämmas vid stora nederbördsmängder. Det innebär också att nya anläggningar
måste planeras, byggas och underhållas med hänsyn till dagens och framtidens klimat.
Klimatanpassning påverkar hela Trafikverkets verksamhet och därför behövs ett
systematiskt sätt att arbeta. Som ett första steg i detta arbete tog Trafikverket fram en
klimatanpassningsstrategi år 2014. Strategin, som består av tjugo punkter, handlar om
hur Trafikverket ska arbeta med klimatanpassning, om hur en robust infrastruktur kan
byggas och om hur verket ska agera när något händer, till exempel vid skyfall och stormar.
För att implementera punkterna i klimatanpassningsstrategin har en handlingsplan tagits
fram. I handlingsplanen beskrivs de aktiviteter som ska utföras för respektive punkt i
strategin. Den här rapporten är en förkortad version av handlingsplanen.

Slamström som spolade bort banvallen. Foto: Monica Näslund
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2. Trafikverkets klimatanpassningsstrategi
Trafikverket har identifierat strategiska utmaningar där det finns ett gap mellan det
önskvärda tillståndet och den förväntade utvecklingen. En av dessa utmaningar är Robust
och tillförlitlig infrastruktur. Målet för utmaningen är att infrastrukturen ska klara både
väntade och oväntade händelser. Infrastrukturen ska vara utformad och underhållen så
att det blir få stopp och störningar till följd av olyckor, trängsel, fordonsfel eller fel och
skador på infrastrukturen. Att anpassa infrastrukturen för att klara klimatets påverkan är
ett av flera områden som identifierats som viktiga för att Trafikverket ska klara målet.
Som en del i arbetet med Robust och tillförlitlig infrastruktur har Trafikverket tagit fram
en klimatanpassningsstrategi.1 Strategin består av tre delar där varje del har brutits ner i
flera punkter, totalt 20 stycken.
Del 1: Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning
Önskat läge: Grundläggande förutsättningar samt ansvar och uppgifter för klimatanpassning är tydliggjorda och tillämpas.
Detta ska vi uppnå genom att
 det finns ett tydligt ansvar och mandat för arbetet med klimatanpassning
 fortlöpande inhämta kunskap om klimatets påverkan på vägar och järnvägar via
omvärldsbevakning, forskning och utveckling
 samverka nationellt och internationellt
 sprida information om klimatets påverkan och klimatanpassning i organisationen
 planeringen tar hänsyn till behovet av resurser för arbete med klimatets påverkan
på vägar och järnvägar
 samla in och utreda information om naturolyckor
 inventera och dokumentera de anläggningsdelar i väg- och järnvägssystemet som
är viktiga för arbetet med klimatanpassning
 ta fram metoder för att avgöra när och var olika åtgärder är kostnadseffektiva för
klimatanpassning.
Del 2: Förebygga negativa följder av klimatets påverkan genom att skapa
robusta anläggningar
Önskat läge: Klimatrelaterade risker identifieras, analyseras och reduceras
fortlöpande som en integrerad del i underhåll, nybyggnad och ombyggnad av vägar och
järnvägar.
Detta ska vi uppnå genom att
 styrande dokument och regelverk beaktar klimatets påverkan
 anpassa nybyggnader och ombyggnader till nuvarande och framtida klimat
 inventera och värdera riskpunkter och risksträckor i befintliga väg- och
järnvägsanläggningar
 öka befintliga väg- och järnvägsanläggningars motståndskraft mot klimatbelastning
 åtgärda systematiska brister, till exempel underdimensionerade trummor
 anpassa underhållsmetoder till förändringar i klimatets påverkan
 anpassa tillsyn och säkerhetsbesiktningar till klimatets påverkan.
1

TDOK 2014:0882
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Del 3: Hantera effekter av klimatets påverkan
Önskat läge: Akuta effekter av klimatets påverkan hanteras i ordinarie organisation.
Detta ska vi uppnå genom att
 ha en hög handlingsberedskap och kunskapsnivå för att hantera akuta effekter
av klimatets påverkan
 tillhandahålla trafikinformation och omledning
 krisberedskapsplaneringen innefattar klimatets påverkan
 övningar genomförs med klimatrelaterade händelser som scenario
 förstärkningsmateriel, till exempel reservbroar, ses som en resurs vid hantering
av akuta effekter av klimatets påverkan.

