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PLAN  PREZENTACJI

1 – Wydział transportu francuskiego planu PNACC:
- Kontekst

- Metoda

- Środki i działania

2 – Wpływy zmian klimatycznych na infrastrukturę transportową:

- potencjalny wpływ na drogi oraz koleje

- potencjalny wpływ na drogi wodne

3 – Główne środki :

- Przegląd i rewizja standardów technicznych dotyczących konstrukcji, 

utrzymania i eksploatacji infrastruktury i usług

4 – Badania konkretnych przypadków podatności oraz ryzyka:
- Projekt VULCLIM (podatność lotniska w NICEI)

5 – Bieżące poszukiwania w celu zoptymalizowania zasobów 

wodnych części sieci dróg wodnych
- Projekt Gepet-Eau 



1 – Adaptacja do zmiany klimatu: organizacja pracy
w celu opracowania planu krajowego

• Ustawa z dn. 3 sierpnia 2009 r. (tzw. Grenelle 1), art. 42: « Będzie 
opracowany krajowy plan wielosektorowy adaptacji do zmiany klimatu 
przed rokiem 2011. »

• Kalendarz prac przygotowawczych do opracowania krajowego planu
adaptacji do zmiany klimatu:

- raport międzyresortowy «ocena kosztów konsekwencji zmiany klimatu» 
(1 faza w 2008 r., 2 faza w 2009 r.),

- konsultacje ogólnokrajowe (1 semestr 2010 r.) w «trybie Grenelle», 
czyli z 5 grupami:

• Posłowie i samorządowcy,

• Stowarzyszenia,

• Związki zawodowe,

• Związki pracodawców,

• Organy administracyjne, badawcze i naukowe,

- Konsultacje regionalne w metropolii i w regionach nadmorskich: jesień
2010 r.

- Konsultacje z obywatelami przez internet: jesień 2010 r.

- Finałowy okrągły stół: listopad 2010 r.



1 - Adaptacja do zmian klimatu: 

kontekst infrastruktury i systemów transportu

• Infrastruktura komunikacji jest narażona na zmiany klimatyczne ponieważ ma 
charakter długotrwały (budowana w celu długiej użyteczności): potencjalna 
podatność na zagrożenia i znaczący kapitał trwały

• Ekonomiczna rola infrastruktury: zarządzanie działalnością, dostęp do 
zatrudnienia, usług i handlu, zagospodarowanie obszarów

• Infrastruktura, a raczej systemy transportowe, powinny przystosować się do:

• zmian w przeciętnych warunkach klimatycznych, 

• podwyższonego prawdopodobieństwa wystąpienia ekstremalnych 
wypadków, 

• zwiększonej zmienności ryzyka (np. cykl mróz – odwilż). 

Uprzedni plan narodowy pozwolił na zidentyfikowanie środków jakie 
należy wdrożyć w celu ulepszenia odporności i wytrzymałości istniejących 
infrastruktur.

Celem jest utrzymanie ciągłości eksploatowania oraz zagwarantowanie 
wysokiej jakości bezpieczeństwa.



1 – Podsumowanie na bazie hipotetycznych scenariuszy 

klimatycznych dla temperatur i poziomów morza

Wzrost średniej temperatury we Francji (model Arpège – działania poszukiwań na 
dużą/małą skalę - Meteo Francja) :

- Scenariusz B2 - słaba emisja gazów cieplarnianych: od + 2 do + 2,5° między 
2000 a 2100

- Scenariusz A2 - silna emisja gazów cieplarnianych: od + 3 do + 3,5° między
2000 a 2100

Wzrost średniej temperatury planety : między +1,1° a + 6,4° w 2100

Średni wzrost poziomu morza (cm) :

Poziom

Scenariusz 2030 2050 2100

Optimistyczne

B2

10 17 40

Pesymistyczne 

A2

14 25 60

skrajność 22 41 100



1 – Metody opracowania Krajowego Planu adaptacji 

do zmian klimatycznych we Francji

- Nieokreślony kontekst dotyczący ogromu zmian klimatycznych, ich skutków oraz czasowych 
możliwości rozwoju,

Skąd zainteresowanie specyficznymi metodami:

- podkreślenie granic krytycznych (w szczególności granic nieodwracalności), 

- umieszczenie podejścia partycypacyjnego w celu zaangażowania zainteresowanych stron w 
analizę, => plan => opracowanie => wykonanie

- ujęcie społeczno-ekonomiczne, 

- pierwszeństwo w poszukiwaniu elastycznych rozwiązań, powtarzalnych lub strategii „bez 
żalu”,

- opracowanie drabiny pierwszeństwa środków do powzięcia,

- kwalifikacja poziomów ryzyka akceptowalnego.



