Infrastruktura odporna
na zmiany klimatu
Wytyczne dla kierowników projektów
Claus Kondrup, DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu
Prezentacja na warsztatach nt. włączenia działań związanych z
dostosowaniem do zmian klimatu w realizację projektów UE i dostosowania
inwestycji do zmian klimatu, Warszawa, 13-14 marca 2014 r.
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Mapa 2.4

Przewidywane temperatury maksymalne

Liczba nocy tropikalnych (> 20 °C) i upalnych dni (> 35 °C) ogółem
Brak danych
Nie objęto badaniem
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Mapa 2.6

Przewidywane zmiany w wielkości rocznych (po lewej) i letnich (po prawej)
opadów atmosferycznych (%) w latach 1961–1990 i 2071–2100

Przewidywane zmiany wielkości opadów
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Kryterium sukcesu związane
ze zmianami klimatu

Punkt krytyczny

Klimat stały
Przeszłość

Klimat zmienny
Teraźniejszość

Wdrażanie działań
dostosowujących do zmian
klimatu

Źródło: Willows i Connell (2003)
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Zakres tolerancji
po dostosowaniu
do zmian klimatu

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004000/a004030/

Climate
Action

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003900/a003975/index.html

Strategia UE w zakresie
dostosowania do zmian klimatu

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm
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Poniższa lista kontrolna służy do rozpoznawania projektów uzależnionych od zmian klimatu i oceny przydatności
wytycznych. Odpowiedź twierdząca na przynajmniej jedno z poniższych pytań oznacza, że na projekt mogą oddziaływać
zmiany klimatu. Wówczas w pierwszej kolejności zaleca się przeprowadzenie analiz opisanych w modułach 1-3
wytycznych, a następnie ewentualne zastosowanie pozostałych modułów. Wytyczne mają zastosowanie do wszystkich
projektów dostosowujących do zmian klimatu
Lista kontrolna: rozpoznanie projektów uzależnionych od zmian klimatu

Jeśli tak, postaw „✔”

1

Czy cykl życia projektu wynosi 20 lat lub więcej? Właśnie w tak długiej perspektywie zmiany klimatu
będą coraz wyraźniej odczuwalne.

2
3

Czy rozwiązania projektowe są realizowane w miejscach narażonych na zmiany klimatu (patrz Tabela 1
w Sekcji 1.2 wytycznych)?
Czy woda jest integralną częścią działalności, produktów lub usług? Przez „integralną część” rozumie się
wykorzystanie wody jako głównego komponentu działalności (np. chłodzenie wody na potrzeby
produkcji), produktu (np. produkcja napojów) lub usługi (np. czyszczenie przemysłowe).

4

Czy dostawy surowców energetycznych wykorzystywanych w projekcie są podatne na zakłócenia?

5

Czy część działalności lub produktów jest uzależniona od innych surowców bądź usług, których
dostępność lub cena są wrażliwe na warunki albo zjawiska atmosferyczne?

6

Czy szlaki transportowe wykorzystywane w projekcie są podatne na zakłócenia pogodowe (np. burze,
powodzie, osuwiska itp.)?
Czy działalność lub wykorzystywane obiekty są nieprzystosowane do wysokiej temperatury? Czy może
to prowadzić do obniżenia wydajności, zwiększenia kosztów bądź awarii?
Czy pracownicy zatrudnieni w ramach projektu będą narażeni na działanie wysokiej temperatury lub
zjawisk pogodowych, np. w budynkach z nieprawidłową wentylacją lub pozbawionych klimatyzacji albo
na zewnątrz?
Czy zapotrzebowanie na produkty lub usługi oferowane w ramach projektu jest wrażliwe na warunki
pogodowe lub klimatyczne?

7
8

9
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Odporność na zmiany klimatu w ramach cyklu życia aktywów

FAZA CYKLU
ŻYCIA
PROJEKTU

CELE KIEROWNIKA
PROJEKTU

Ustanowienie
wstępnego
STRATEGIA
zakresu projektu
i strategii
biznesowej
Wyznaczenie
rozwiązań
projektowych i
strategii
wykonawczej

PLAN

PROCES/ANALIZA

ANALIZA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU

Opracowanie modelu biznesowego

Wstępne studium wykonalności
Konceptualizacja
Wybór lokalizacji
Planowanie wykonawstwa projektu
Wybór technologii
Wycena kosztów i modelowanie finansowe/
ekonomiczne
Studium wykonalności
Określenie zakresu i punktów odniesienia
oceny EIA / ESIA

Ustalenie zakresu
projektu i planu
PROJEKT wykonawczego

Dokumentacja inwestorska (FEED)
Wycena kosztów i modelowanie finansowe/
ekonomiczne
Pełna ocena EIA / ESIA i ESAP

DOSTAWY/
BUDOWA

Wyszczególnienie
i budowa aktywów

Zarządzanie,
kontrola
WYKONAWi ulepszenie
STWO
aktywów
Zamknięcie projektu
ZAMKNIĘCIEi zarządzanie
pasywami