Trädsäkring efter skogsbrand. Foto: Kjell Gustavsson.
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3. Aktiviteter i handlingsplanen
För att implementera strategin har de olika punkterna i strategin gjorts om till 18 olika
aktiviteter. Här finns en översikt över aktiviteterna:
Punkt

Punktens text

Aktivitet

Förslag framtaget

1

Tydligt ansvar och mandat för arbete med
klimatanpassning.

Projekt

2016-12-31

2

Fortlöpande kunskapsinhämtning om klimatets
påverkan på vägar och järnvägar via omvärldsbevakning, forskning och utveckling.

Nulägesanalys

2016-09-30

3

Samverka nationellt och internationellt.

Nulägesanalys

2016-09-30

4

Sprida information om klimatets påverkan och
klimatanpassning i organisationen.

Kommunikationsplan

2016-09-30

5

Planeringen tar hänsyn till behovet av resurser
för arbete med klimatets påverkan på vägar och
järnvägar.

Nulägesanalys

2016-12-31

6

Samla in och utreda information om
naturolyckor.

Samråd

Pågående

7

Inventera och dokumentera de anläggningsdelar
i väg- och järnvägssystemet som är viktiga för
arbetet med klimatanpassning.

Inventering

2016-12-31

8

Ta fram metoder för att avgöra när och var olika
åtgärder är kostnadseffektiva för
klimatanpassning.
Styrande dokument och regelverk beaktar
klimatets påverkan.

Nulägesanalys

2017-03-31

Förhållningssätt

2017-04-30

Styrande dokument och regelverk beaktar
klimatets påverkan.
Anpassa nybyggnader och ombyggnader till
nuvarande och framtida klimat.

Inventering

2017-03-31

Nulägesanalys

2017-06-30

11

Inventera och värdera riskpunkter och
risksträckor i befintliga väg- och
järnvägsanläggningar.

Nulägesanalys

2016-12-31

12

Öka befintliga väg- och järnvägsanläggningars
motståndskraft mot klimatbelastning.

Ingen aktivitet

-

13

Åtgärda systematiska brister, till exempel
underdimensionerade trummor.

Nulägesanalys

2016-12-31

14

Anpassa underhållsmetoder till förändringar i
klimatets påverkan.
Anpassa tillsyn och säkerhetsbesiktningar till
klimatets påverkan.

Nulägesanalys

2016-12-31

Inventering

2016-12-31

9.1
9.2
10

15
16

Ha en hög handlingsberedskap och
kunskapsnivå för att hantera akuta effekter av
klimatets påverkan.

18

Krisberedskapsplaneringen innefattar klimatets
påverkan.
Övningar genomförs med klimat-relaterade
händelser som scenario.

Nulägesanalys

2016-12-31

17

Tillhandahålla trafikinformation och omledning.

Nulägesanalys

2016-12-31

20

Förstärkningsmateriel, till exempel reservbroar,
ses som en resurs vid hantering av akuta effekter
av klimatets påverkan.

Samråd

2016-12-31

19
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4. Aktiviteter – del 1 i strategin
Klimatanpassningsstrategins första del handlar om att skapa förutsättningar för effektivt
arbete med klimatanpassning. Här är målet att de grundläggande förutsättningar samt
ansvar och uppgifter för klimatanpassning är tydliggjorda och tillämpas.
Punkt 1: Tydligt ansvar och mandat för arbete med klimatanpassning.
Aktivitet: Projekt om hur roller, ansvar och mandat ska fungera.
Det är viktigt att Trafikverkets klimatanpassningsarbete sker på ett strukturerat och
likartat sätt. Det är också viktigt att det inte bildas någon sidoorganisation för klimatanpassningsfrågor utan att dessa implementeras i den ordinarie verksamheten. I
projektet kommer bland annat följande frågor att belysas:
• Hur berörs Trafikverkets alla olika delar av klimatanpassning?
• Vilken del av Trafikverket är ansvarig för klimatanpassning och ska driva dessa
frågor?
• Hur ska klimatanpassningsarbetet fungera på lokal, regional och nationell nivå?