Działanie nr 1: Przegląd i adaptacja standardów technicznych w zakresie 
konstrukcji, utrzymania i eksploatacji sieci transportowej (infrastruktura
i materiały).
Należy upewnić się czy infrastruktura transportowa skonstruowana z przeznaczeniem 

długoterminowym (niektóre nawet na cały wiek lub dłużej), według aktualnych standardów, czasem 

starodawnych, pozwala w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na oczekiwane zmiany 

wynikające z średnich i skrajnych warunków zmian klimatycznych. 

Działanie nr 2: Badanie wpływu zmiany klimatu na popyt na transport oraz na 

konsekwencje reorientacji oferty transportowej.  
Zmiany klimatyczne mogłyby modyfikować średnio i długoterminowo popyt na przemieszczanie się: 

pochodzenie – miejsce przeznaczenia związane z czasowym rozlokowaniem przypływów i z 

geograficznym rozmieszczeniem populacji i działalności, i z upodobaniem kierunków 

turystycznych…

- międzymiejskie, badania nad zmianami w wyborze miejsca, populacji i działalności oraz nad 

kierunkami turystycznymi.

- miejskie, badanie związku między polityką zagospodarowania miasta a transportem. 

- powietrzne, kontynuacja analizy wykonanej przez OACI (Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego) dotyczącej zmian w ruchu. 

- frachtem, badanie zmian lokalizacji działań ekonomicznych i głównych korytarzy. 

1 – Środki krajowego Planu adaptacji do zmian klimatycznych dla 

infrastruktury transportu we Francji



1 - Środki krajowego Planu adaptacji do zmian klimatycznych dla 

infrastruktury transportu we Francji

Działanie nr 3: Zdefiniować zharmonizowaną metodologię by realizować 

diagnozy podatności infrastruktury i systemów transportu lądowego, 

morskiego i powietrznego.

- opracować zarys metodologii analizy podatności przystosowanej do sieci transportowej.  

- opracować metodologię analizy podatności przystosowaną do sieci i do pojedynczych punktów 

(konstrukcje drogowe, portowe i rzeczne, kolejowe…)

Działanie nr 4: Ustalić stan podatności sieci transportu lądowego, morskiego i 

lotniczego w metropolii i innych departamentach zamorskich; przygotować

strategie odpowiedzi przystosowanej i progresywnej do problematyki zmian 

klimatycznych, globalnych i terytorialnych.

- Realizacja badań nad podatnością

- Utworzyć sieć korespondentów by uzyskać profit z doświadczeń i wnieść wsparcie 

metodologiczne administratorom infrastruktur i operatorom transportu. 



2 - SKUTKI – Jakie jest potencjalne narażenie infrastruktury na 

francuskim wybrzeżu?
Badanie „Podatność obszaru krajowego na narażenie wybrzeży" (Powodzie morskie)

Skoordynowane przez CEREMA (Centrum badań i wiedzy o ryzykach, środowisku, mobilności i 

gospodarowaniu przestrzennym)

Kumulacja Krajowa (metropolia) infrastruktury drogowej, kolejowej 

znajdujących się w „nizinach(*)”(w km) 

Niveaux marins 

centennaux -1m 

Niveaux 

marins 

centennaux

Niveaux marins 

centennaux +1m

Autoroutes 160 301 355

% du linéaire national 1,3% 2,5% 2,9%

Routes Nationales 79 148 198

% du linéaire national 0,7% 1,3% 1,7%

Départementales 2074 3314 4338

% du linéaire national 0,5% 0,9% 1,1%

Autres 7032 11559 15522

% du linéaire national 1,12% 1,84% 2,47%

Voies ferrées 812 1482 1967

% du linéaire national 2,6% 4,8% 6,3%

(*) nie brano pod uwagę do tych badań istniejących obecnie prac ochronnych. Kumulacja w odniesieniu do aktualnych 

stuletnich poziomów morza.

(**) nie brano pod uwagę do tych badań istniejących obecnie prac ochronnych. Kumulacja w odniesieniu do aktualnych 

stuletnich poziomów morza.

Stuletni poziom morza – 1m Stuletni poziom morza Stuletni poziom morza +1m

Autostrada

Krajowy % linearny

160

1,3%

301

2,5%

355

2,9%

Drogi krajowe

Krajowy % linearny

79

0,7%

148

1,3%

198

1,7%

Drogi lokalne

Krajowy % linearny

2074

0,5%

3314

0,9%

4338

1,1%

Inne

Krajowy % linearny

7032

1,12%

11559

1,84%

15522

2,47%

Drogi kolejowe

Krajowy % linearny

812

2,6%

1482

4,8%

1967

6,3%



Badanie to wskazuje na potencjalną podatność, procentową dla sieci ulegającym wpływom, dróg i
kolei z różnicami wynikającymi z badanych regionów, które występują jednocześnie w strefach
„nizinnych” mniej lub bardziej rozległych, i w strefach o gęstości infrastruktury mniej lub bardziej
podwyższonej.

Badanie CEREMA  

Linearność (w km) infrastruktury transportowej znajdującej się w strefach nizinnych wg regionów

2 - SKUTKI – Jakie jest potencjalne narażenie infrastruktury na 

francuskim wybrzeżu?