Moduły:
1. Wrażliwość (SA)
2. Narażenie (EE)
3. Podatność (VA)
4. Ryzyko (RA)
5. Rozwiązania (IAO)
6. Ocena (AAO)
7. Włączenie (IAAP)

Projekt wykonawczy
Projektowanie techniczne oraz zarządzanie
dostawami i budową (EPCM)
Zarządzanie aktywami
Wykonawstwo, kontrola i koordynacja
projektu
Plan zamknięcia projektu
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Kategorie:
1. Aktywa i
procesy
2. Nakłady
3. Produkcja
4. Szlaki
transportowe

Typ projektu Kategoria wrażliwości

Zakład
oczyszczania
ścieków

Wrażliwość
ZEROWA

Czynniki i zagrożenia klimatyczne

ŚREDNIA
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WYSOKA

Okres wegetacyjny

Miejska wyspa ciepła

Niestabilność gruntu / osuwiska

Jakość powietrza

Pożary lasów

Zasolenie gleby

Erozja gleby

Erozja morska

Burze piaskowe

Kwasowość oceaniczna

Powodzie (morskie i rzeczne)

Burze

Dostęp do wody

Temperatura wody morskiej

Względny wzrost poziomu mórz

Promieniowanie słoneczne

Wilgotność

Maksymalna prędkość wiatru

Średnia prędkość wiatru

Zmiana maks. sum opadów deszczu

Stała zmiana wielkości opadów deszczu

Wzrost temperatur maksymalnych

Stały wzrost temperatury powietrza

Moduł 1: Analiza wrażliwości

Czynniki / zagrożenia klimatyczne

Aktywa i procesy lokalne

Nakłady (woda, energia,
i in.)

Produkcja (produkty
i rynki)

Szlaki transportowe

Rezultat: Czynniki i zagrożenia
klimatyczne uznawane za istotne
lub średnio istotne znalazły się w
jednej lub więcej niż jednej

Moduł 2: Ewaluacja stopnia
narażenia na zagrożenia klimatyczne
w miejscu realizacji projektu

2a)

Ocena stopnia narażenia związanego z klimatem
wyjściowym/obserwowanym w miejscu realizacji projektu,
czynniki i zagrożenia klimatyczne dotyczące wrażliwości moduł 1
• Miejsce, dane przestrzenne, oddziaływanie klimatu, skala
regionalna/lokalna/miejska, cztery kategorie wrażliwości
• Stopień narażenia (wysoki, średni, zerowy)
2b) Ocena stopnia narażenia na przyszłe czynniki/zagrożenia
klimatyczne
• Wrażliwy (moduł 1) lub narażony (moduł 2a)
• Ocena stopnia wrażliwości i narażenia w przyszłości
• Okres realizacji projektu to kluczowy parametr brany pod
uwagę przy ustalaniu ram czasowych modelu klimatu
• Wskazanie na orientacyjny charakter oceny,
podsumowanie wyników modelu klimatu
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Moduł 3: Analiza podatności

3a) Ocena podatności związanej z klimatem
wyjściowym/obserwowanym na podstawie modułów 1
i 2a
• Macierz podatności
• Stopnie podatności (wysoki, średni, zerowy)
3b) Ocena podatności w przyszłych warunkach
klimatycznych
• Jeśli wrażliwość klimatyczna projektu nie zmieni się,
the exposure incorporates the element of future
climate change
• Uwzględnienie przyszłego przewidywanego stopnia
narażenia w macierzy podatności
• Wskazanie na orientacyjny charakter oceny
podatności
• Ewentualne wskazanie szczególnie podatnych
Climate
obszarów
Action

Moduł 3: Analiza podatności, c.d.

Tabela 9: Macierz podatności dla każdego czynnika/zagrożenia, który może oddziaływać na projekt.
Jako przykład w macierzy umieszczono „wilgotność” i „powódź”.
Stopień narażenia
Zerowa

Średnia

Wysoka

Wrażliwość

Zerowy
Średni

Wilgotność

Powódź

Wysoki

Poziom podatności
Zerowy
Średni
Wysoki
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Moduł 4: Ocena ryzyka

Analiza strukturalna oddziaływania klimatu
• Ocena prawdopodobieństwa i stopnia oddziaływań z modułu
2 oraz ryzyka, które niosą dla projektu
• Na podstawie analizy podatności, koncentracja na wysokim
stopniu podatności (kolor czerwony w macierzy)
• Podejście systemowe, związki przyczynowo-skutkowe,
wzajemne oddziaływanie różnych czynników
• Analiza jakościowa na początkowych etapach cyklu życia
aktywów, później bardziej szczegółowa analiza ilościowa
• Ocena specjalistów, warsztaty z zakresu identyfikacji
ryzyka w celu wskazania zagrożeń, konsekwencje i
kluczowe ryzyka klimatyczne, modelowanie numeryczne,
rejestr ryzyka, macierz ryzyka, szczegółowa ocena ryzyka
poprzedzona ogólną oceną ryzyka
• Ewentualne ustalenie środków dostosowujących do zmian
Climate
klimatu w celu minimalizacji
ryzyka
Action

Moduł 4: Ocena ryzyka, c.d.