Punkt 2: Fortlöpande kunskapsinhämtning om klimatets påverkan på
vägar och järnvägar via omvärldsbevakning, forskning och utveckling.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Klimatanpassning är ett område där det idag händer mycket, såväl nationellt som
internationellt. Det kommer hela tiden nya forskningsrön och olika typer av information
från andra myndigheter, kommuner, länsstyrelser, företag med flera. Det behövs ett
strukturerat sätt att samla in den här kunskapen på och sprida den inom Trafikverket. I
analysen kommer bland annat följande frågor belysas:
• Vilka kanaler för kunskapsinhämtning om klimatanpassning finns idag?
• Vilka utvecklings- och forskningsprojekt, som Trafikverket deltar i, pågår eller
har slutförts?
• Hur sprids och används kunskapen i Trafikverkets verksamhet?

Punkt 3: Samverka nationellt och internationellt
Aktivitet: Nulägesanalys.
Det finns idag ett stort önskemål, nationellt och internationellt, att Trafikverket ska vara
med i olika former av samverkan som rör klimatanpassning eftersom Trafikverket är en
viktig infrastrukturförvaltare. Trafikverket är redan idag med i flera samverkansforum
men det behöver tydliggöras i vilka sammanhang Trafikverket bör delta och hur
kunskapen från samverkansarbetet kan föras vidare in i Trafikverkets verksamhet. I
analysen kommer bland annat följande frågor belysas:
• I vilka samverkansforum som behandlar klimatanpassning är Trafikverket
redan med i?
• Finns det andra forum där Trafikverket borde vara med?
• Hur återkopplas samverkansarbetet in i Trafikverkets verksamhet?
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Punkt 4: Sprida information om klimatets påverkan och klimatanpassning
i organisationen.
Aktivitet: Kommunikationsplan.
Det finns idag ett behov inom Trafikverket av information om vad klimatanpassning
innebär och hur Trafikverket arbetar med klimatanpassning. Därför behövs en
övergripande plan för hur informationsspridningen om detta område ska fungera. I
planen kommer bland annat följande frågor att belysas:
• Vilken typ av informationsmaterial behövs?
• Vilka artiklar kan användas för att sprida informationen internt och externt?
• Hur lyfter vi fram det arbete som redan gjorts eller görs?
Punkt 5: Trafikverkets planering tar hänsyn till behovet av resurser för
arbete med klimatets påverkan på vägar och järnvägar.
Aktivitet: Nulägesanalys.
I den kommande planeringen behöver Trafikverket ta hänsyn till behov av mer resurser
för personal, planering, underhåll och investeringar för klimatanapassningsarbetet. I
analysen kommer bland annat följande frågor att belysas:
 Vilka resurser finns idag?
• Hur och när ska höjd tas i budgeten för klimatanpassade lösningar?
• Hur ska Trafikverket agera i frågan om medfinansiering och externa aktörers
processer?
Punkt 6: Samla in och utreda information om naturolyckor.
Aktivitet: Samråd med pågående olyckshanteringsprojekt.
Trafikverket har en lång erfarenhet från att systematiskt utreda trafikolyckor men
utredningarna av naturolyckor, till exempel skred och ras, har inte skett i samma
omfattning. Under 2016 pågår ett projekt om Trafikverkets hantering av olika typer av
olyckor. Arbetet med naturolyckor kommer att samordnas genom samråd med detta
projekt så att naturolyckorna behandlas på samma sätt som övriga olyckstyper inom
Trafikverket. I samrådet kommer bland annat följande frågor att belysas:
•
•
•
•

Vilka naturolyckor ska utredas?
Vilken utredningsmetodik ska användas?
Vem samlar in data och vem ska göra utredningarna?
Hur ska avvikelser och förslag på förbättringar lyftas i Trafikverket?

Punkt 7: Inventera och dokumentera de anläggningsdelar i väg och
järnvägssystemet som är viktiga för arbetet med klimatanpassning.
Aktivitet: Inventering.
Dagens väg- och järnvägsinfrastruktur är ålderstigen och till många delar inte anpassad
till varken ökad klimatbelastning eller till dagens trafikbelastning. Det behövs en samlad
bild av vilka delar av infrastrukturen som mest påverkas av klimatförändringar och som
orsakar störst konsekvenser. I inventeringen kommer bland annat följande frågor att
belysas:
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•
•

Vilka anläggningsdelar riskerar att påverkas av olika konsekvenser av
klimatförändringen (till exempel nederbörd, åska och temperatur)?
För vilka anläggningsdelar blir konsekvenserna störst om funktionen är
otillräcklig?

Solkurva på Botniabanan. Foto: Göran Fält.