2 - SKUTKI – Próba oszacowania kosztów wpływów infrastruktur 

drogowych na francuskie wybrzeże
Oszacowanie skutków finansowych dla Państwa 

związanych z średnim ryzykiem wzrostu poziomu morza

Linéaire de réseau 

routier  

(en km) situé dans la 

tranche concernée 

Sous  

le niveau marin 

centennal – 1m 

Entre le  

niveau marin 

centennal  - 1m et  le 

niveau centennal  

Entre le niveau 

marin centennal  et 

le niveau 

centennal + 1m  

Autoroutes  160 141 54 

Routes nationales 79 69 50 

Si submersion permanente : perte du patrimoine 

Valeur monétaire unitaire moyenne en Millions d’euros (M€ 2008) : 10 M€ 

Autoroutes  1600 M€ 1410 M€ 540 M€ 

Routes nationales 790 M€ 690 M€ 500 M€ 

 
Źródło : Raport międzyministerialny „Oszacowanie kosztów wynikających z 

wpływów zmian klimatycznych”

Jednak inne kwestie muszą być brane pod uwagę…

Autostrada A8 w pobliżu centrum administracyjnego
w Nicei 05.11.1994 (zdjęcie Nice Matin)

Prawy brzeg ujścia Charente (17) , powódź w wyniku burzy z
27/12/1999 ( źródło Nicolas Flouest)

Linéaire de réseau 

routier  

(en km) situé dans la 

tranche concernée 

Sous  

le niveau marin 

centennal – 1m 

Entre le  

niveau marin 

centennal  - 1m et  le 

niveau centennal  

Entre le niveau 

marin centennal  et 

le niveau 

centennal + 1m  

Autoroutes  160 141 54 

Routes nationales 79 69 50 

Si submersion permanente : perte du patrimoine 

Valeur monétaire unitaire moyenne en Millions d’euros (M€ 2008) : 10 M€ 

Autoroutes  1600 M€ 1410 M€ 540 M€ 

Routes nationales 790 M€ 690 M€ 500 M€ 

 

Linearność sieci 

drogowej (w km) 

znajdująca się w 

dotyczącej grupie

Pod stuletnim 

poziomem morza – 1m

Między stuletnim 

poziomem morza – 1m a 

stuletnim poziomem 

morza

Między stuletnim

poziomem morza a 

stuletnim poziomem 

morza + 1m

Autostrady 160 141 54

Drogi krajowe 79 69 50

Jeśli trwałe zalania : strata dziedzictwa

Średnia wartość jednostki monetarnej w milionach euro (M€ 2008): 10 M€

Autostrady 1600 1410 540

Drogi krajowe 790 690 500



2 - SKUTKI – ekstremalne zjawiska: 

czy jesteśmy już przystosowani do aktualnych 

zmian meteorologicznych?

Burza Xynthia w La Rochelle (28/02/2010)

Zdjęcie: źródło Kolei 

SNCF

Przykład: gwałtowne powodzie morskie 

Konsekwencje dla ludności? użytkowników? 

działalności ekonomicznej?

Kto ubezpiecza od takiego ryzyka?

Kto bierze na siebie odpowiedzialność?

Czy normy dotyczące konstrukcji powinny zostać 

ponownie sprawdzone?



2 - SKUTKI – ekstremalne zjawiska: 

czy jesteśmy już przystosowani do aktualnych zmian 

meteorologicznych?

Zdjęcie : Przegląd Generalny Kolei – maj 2000

Przykład: burza i gwałtowne powodzie morskie

Północny zachód Narbony (trasa kolejowa do Carcassonne przecinająca równinę
aluwialną Orbieu na nasypie dochodzącym do 6 metrów).

Burza od 11 do 13 listopada 1999 : zniszczony nasyp, podmyte i wywrócone tory,
wyrwana instalacja trakcyjna, wykolejona lokomotywa. Podtopienie dotarło nawet do
poziomu torów na wiadukcie Orbieu.

Ruch pociągów przerwany
na 14 dni.
Nabrzeże morskie, 1,30
metra powyżej poziomu
morza (w Port-Vendres),
i znaczące wzburzenie
morza na wysokość 6
metrów (w Sète).

Badanie RFF (Sieć Kolei

Francuskich): „ocena incydentów
związanych z ociepleniem
klimatycznym wpływających
na infrastrukturę kolejową
pomiędzy Montpellier a
Perpignan” czerwiec 2008



2 - SKUTKI – ekstremalne zjawiska: czy jesteśmy już przystosowani do 

aktualnych zmian meteorologicznych?
Konieczność szczegółowej kartografii 

(czasowe / trwałe powodzie; strategia ochrony / wycofania)

Mapa nizin w Charente Maritime i Gironde



2 - SKUTKI: Mapa podatności obszarów krajowych na ryzyko nadmorskie 

związane ze zmianami klimatycznymi we Francji

Mapa podatności obszarów krajowych na ryzyko nadmorskie



2 - SKUTKI – ekstremalne 

zjawiska: 

czy jesteśmy już 

przystosowani do aktualnych 

zmian meteorologicznych?