Rejestr ryzyka

Ocena konsekwencji

Macierz ryzyka

Ocena prawdopodobieństwa
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Moduł 5: Identyfikacja rozwiązań
dostosowujących do zmian klimatu

Proces identyfikacji rozwiązań dostosowujących do zmian
klimatu:
• Warsztaty mające na celu znalezienie odpowiednich rozwiązań
zidentyfikowanego ryzyka, spotkania w mniejszych grupach,
ekspertyzy
Dostosowanie do zmian klimatu może obejmować szereg działań:
• Rozwiązania „łagodne”, realokację zasobów, zmianę
zachowania, szkolenie, budowanie zdolności, reformy
• Stosowanie odpowiednich wytycznych ws. dobrych praktyk,
standardów
• Przyjęcie marginesu bezpieczeństwa dla obszarów słabo
rozpoznanych
• Rozwiązania „ostre”, projekty techniczne uwzględniające coraz
szybsze zmiany klimatu i możliwość przyszłych modyfikacji
• Opracowanie planów zarządzania ryzykiem (zapobieganie,
przygotowanie, reagowanie), plany kryzysowe
• Zabezpieczenie przed ryzykiem (ubezpieczenie, instrumenty
Climate
finansowe)
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Moduł 6: Ocena rozwiązań
dostosowujących do zmian klimatu

• Najczęściej analiza kosztów i korzyści (AKK) w celu
wybrania rozwiązań efektywnych i „optymalnych”, tj.
zapewniających największe korzyści netto
• W kontekście zmian klimatu, ocena obejmuje także wybór
efektywnych rozwiązań sprawdzających się w przypadku
niepewności związanych z przyszłymi zmianami klimatu
• Strategia wyboru rozwiązań (reguła decyzyjna) obejmuje
AKK i zarządzanie ryzykiem klimatycznym
• Zakres projektu (matryce oddziaływania, strony
zainteresowane)
• Okres prognozowania, stopa dyskontowa
• Brak działań jako punkt odniesienia dla przyszłych
prognozowanych kierunków zmian klimatu
• Identyfikacja kosztów i korzyści różnych rozwiązań
• Ocena kosztów i korzyści rozwiązań dostosowujących do
Climate
zamian klimatu
Action

Moduł 6: Ocena dostosowujących do
zmian klimatu, c.d.

Tabela 13 Przykład macierzy opłacalności spodziewanej wartości bieżącej netto (ENPV)
ocenianych rozwiązań
ENPV

Brak zmian
Scenariusz Scenariusz Scenariusz
(opcjonalnie) klimatyczny klimatyczny klimatyczny
1
2
[…n…]54

Rozwiązania Brak działań
dostosowują Działanie adaptacyjne 1
ce do zamian
Działanie adaptacyjne 2
klimatu

Działanie adaptacyjne […n…]
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Moduł 7: Włączenie planu działań w
zakresie dostosowania do zmian
klimatu do cyklu rozwoju projektu

• Włączenie przyjętych środków dostosowujących do
zmian klimatu do planu technicznego projektu i
strategii zarządzania
• Opracowanie planu wdrożenia (jasny podział ról i
obowiązków, wskazanie działań wymagających
współpracy instytucjonalnej i lokalnej z planem
i harmonogramem konsultacji i komunikacji)
• Plan finansowy (wyraźny plan zarządzania ryzykiem i
podatnością związanymi ze zmianami klimatu)
• Plan monitoringu i reagowania (monitoring i
systematyczna ocena, ocena przydatności i
skuteczności decyzji dostosowujących do zmian
klimatu, identyfikacja obszarów wymagających
korekty)
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Podsumowanie

• Zmiany klimatu wpłyną na aktywa i infrastrukturę o
długiej żywotności, np. linie kolejowe, mosty czy
elektrownie.
• Zmiany klimatu uzasadniają włączenie działań
dostosowujących w proces opracowania projektu, co
stanowi ważny krok w kierunku włączenia działań
dostosowujących zgodnie z polityką UE.
• „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie
wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu” umożliwia
kierownikom projektów adaptację do obecnych
czynników klimatycznych i przyszłych zmian klimatu.
• Wytyczne mają na celu uzupełnienie istniejących
procedur oceny stosowanych w procesie opracowania
projektu.
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Dziękuję za uwagę

Pytania i odpowiedzi

Claus Kondrup
Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu ("DG CLIMA")
Tel. +32 2 29 81615, E-mail: claus.kondrup@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/clima – http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm
Emisja gazów cieplarnianych i założenia UE:
http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

Semestr europejski – Założenia programu „Europa 2020”:
Zalecenia dla poszczególnych państw
i dokumenty robocze służb Komisji:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/index_en.htm
Strategia UE w zakresie dostosowania do zmian klimatu:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
Europejska platforma dostosowania do zmian klimatu:
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
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