Punkt 8: Ta fram metoder för att avgöra när och var olika åtgärder är
kostnadseffektiva för klimatanpassning.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Den infrastruktur som Trafikverket förvaltar är mycket omfattande. Det finns ingen
möjlighet att anpassa hela infrastrukturen till dagens och framtidens klimat samt till
extrema väderhändelser. Det är därför viktigt att de åtgärder som görs eller planeras är de
som är mest samhällsekonomiskt lönsamma. Till detta behövs metoder som visar när och
var olika åtgärder ska väljas. I analysen kommer bland annat följande frågor att belysas:
•
•

Finns det metoder som används på Trafikverket idag som kan användas till att
beräkna klimatanpassningsåtgärder?
Finns det metoder utanför Trafikverket som skulle kunna användas?
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5. Aktiviteter – del 2 i strategin
Den andra delen av Trafikverkets strategi handlar om att förebygga negativa följder av
klimatets påverkan genom att skapa robusta anläggningar. Det önskade läget är att
klimatrelaterade risker identifieras, analyseras och reduceras fortlöpande som en
integrerad del i underhåll, nybyggnad samt ombyggnad av vägar och järnvägar.
Punkt 9.1: Styrande dokument och regelverk beaktar klimatets påverkan.
Aktiviteter: Dokument om ”Trafikverkets förhållningssätt”.
Eftersom hela infrastrukturen inte kan klimatanpassas är det viktigt att de beslut som tas
är rätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Trafikverket behöver därför ett gemensamt
förhållningssätt som leder till att infrastrukturen uppfyller samhällets krav i dagens och
framtidens klimat till lägsta samhällskostnad. I dokumentet kommer bland annat följande
frågor att belysas:
•
•
•

Vilka indata för hur klimatet kommer att påverkas, till exempel olika
klimatscenarier och flöden, ska Trafikverket ta hänsyn till?
Vilket väg- och järnvägsnät ska prioriteras i klimatanpassningsarbetet?
Hur förhåller sig andra statliga myndigheter till klimatanpassning?

Punkt 9.2: Styrande dokument och regelverk beaktar klimatets påverkan.
Aktiviteter: Inventering.
Det finns idag en mängd dokument som styr underhåll, nybyggnad och ombyggnad av
vägar och järnvägar. För att rätt åtgärder ska bli gjorda krävs att klimatanpassning finns
med i de styrande dokumenten. I ett första steg behövs en inventering över vilka
dokument som behöver uppdateras. I inventeringen kommer bland annat följande frågor
att belysas:
• Vilka dokument, mallar och processer behöver uppdateras?

Punkt 10: Anpassa nybyggnader och ombyggnader till nuvarande och
framtida klimat.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Idag kommunicerar Trafikverket med många samhällsplanerande myndigheter. En
utvecklad dialog och samsyn utifrån Trafikverkets förhållningssätt behövs för att alla
samhällets krav på infrastrukturens robusthet ska tillgodoses. I analysen kommer bland
annat följande frågor belysas:
•
•

Hur kan Trafikverket i regional och kommunal planering vara tydlig i de krav
Trafikverket ställer på exploatörer och kommuner intill infrastruktur?
Hur ska samverkan med externa aktörer ske?

12

Punkt 11: Inventera och värdera riskpunkter och risksträckor i befintliga
väg- och järnvägsanläggningar.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Trafikverket arbetar idag med viss naturrelaterad riskinventering men det finns ett behov
att vidareutveckla de metoder som används. Det är viktigt att arbetet med riskidentifiering
sker på ett systematiskt sätt så att det riskreducerande arbetet främst sker på de vägar och
järnvägar som är viktigast ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Infrastrukturen till t.ex.
viktiga samhällsfunktioner behöver säkras. I analysen kommer bland annat följande
frågor belysas:
•
•
•
•

Hur fungerar riskinventeringsmetoderna idag?
Behöver metoderna uppdateras?
Vilka risker ska ingå i inventeringarna?
Finns det andra metoder som kan användas för att identifiera riskpunkter?