Sieć francuskich dróg 

wodnych

Na czerwono : droga 

zamknięta dla żeglugi

Na żółto: droga o 

ograniczonym ruchu

=> Potrzeba 

dokonania rzutu 

średnio i 

długoterminowego

Susza

Sytuacja dróg na 30 sierpnia 2003r.



2 – Bilans wpływów dla infrastruktury i systemów 

transportowych we Francji

• Różne wpływy według obszarów i uwzględnionych działalności :

• nierówności terytorialne w obliczu zmian klimatycznych

• nierówności społeczne

• Potrzeba znajomości i informacji: potrzeba uprzedzania (społeczeństwo i władze 
publiczne)

• Potrzeba organizacji odpowiedniej adaptacji (opór i odporność)

• Rząd musi zdefiniować wartości odpowiadające zmianom klimatycznym i 
scenariusze które muszą być brane pod uwagę. (Misja dla Pana Jouzel)

• Debaty na temat tego co powinno być obowiązkiem podejmowania 
odpowiedzialności indywidualnej lub zbiorowej, solidarności narodowej lub 
ubezpieczenia, Rządu, społeczności czy firmy

=> Zdefiniowanie ryzyka akceptowalnego => Odpowiedzialność (Misja Pana Grimfeld)

=> Wprowadzenie odpowiednich metod rządzenia w celu podziału diagnostyk oraz 
opracowania w sposób zbiorowy strategii adaptacji. 



=> Działanie 1 :

Przegląd i adaptacja standardów technicznych w zakresie konstrukcji, utrzymania i 
eksploatacji sieci transportowej (infrastruktura i materiały) w metropolii i w 
departamentach zamorskich

- Opracowane 20, 30, lub 50 lat temu standardy techniczne (dla niektórych konstrukcji nawet i 
wcześniej), 

- Upewnić się czy wybudowana niedawno lub kilka dziesięcioleci temu infrastruktura z 
przeznaczeniem długoterminowym (na cały wiek lub dłużej), według aktualnych standardów 
pozwala w sposób satysfakcjonujący odpowiedzieć na ewentualne zmiany o różnym natężeniu 
(średnie i ekstremalne warunki) oczekiwanych w wyniku efektu zmian klimatycznych. 

-Taka sama refleksja dotyczy materiałów transportowych. 

- Dla nowych projektów transportowych obowiązkowa jest zgodność standardów technicznych 
krajowych, europejskich (np. Eurokody) i międzynarodowych wobec powtarzającego się ryzyka.  

Ten przegląd ryzyka i parametrów klimatycznych musi zostać poparty lokalnie

=> Dzieli się na 3 działania:

• Dokonać spisu standardów technicznych odwołujących się do zmiennych klimatycznych dotkniętych 
scenariuszem zmian klimatu oraz określić potrzeby informacyjne na temat zagrożeń klimatycznych

• Udostępnienie przez Rząd specyficznych konkretnych informacji na temat parametrów i wartości 
klimatycznych które należy wziąć pod uwagę. 

• Propozycja modyfikacji i przeglądu standardów technicznych

3 – Główne Środki: Przegląd standardów technicznych



Dla dróg i struktur miejskich,

Standardy zostały spisane poprzez zapytania wykonane na portalu
dokumentalnym DTRF (Francuska Drogowa Dokumentacja Techniczna
pod zarządem CEREMA, Centrum badań i ekspertyzy ryzyka,
środowiska, ruchliwości i zagospodarowania), na podstawie słowa
kluczowego odpowiadającego zmiennym klimatycznym skłonnym do
zmian.

Poniższe tabele przedstawiają:

- liczbę spisanych dokumentów w bazie DTRF - z możliwością

wyszukiwania po słowie kluczowym w ewidencji oraz całym tekście.

- uznane dokumenty: teksty oficjalne, normy, dokumenty

techniczne i dokumenty referencyjne.

3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych

Przykład z bazy danych standardów drogowych (DTRF- Francuska Drogowa 

Dokumentacja Techniczna)



Słowa klucze Ilość odnośników spisanych w DTRF

w notce w całym tekście
wskaźnik mrozu

0 13

wiatr 23 358

1 18

siła wiatru 0 3

temperatura 27 336

gradient temperatury 1 8

upał
0 1

deszcz 51 226

woda deszczowa 39 43

Pluwiometria 0 22

wzrost 16 112

powódź 16 101

warunki sanitarne + drogowe 20 170

mróz 25 203

odwilż 19 92

cykl mróz - odwilż 2 3

klimat 21 135

śnieg 47 137

poziom wody 2 52

temperatura zewnętrzna 0 23

nasłonecznienie 0 33

UV 0 33

promieniowanie 5 54

nasłonecznienie* promieniowanie uv* mróz wiatr temper* deszcz 
pluwiom* wzrost powódź upał odwilż śnieg klimat (LUB)

