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Bakgrund och syfte
När World Economic Forum (WEF) presenterade sin rapport om globala risker i slutet av
januari 2017 låg extrema väderhändelser högst upp. Risken för naturolyckor och för att
världen skulle misslyckas med klimatanpassning fanns också med bland de fem främsta
riskerna, före t.ex. risker som terroristattacker och mellanstatliga konflikter.
FN:s klimatpanel, ICCP, visar tydligt i sina återkommande rapporter att jordens klimat
förändras och att förändringarna kommer att få stora konsekvenser. Behovet av att
klimatanpassa, det vill säga anpassa till dagens och framtidens klimat, är uppenbart. Detta
tas även upp i olika FN-dokument, såsom COP21, Sendai framework for disaster risk
reduction och Agenda 2030.
I Sverige behöver samhället förhålla sig till ett varmare klimat, höjda havsnivåer, förändrade
nederbördsmängder, kortare perioder med tjäle samt mer extrema väderhändelser och
naturolyckor. För en myndighet som Trafikverket, som arbetar med långa tidshorisonter, är
det nödvändigt att ta hänsyn till hur klimatet förväntas ändras under en lång tid framåt. Det
är också viktigt att agera redan nu för att säkra de befintliga anläggningarna mot dagens
klimat och för extremt väder.
Det finns ingen myndighet i Sverige som har det övergripande ansvaret för klimatanpassning.
Därför har alla centrala myndigheter ett ansvar för att bedöma behovet av förebyggande
åtgärder, genomföra åtgärderna och hantera följderna av klimatförändringar inom sitt
ansvarsområde.
Klimatanpassningsarbetet i Sverige har redan påbörjats och intresset för dessa frågor är stort.
Många andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner arbetar aktivt med klimatanpassning
och är mycket intresserade av hur Trafikverkets klimatanpassningsarbete fungerar. Att
anpassa infrastrukturen är ofta centralt i risk- och sårbarhetsanalyser kopplade till de
förväntade klimatförändringarna. Det finns därmed ett ökat behov av samarbete med externa
aktörer.
Syftet med den här strategin är att styra så att Trafikverkets arbete med klimatanpassning
bedrivs effektivt och samordnat samt att arbetet följs upp och utvärderas.
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Strategins omfattning
Strategin ska vägleda hur Trafikverket ska anpassa infrastrukturen till dagens och framtidens
klimat. Till strategin finns även ett dokument om Trafikverkets förhållningssätt till
klimatanpassningsarbete. Detta dokument beräknas bli färdigt under hösten 2017.
Strategin vänder sig till alla de verksamheter som påverkas av att klimatet förändras, framför
allt VO Planering, Underhåll, Investering, Stora Projekt och Trafikledning. Men även
verksamheter som t.ex. IT och Färjerederiet berörs.
I underlagsmaterialet till inriktningsplaneringen identifierade Trafikverket fyra utmaningar:





Hantera skilda förutsättningar i städer och landsbygd
Nyttja möjligheterna som ny teknik skapar
Minska utsläppen av växthusgaser
Åstadkomma ett robustare system

Utmaningen att åstadkomma ett robustare system handlar bland annat om att
infrastrukturen måste klimatanpassas för att effekterna av extrema vädersituationer ska
minska. Det handlar också om att minska störningskänsligheten genom trimningsåtgärder.
Utmaningen finns med i samtliga fyra utpekade övergripande tema i Trafikverkets
strategikarta: Planera, vidmakthålla, möjliggöra och bygga.
Trafikverkets strategi för klimatanpassning stöds av övergripande mål som tas upp i Agenda
2030 om bygga upp en motståndskraftig infrastruktur och att bekämpa klimatförändringen.
I FN:s ramverk för katastrofreducering finns flera mål som har koppling till infrastruktur,
framför allt målet om att minska skador på kritisk infrastruktur.

Strategier
Skapa förutsättningar för effektivt arbete med klimatanpassning
Önskat läge: Grundläggande förutsättningar
klimatanpassning är tydliggjorda och tillämpas.

samt

ansvar

och

uppgifter

för

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.

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
järnvägsanläggningar
• åtgärda systematiska brister, till exempel underdimensionerade trummor
• anpassa underhållsmetoder till förändringar i klimatets påverkan
• anpassa tillsyn och säkerhetsbesiktningar till klimatets påverkan.

väg-

och

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.

Trafikverkets bandvagnar användes vid bekämpning av skogsbranden i Västmanland 2014.
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Bedömda effekter
På kort sikt förväntas strategin främst ge effekt genom att Trafikverkets klimatanpassningsarbete struktureras på ett enhetligt sätt och att behovet av att ta hänsyn till
klimatförändringar lyfts in i hela Trafikverkets arbete.
På lång sikt kommer strategin ge effekten att infrastrukturen blir mer robust.

Uppföljning av strategierna
Ordinarie verksamhetsstyrning och ledningsfunktioner inom berörda verksamhetsområden
och centrala funktioner ansvarar för att anpassa sin verksamhet till inriktningen i denna
strategi. Strategin ska kompletteras med riktlinjer där det behövs för att tydliggöra ansvar och
mandat.
Verksamhetsområde Planering har ansvaret för att årligen följa upp strategin och uppdatera
den i syfte att effektivisera och öka tydligheten i arbetet med klimatanpassning.
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