Vatten på vägbanan efter regn, utanför Göteborg. Foto: Kristina Backlund

Punkt 12. Öka befintliga väg- och järnvägsanläggningars motståndskraft
mot klimatbelastning.
Aktivitet: Punkt 12 får ingen egen aktivitet eftersom aktiviteterna i de andra punkterna täcker in
punkt 12.
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Punkt 13: Åtgärda systematiska brister, till exempel underdimensionerade
trummor.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Trafikverket har idag tämligen bra dokumenterat järnvägsnätets beståndsdelar men det
finns ingen liknande systematisk dokumentation när det gäller vägnätet. Detta innebär
att på järnväg finns det möjlighet att finna systematiska brister utifrån kända uppgifter.
Men för vägar krävs insamling av uppgifter innan någon form av analys kan göras. I
analysen kommer bland annat följande frågor belysas:
•
•
•

Hur ska dolda anläggningsdelar på väg, exempelvis vägtrummor och tryckbankar,
inventeras och dokumenteras?
Hur hanteras hela vägar som är uttjänade?
Hur säkerställs löpande ajourhållning av anläggningsregister både på väg och
järnväg?

Inventering av trummor. Foto: Caroline Lundell
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Punkt 14: Anpassa underhållsmetoder till förändringar i klimatets
påverkan.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Trafikverket behöver utveckla underhållsmetoder som tar hänsyn till klimatförändringar.
Det utförs åtgärder, t.ex. relining av vägtrummor, men hittills finns det ingen samlad
dokumentation av erfarenheterna från dessa metoder. Det finns ett behov av att ta fram
handledningar och dokumentation av bra utförda lösningar för att bygga bort möjliga
riskobjekt på vägar. Till en början behövs en analys av vad som finns gjort och vad som
behöver göras. I analysen kommer bland annat följande frågor belysas:
•
•

Vilka underhållsmetoder finns och vilka är berörda?
Hur kan goda exempel på lösningar samlas in, utvärderas och presenteras?

Punkt 15. Anpassa tillsyn och säkerhetsbesiktningar till klimatets
påverkan.
Aktivitet: Inventering.
Besiktningar och tillsyn sker kontinuerligt på sträckor och komponenter på vägen och
järnvägen. Det finns ett flertal rutiner, checklistor och andra dokument som styr detta
arbete. Men det behövs en samlad bild över om besiktningarna behöver ändras så att även
klimatanpassningsaspekten finns med. Detta ska ske genom en inventering. I
inventeringen kommer bland annat följande frågor att belysas:
•
•
•

Vilka anläggningsdelar som påverkas av klimatförändringar har idag någon typ
av tillsyn eller besiktning?
Vilka åtgärder krävs för att de delar som saknar besiktning, men borde besiktigas,
ska besiktigas med hänsyn till klimatanpassning?
Vilka frågor ska de befintliga besiktningarna kompletteras med?

Igenväxt vägtrumma. Foto: Eva Liljegren.
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6. Aktiviteter – del 3 i strategin
Den tredje och sista delen i strategin handlar om hur Trafikverket ska hantera effekter av
klimatets påverkan där det önskade läget är att dessa effekter hanteras i ordinarie
organisation.
Punkt 16: Ha en hög handlingsberedskap och kunskapsnivå för att hantera
akuta effekter av klimatets påverkan.
och
Punkt 18: Krisberedskapsplaneringen innefattar klimatets påverkan.
och
Punkt 19: Övningar genomförs med klimatrelaterade händelser som
scenario.
Aktiviteter: Dessa tre punkter ska skrivas ihop till en gemensam nulägesanalys.
Det finns idag flera olika initiativ att skapa robusthet i Trafikverket infrastruktur. Det
finns målbeskrivningar som tar fasta på behovet av robusta trafiksystem. Trafikverket
inför integrerad riskhantering med komponenterna risk-, kontinuitet-, incident- och
krishantering. Det upprättas planer för särskilda säsongsbetonade väderfenomen, t.ex.
snö och värme. Trafikverket samverkar och övar regelbundet med andra samhällsaktörer
och internt samt har förmåga att i samverkan hantera samhällsstörningar som t.ex.
extrema väderhändelser. Övningar är ett medel för att öka handlingsberedskap och
förmåga samt testa planer. Det behövs dock en nulägesanalys över hur detta sker och om
det finns något mer som borde göras. I analysen kommer bland annat följande frågor
belysas:
•

•
•

Vilka initiativ som stöder robusthetsmålet pågår redan och kan dessa visa att
Trafikverket har en god handlingsberedskap och förmåga att hantera akuta
effekter av klimatets påverkan?
Finns det behov, t.ex. framkomna genom de andra punkterna i strategin, som inte
tas om hand idag?
Hur kan genomförda och planerade övningar som är relaterade till klimat- och
naturhändelser användas för att testa, stödja och följa upp risker och planering?