SUMA
180 858

3 – Główne Środki: Przegląd standardów technicznych

Przykład z bazy danych standardów drogowych (DTRF- Francuska Drogowa Dokumentacja 

Techniczna)



Słowa klucze

Ilość odnośników spisanych w 
DTRF

w notce W całym 
tekście

Cyklon 9 0

Poziom wody
0 53

Powodź
0 17

Skrajności 0 182

Upały 10 87

Cyklon, „poziom wody”, powódź, skrajności, upały
(OU)             SUMA

10 336

3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych

Przykład z bazy danych standardów drogowych (DTRF- Francuska Drogowa Dokumentacja 

Techniczna)
Wyszukiwanie uzupełniające z 13 kwietnia 2012 : cyklon, „poziom wody”, powódź, 
skrajności, upał (OU) (tekst oficjalny, norma, dokumentacja techniczna)  (w całym 
tekście + notka) 336 wyników



Identyczna praca do tej, prowadzonej dla infrastruktury 
drogowej, została wykonana dla ogółu transportu:

- Standardy nawierzchni

- Standardy konstrukcji drogowych 

- Standardy konstrukcji portowych

- Standardy konstrukcji żeglugi rzecznej

- Standardy dla tuneli (nie określono wpływu) 

- Standardy kolejowe

- Standardy szczegółowe struktur miejskich

- Standardy szczegółowe dla transportów z przewodnikiem 

- Standardy lotnisk

3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych

Spis standardów technicznych dla wszystkich typów transportu



Wyniki z analizy standardów zostały zweryfikowane i 
posortowane w 3 kategoriach:

Kategoria 1 : dokument pokrewny / jako odwołanie do parametru
klimatycznego (np. norma, aneks, krajowy eurokod).

Kategoria 2 : dokument określający parametry klimatyczne lub formuły
kalkulacji lub dokument, w którym zmienne klimatyczne są odwzorowywane
lub wskazane w formie tabelarycznej z wartościami liczbowymi. Są to
dokumenty, które powinny się zmieniać wraz ze zmianami klimatu.

Kategoria 3 : dokument, który dotyczy pojęcia klimatu jednak bez
konkretnych wartości, których zastosowanie jest podatne na wpływ zmian
klimatycznych.

Spisane dokumenty zostały następnie sklasyfikowane według trzech
głównych tematów odpowiadających budowie, utrzymania i eksploatacji. Dla
każdego dokumentu na liście, znajdziemy słowa kluczowe które są w nim
cytowane.

3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych

Spis standardów technicznych dla wszystkich typów transportu



Tytuł dok. Kategori
e

(1,2 lub

3)

Data 
publi
kacji

Typ dok. Powiązanie 
z całością 

tekstu

Infr
a.

Zmienne klimatyczne Tem
at 

konc
epcji

Tem
at 

utzry
mani

a

Temat 
eksploata

cji

NF P98-080-1 : Nawierzchnia –
Roboty ziemne - Terminologia -

Część 1: Terminologia 
dotycząca obliczania wymiarów 

nawierzchni

2 01/1
1/19
92

Norma -
Norma

zatwierdz
ona

- Dro
ga

Wskaźnik mrozu, 
temperatury

x

Warstwa nawierzchni  
niezdatnych piaszczystych 

brzegów morskich i zdatnych 
spoiw hydraulicznych i 

materiałów pucolanowych -
przewodnik stosowania norm dla 

sieci dróg krajowych

2 12/0
1/19
98

Dokumen
t 

techniczn
y –

Przewod
nik 

techniczn
y

Cały tekst Dro
ga

Wskaźnik mrozu, 
warunki 

meteorologiczne, 
wiatr, temperatura, 

deszcz

x

Powlekane węglowodory na 
gorąco - przewodnik stosowania 

norm dla sieci dróg krajowych

2 12/0
1/19
94

Dokumen
t 

techniczn
y –

Przewod
nik 

techniczn
y

Cały tekst Dro
ga

UV, wiatr, 
temperatura, deszcz, 
średnia temperatur 
maksymalnych na 

lipiec/sierpień ,
średnia temperatur 

minimalnych  na 
styczeń/luty.

x

Wzmocnienia pokryte na 
podwyższonym module na  

przekroju aglomeracji -
Przewodnik techniczny

2 11/0
1/19
88

Dokument 
techniczny

–
Przewodni

k 
techniczny

Cały tekst Dro
ga

Wskaźnik mróz -
odwilż

x

Warstwa nawierzchni  niezdatnych 
piaszczystych brzegów morskich i 
zdatnych spoiw hydraulicznych i 

materiałów pucolanowych -
przewodnik stosowania norm dla 

sieci dróg krajowych

2 12/0
1/19
98

Dokument 
techniczny

–
Przewodni

k 
techniczny

Cały tekst Dro
ga

Wskaźnik mróz, 
warunki 

meteorologiczne, 
wiatr, temperatury, 

deszcz

x

3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych 
Przykład standardów technicznych drogowych

Tabela 2

http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/dtrf/extrait-pdf.html?openerPage=resultats&fichier=pj/Dtrf/0001/Dtrf-0001927/DT1927.pdf&qid=sdx_q9


3 - Główne Środki: Przegląd standardów technicznych 

Spis standardów  technicznych dla wszystkich typów komunikacji

Karta heurystyczna przedstawiająca parametry klimatyczne spisane tematycznie w standardach



•Badanie trójfazowe 
• Faza 1, zidentyfikowanie ryzyka klimatycznego do powstrzymania oraz 

jego potencjalny wpływ na infrastrukturę lotniczą, jak i odpowiadające 

standardy techniczne

• Faza 2, opracowanie metodologii oceny podatności lotnisk.

• Faza 3, zastosowanie tej metodologii na niektórych platformach 

reprezentatywnych w celu oszacowania ich wrażliwości

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. -
Badanie przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja 

Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i 
Środowiska)



Ryzyko klimatyczne powstrzymane
Ryzyko klimatyczne i wpływy (faza 1)

•Zmiany temperatury (wzrost częstotliwości i intensywności skrajnego gorąca, 

fali upałów, susz)

•Ekstremalne zjawiska (cyklony, burze, zmiany w pluwiometrii, opady śniegu)

•Zmiany warunków wietrznych (zmiany kierunku wiatrów dominujących)

•Zmiany poziomu morza (powodzie przybrzeżne)

•Zmiana bioróżnorodności (zmiana rozlokowania ptaków wędrownych).

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Potencjalne skutki
Ryzyko klimatyczne i wpływy (faza 1)

Trzy składnikowe lotniska

• Infrastruktura

• Budynki

• Eksploatacja

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa 

Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Infrastruktury, przykład wpływów 
Ryzyka klimatyczne i wpływy (faza 1)

4a –Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

Ryzyka klimatyczne Określone wpływy

Konieczna zmiana odległości startu 

w niektórych przypadkach i 

wydłużenie pasa startowego lub 

redukcja masy przy starcie

Przyspieszone starzenie się szos 

lotniczych

Osłabienie gruntów nośnych, 

degradacja przestrzeni ruchu, 

zjawisko wycofania, nabrzmienia 

gliny

Pomniejszone zapotrzebowanie na 

produkty zastępcze, spadek 

zanieczyszczenia i degradacja 

gruntów indukowanych

Podtapianie przestrzeni ruchu, 

potrzeba konstrukcji ochronnych

Zawalanie się infrastruktur 

przybrzeżnych

Złe ukierunkowanie trasy wynikiem 

zmiany kierunku dominujących 

wiatrów



Zatopiona przestrzeń ruchu na lotnisku Faa na Thaiti.

Lotnisko Rockhampton (Australia) 5 styczeń 2011

Infrastruktury,
przykłady 
skutków

4a – Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska )



Przykłady skutków:

Eksploatacja:
Dym nad lotniskiem 
Cheremetièvo, 
7 sierpień 2010, 
następstwem pożarów lasu w 
regionie Moskwy

Budynki:

Faro Portugalia, 

Terminal zniszczony 

przez burzę 

(październik 2011)

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa 

Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Oszacowanie podatności
Metoda analizy podatności (faza 2)

Metodologia analizy ryzyka,

Skrzyżowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka z 
potencjalnym wpływem

 

 
PROBABILITE 
d’occurrence 
de l’Aléa 

 

 
IMPACT 

  de l’Aléa  
  sur l’enjeu 

 
 
RISQUE et par 
extrapolation,  
VULNERABILITE 

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

PRAWDOPODOBIEŃSTWO wystąpienia ryzyka x  WPŁYW ryzyka na wyzwanie = RYZYKO, i poprzez ekstrapolację, PODATNOŚĆ 



Matryca wrażliwości
Metoda analizy wrażliwości (faza 2)

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 

klimatycznego

1 Słabe Jest bardzo mało prawdopodobne, 

że zaistnieje ryzyko dla danego 

lotniska. Ryzyko nie powinno 

wystąpić podczas okresu żywotności 

infrastruktury

2 Średnie Zdarzenie już nastąpiło (ponowne 

doświadczenie). Zdarzenie z uwagi 

na projekcje klimatyczne ma słabe 

szanse się ponowić w okresie 

żywotności infrastruktury  

3 Podwyższone Ryzyko już wielokrotnie wystąpiło na 

lotnisku. Projekcje klimatyczne 

przewidują wzrost częstotliwości 

i/lub intensyfikację zjawiska stawki

Poziom wpływu ryzyka na wyzwanie

Poziom wpływu Funkcjonalność systemu

Bez znaczenia Normalna lub niekoniecznie 

gorsza

Brak zakłócenia systemu

Drugoplanowy Gorsza akceptowalna Funkcjonowanie systemu jest 

dotknięte

Poważny Gorsza przymusowa System nie funkcjonuje i jest 

zagrożony

Destrukcyjny Gorsza nieakceptowana Długoterminowy zanik systemu lub 

brak funkcjonowania 

Żadne (zielone)

Lotnisko nie jest wrażliwe na zmiany 

klimatyczne

Słabe (żółte)

Zmiany klimatyczne nie zakłócą 

normalnego użytkowania lotniska. 