Punkt 17: Tillhandahålla trafikinformation och omledning.
Aktivitet: Nulägesanalys.
Trafikledning har idag en process för att hantera risker och avvikelser i väg- och
järnvägssystemet. Där används åtgärdsplaner och störningsplaner för att informera om
hinder, beslutade åtgärder samt alternativ för trafikanter och resenärer.
Klimatanpassningsperspektivet fanns inte med när den här processen togs fram eftersom
det är oklart huruvida klimatanpassning har någon speciell påverkan eller om
klimatanpassning redan täcks in t.ex. genom väderrelaterade händelser. Det pågår idag
utvecklingsprojekt om omledningsvägnätet men även här är det oklart i vilken omfattning
som klimatförändringar och behovet av klimatanpassning finns med i arbetet. I analysen
kommer bland annat följande frågor belysas:
•

Täcks klimatanpassningsproblematiken in i processen idag, har exempelvis
hänsyn tagits till extremt väder?
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•
•

Påverkas urvalsprocess och tillämpning av befintliga och framtida
omledningsvägar av klimatanpassning?
Ingår klimatanpassning i arbete med och tillämpning av störnings- och
kontinuitetsplaner?

Punkt 18 och Punkt 19: Se punkt 16!
Punkt 20: Förstärkningsmateriel ses som en resurs vid hantering av
akuta effekter av klimatets påverkan.
Aktivitet: Samråd med ansvariga för beredskapsmaterialet.
Trafikverket förfogar över en mängd materiel som kan förstärka förmågan att
upprätthålla förbindelser, genomföra transporter i svår terräng, upprätta kommunikation
och ge reservkraft. Materialet består bl.a. av broar och bandvagnar. Trafikverket behöver
öka kunskapen om det här materialet finns och att det även kan användas vid
väderrelaterade händelser. Därför behövs ett samråd med de som är ansvariga för
förstärkningsmaterialet. I analysen kommer bland annat följande frågor belysas:
•
•
•

Behöver befintlig dokumentation uppdateras med hänsyn till extremt väder och
klimatanpassning?
Är befintligt beredskapsmaterial tillräckligt för att täcka in olika typer av väderoch klimatrelaterade händelser?
Täcker dagens identifierade målgrupper för information om beredskapsmaterialet även personal som arbetar med väder- och klimatrelaterade
händelser?

En provisorisk bro byggs över Kikträskån, Älvsbyn, som ersättning för en bortspolad
vägtrumma. Foto: Michael Hellborg.
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7. Avslutning
Trafikverkets klimatanpassningsarbete kan ses som en flerstegsraket där varje del
representerar en länk i den kedja som behövs för att arbetet ska kunna ske på ett
strukturerat och samhällsekonomiskt lönsamt sätt.
I den här handlingsplanen ges förslag till aktiviteter för punkterna i Trafikverkets
klimatanpassningsstrategi. Dessa aktiviteter kan t.ex. vara nulägesanalys, inventering
och kommunikationsplan. När aktiviteterna är utförda, t.ex. en nulägesanalys över vilka
metoder som finns för att inventera och värdera riskpunkter och risksträckor, kan
inventeringar börja utföras i större omfattning ute i infrastrukturen. Baserat på
inventeringarna kan sedan riskreducerande åtgärder, t.ex. utbyte av trummor och flytt av
ställverk, börja utföras.
Flera av aktiviteterna i handlingsplanen är beroende av andra aktiviteter. Den aktivitet
som kommer att påverka flest andra aktiviteter är den som handlar om Trafikverkets egen
förhållningssätt rörande klimatanpassningsarbetet (aktivitet 9.1). Här behöver bl.a.
klargöras om Trafikverket ska utgå ifrån ett specifikt klimatscenario och specifika risker
samt om vissa väg- och järnvägsnät ska prioriteras.
De flesta av aktiviteterna i handlingsplanen är av övergripande karaktär, t.ex. inventering
av metoder. Det som framkommer från aktiviteterna kommer i sin tur att ligga till grund
för fler, och mer omfattande, förslag till åtgärder. Aktiviteterna i handlingsplanen kan
därför användas som underlag för Trafikverkets verksamhetsplanering.
Klimatanpassning behöver inte innebära stora förändringar och nya processer. I många
fall handlar det om att anpassa dagens rutiner och processer till klimatets förändringar.
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