Czasem, w wyniku warunków 

meteorologicznych, lotnisko będzie 

funkcjonowało gorzej jednak 

akceptowalnie

Średnie (pomarańczowe)

Zmiany klimatyczne będą miały pewny 

wpływ na lotnisko, jednak nie zakłócą 

jego funkcjonowania. Jednakże, w 

wyniku warunków meteorologicznych, 

lotnisko będzie funkcjonowało gorzej 

przymusowo lub akceptowalnie. 

Podatność powinna być oceniana 

regularnie. Działania 

ochronne/zapobiegające będą mogły 

być powzięte celem zmniejszenia 

podatności lotniska

Mocne (czerwone)

Zmiany klimatyczne wpłyną na 

funkcjonowanie lotniska, bez działań 

ochronnych/zapobiegających lotnisko 

będzie mogło nawet zniknąć pod 

wpływem zmian klimatycznych.

SŁABE (3) ŚREDNIE 

(6)

MOCNE 

(9)

MOCNE 

(12)

ŻADNE (2) SŁABE (4) ŚREDNIE 

(6)

MOCNE 

(8)

ŻADNE (1) ŻADNE (2) SŁABE 

(3)

SŁABE 

(4)

p
ra

w
d

o
p

o
d

o
b

ie
ń

st
w

o

wpływ 

3

2

1

Matryca wrażliwości

1 2 3 4

Poziom wrażliwości



Tabela oceny 
podatności

Metoda
analizy 
podatności

(faza 2)

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

Zmiany 

związane ze 

zmianami 

klimatycznymi 

Zmiany 

systemu 

wiatrów

Zmiany 

bioróżnorodn

ości

Zmiany 

poziomu 

morza

Zmiany temperatur Zjawiska skrajne

Cyklony/burze/intensywne opady/wzrost w 

intensywności/zmniejszenie częstotliwości

Ryzyka Zmiana 

kierunku 

wiatrów 

dominujących

Zmiana 

rozlokowania 

ptaków 

migrujących 

Powodzie 

przybrzeżne

Fale gorąca Susze Silne 

falowania 

morza

Ruchy 

morskie

Obfite 

opady

Skrajne 

wiatry

Opady śniegu

Opis zjawiska Wzrost 

zagrożenia 

zwierzęcego

1 metr od 

dzisiaj do 

końca wieku

Wzrost 

częstotliwości 

i nasilenie 

skrajnych 

upałów

Wzrost 

częstotliwości 

i nasilenie 

okresów 

suszy

Tymczasowe 

powodzie 

przybrzeżne

powodzie Wzrost 

częstotliwoś

ci i nasilenie

Ogólna 

tendencja 

malejąca

referencje Zgodnie z 

danymi

4-3-7-2 str.40 

vulclim etap 1 

prim net

Symulacja 

badania 

mapy 

CETMEF, 

PNACC

Raport Giec, 

ponowne 

doświadczeni

e

Informacje o 

ziemi Brgm, 

mapa 

wycofania 

ryzyka, 

opuchnięcie 

gliny

Altituda, 

lokalizacja

Raport Giec, 

ponowne 

doświadcze

nie

Raport 

Giec, 

ponowne 

doświadcze

nie

Raport Giec, 

ponowne 

doświadczenie

i

n

f

r

a

s

t

r

u

k

t

u

r

y

Dostęp Rodzaj dostępu (drogowy, kolejowy, 

rzeczny) Liczba dostępów (jedyny lub 

kilka niezależnych dostępów)

Parking Jeden lub kilka parkingów, dostęp na parkingi. Typ 

parkingów (podziemny lub nadziemny) 

Pas startowy, 

system pasów 

startowych

Liczba pasów startowych

Orientacja

Możliwe rozprzestrzenienie

Długość największego pasu startowego

Postój taksówek Jedna lub kilka niezależnych dróg dojazdowych

Strefa ruchu Jedna lub kilka niezależnych

Możliwość rozprzestrzenienia

Liczba miejsc postojowych



• Wysyłka kwestionariusza do użytkownika w celu zebrania doświadczeń
związanych z wydarzeniami klimatycznymi.

• Prezentacja użytkującemu makiety z tabelą ocen oraz praca
STAC/Użytkownik by polepszyć tą metodologię.

• Test z ukończonej tabeli końcem 2012.

• Wdrożenie użytkującego jest bardzo ważne zarówno dla poznania
doświadczenia jaki i do oceny poziomu powagi wpływów potencjalnego
ryzyka klimatycznego.

Wdrożenie użytkującego
Przypadek praktyczny, lotnisko w Nicei

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Nawrót doświadczenia
Przypadek praktyczny, lotnisko w Nicei

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa 

Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Podatność dróg dostępu Przypadek praktyczny, Lotnisko w 
Nicei

Poziom 

podatności

Środek

Podwyższone

prawdopodobieństwo ryzyka

Częste zdarzenia i scenariusz 

wzrostu intensywności opadów
Powaga wpływu drugoplanowego

Lotnisko dysponuje kilkoma drogami dostępu, powódź, nie 
odcinając kompletnie, wydłużyła czas dojazdu na lotnisko, (droga 
dostępu na lotnisko funkcjonowała w sposób gorszy akceptowalny)

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa Cywilnego/STAC

Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)



Wyniki NICEA
Przypadek praktyczny, lotnisko w Nicei

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa 

Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

Ryzyko

infrastruktury Dostęp

Parking

Pas startowy, system pasów startowych

Postój taksówek 

Strefa ruchu

budynek Terminale (terminale pasażerskie i frachtowe)

Infrastruktura połączeń między terminalami

Biura i inne budynki

kładki 

Wieża kontroli

eksploatacja Strefa magazynowania paliwa

Operacje odszraniania

Strefa zarezerwowana dla strażaków SSLI (Serwis ratowania i walki z pożarami)

Traktor, osprzęt  

Pojemność lotniska

Wyposażenie związane z nawigacją

Czynnik ludzki (personel lotniska)

Zmiany 

systemu 

wiatrów

Zmiany 

bioróżnoro

dności

Zmiany 

poziomu 

morza

Zmiany temperatur Zjawiska skrajne

Cyklony/burze/ rozwój pluwiometrii, wzrost w 

intensywności/zmniejszenie częstotliwości

Opady śniegu (niepewne, z tendencją malejącą)

Zmiana

kierunku

wiatrów

dominujących

Zmiana 

rozlokowani

a ptaków 

migrujących 

Powodzie 

przybrzeżne

Fale 

gorąca

Susze Silne 

falowani

a morza

Obfite 

opady

Skrajne 

wiatry

Opady 

śniegu

Wyzwania



Wykorzystywanie wyników
Przypadek praktyczny, lotnisko w Nicei

4a - Podatność lotnisk na zmiany klimatyczne. Badanie 
przypadku lotniska w NICEI (źródło DGAC Dyrekcja Główna Lotnictwa 

Cywilnego/STAC Serwis Techniczny Lotnictwa Cywilnego/ACE Zrzeszenie Chemii i Środowiska)

Poziom podatności lotniska w Nicei według „stawki”

Dostęp

Pas startowy 

Połączenia między terminalami

Parkingi samochodowe

Drogi ruchu

Strefa ruchu

Terminal

Biura

KładkiWieża kontroli

Magazyn paliwa

Operacje odszraniania

SSLI (Serwis ratowania i walki 

z pożarami)

Traktory

Pojemność

Wyposażenie związane z nawigacją i 

oznakowaniem

Czynnik ludzki



Bassins Versants du nord de la 
France

SAMBRE

ESCAUT

HAINE

Sensée

Satis ( Scarpe)
Scarbus ( Scarpe)

Lys
Marque

Deule

Souchez

Aa

Marais audomarois

Delta Aa

MER

Belgique

4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście 
zmian klimatycznych

dorzecze północnej Francji



4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście 
zmian klimatycznych



4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście 
zmian klimatycznych



4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście zmian 
klimatycznych

Warunki żeglugowe

Utrzymanie poziomu na Normalnym Poziomie Żeglugi (NNN) 

pomimo zakłóceń (znanych i nieznanych)



4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście 
zmian klimatycznych



4b- Projekt GEPET-Eau: Badania nad zoptymalizowaniem zasobów 
wodnych w zakresie zarządzania Drogami Wodnymi w kontekście 
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 Approche de modélisation boîte-grise de canaux de navigation
 Modèle d’état
 Application sur le bief Cuinchy-Fontinettes
Conférence ICNSC, Paris-Evry, 10-12 Avril 2013

 Architecture de conduite réactive de réseaux de navigation 
 Outil de supervision et de pronostic
 Stratégies de conduite
 Outil d’aide à la décision
 Application sur un scenario de crue
Conférence MIM, Saint Petersbourg, Russie, 19-21 Juin 2013

Pourquoi ?
• Reproduire la dynamique des voies navigables
• Accroître la connaissance sur leurs dynamiques
• Concevoir des algorithmes de régulation
• Concevoir des approches de supervision
• Tester la résilience des voies navigables
• Tester les règles de gestion actuelle
• Améliorer ces règles de gestion
• Anticiper les impacts du changement climatique
• ...
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-L-adaptation-au-changement-.html

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ
andre.leuxe@developpement-durable.gouv.fr

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-concertation-prealable.html


