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Sammanfattning

A tt vägtrafiken med sina utsläpp påverkar växthus-

effekten och därmed klimatet - det är ett förhål-

lande som har diskuterats under relativt lång tid. Men

det faktum att också vägtransportsystemet kommer att

påverkas av klimatförändringar har inte aktualiserats på

samma sätt.

När Vägverket och SMHI:s klimatforskningsprogram

SWECLIM gemensamt arrangerade ett seminarium om

hur vägtransportsystemet klarar ett klimat i förändring

fokuserades intresset framför allt på tre områden:

• Förväntade förändringar i klimatet de närmaste 50-

100 åren.

• Vad väghållare kan göra för att anpassa vägnät, drift

och underhåll till framtida klimat.

• Vad vi alla kan göra för att minska trafikens utsläpp

av växthusgaser.

Vägnätet och andra väghållare får bereda sig på att ne-

derbörden ökar i norra Sverige, med högre vattenföring

och ökad risk för översvämningar som följd. En höjd

grundvattennivå kan också försämra bärigheten i speci-

ellt mellersta Norrland.

Extrema vädertyper blir vanligare i hela landet, vilket ex-

empelvis påverkar snöröjningen. Kanske får vi finna oss

i att det inte alls går att hålla vägarna öppna vid snöovä-

der.

I södra Sverige minskar nederbörden. Det betyder för-

modligen mindre behov av snöröjning och saltning, men

det kan även innebära att grundvattennivån sjunker, med

brytningar och sättningar i vägar och bebyggelse som

följd.

Var och en kan bidra till att trafikens miljöpåverkan mins-

kar, exempelvis genom att välja att avstå från en del bil-

resor, att köra mjukare och att efterfråga fordon och trans-

porter som ger så liten miljöpåverkan som möjligt.

Anna Schytt, moderator.
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Bakgrunden till det här seminariet är att jag

fick ett brev från SMHI. I det ställdes frågan

om vi hade tänkt på hur ett förändrat klimat

skulle påverka väghållningen i Sverige.

Infallsvinkeln var ny för mig. Tidigare hade jag bara fun-

derat över hur vägtransportsystemet genom minskade

utsläpp skulle kunna minska sin klimatpåverkan.

Inledning
Lars Nilsson, Vägverkets miljödirektör

Seminariet idag är ett möte mellan två världar och vi ska

ägna oss åt två frågeställningar:

• Hur klarar vägtransportsystemet ett förändrat klimat?

• Vad kan vägtransportsystemet göra för att minska

klimatpåverkan?

Lars Nilsson, Vägverkets miljödirektör
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Klimatförändringen som orsakas av utsläpp av växthusgaser tros leda till en global

uppvärmning och andra klimatförändringar under de följande 50-100 åren. Under 1900-talet

har den globala medeltemperaturen observerats med direkta mätningar. Ökningen är ca. 0,6

grader. Jämfört med paleorekonstruktioner (analyser av temperaturförhållanden baserade på

sedimentlagringar, årsringar, iskärnor m.m.) är 1900-talets globala temperaturförändring

markant. Klimatmodellsimuleringar på 50-100 års sikt in i framtiden beskriver fortsatta

klimatförändringar. I figuren syns fyra simuleringar med olika utsläppsnivåer.

Om klimatforskning globalt och
regionalt, presentation av resultat från

forskningen inom SWECLIM
Markku Rummukainen, programchef för SWECLIM, SMHI
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Något är på gång när det gäller det globala klimatet. Olika

globala klimatsimuleringar ger olika resultat, men alla vi-

sar att klimatet har blivit varmare. År 1998 kan ha varit

det varmaste året åtminstone de senaste 1 000 åren.

Halten i atmosfären av växthusgasen koldioxid har troli-

gen varit mer eller mindre oförändrad under 400 000 år,

men från och med industrialismens början har den ökat

markant. Växthusgaser är bara en del av de faktorer som

påverkar klimatet på jorden. Andra faktorer är

ozonskiktets tjocklek, partiklar, förändringar i landska-

pet, solens variabler och vulkaner. Vulkanernas påver-

kan är dock kortsiktig.

Att en klimatändring är på gång märks på olika sätt:

• Förändringar i atmosfärens sammansättning.

• Ökning av den globala medeltemperaturen.

• Avkylning i övre atmosfären.

• Glaciärer går tillbaka.

• Minskning av den arktiska havsisen sedan 1950-

talet.

Globala simuleringar för hur klimatet kan utveckla sig

från år 2000 och framåt visar att temperaturen höjs oav-

sett om utsläppen av växthusgaser minskar eller inte. I

de fall utsläppen minskar beror höjningen på en tröghet

i systemet. På sikt planar temperaturhöjningen ut. Om vi

fortsätter att leva som nu - ”business as usual” - kommer

jordens medeltemperatur att höjas med upp till fem

grader.

Globala modeller fungerar inte för att ge scenarier för

utvecklingen i ett enskilt land. Därför har SWECLIM gjort

en regional klimatmodellering. Den visar scenarier för

temperatur, nederbörd och vattentillgång.

Temperaturscenariot visar att skillnaderna i temperatur

om 50-100 år blir högst på vintern. Medeltemperaturen i

Sverige kan då bli upp till 5 grader högre än nu. Det

innebär i princip att norra Svealand får samma typ av

klimat som Skåne har nu. Även om temperaturen höjs,

kan det bli stor variation i de lägsta temperaturerna. Kalla

vinternätter kan bli mycket kallare än nu. Sommar-

temperaturen i landet väntas bli i genomsnitt 3 grader

högre.

Nederbördsscenariot visar att norra Sverige får mer ne-

derbörd under alla årstider, framför allt på vintern. Det

innebär mycket för vattenföringen i älvarna.

Scenariot för vattentillgången visar förändringar i grund-

vattnet. Götaland och södra Svealand väntas få mins-

kad årsnederbörd, vilket kan leda till torka och brist på

grundvatten.

Det ska påpekas att det alltid finns osäkerhet med i så-

dana här beräkningar. Vi kallar dem inte ens prognoser

utan scenarier. Många faktorer påverkar klimatet, till ex-

empel:

• utsläpp

• befolkningens storlek

• vilken teknologi som används

• värderingar och beslut

• hur stor del av utsläppen stannar i atmosfären?

 • ändringar i strålning.

Alla scenarier visar dock samma sak:

• större utsläpp av växthusgaser

• högre halter av växthusgaser i atmosfären

• högre temperatur.

Klimatförändringarna kommer att krypa på oss.
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Klimatpolitiken, internationella
åtaganden

Stefan Edman, Miljödepartementet

Energiförbrukningen i världen är mycket ojämnt förde-

lad. Vad vi ser framför oss är att den kommer att öka i

lågförbrukande länder som Kina och Indien i takt med

att människors livssituation förbättras. Det innebär också

att koldioxidutsläppen per person kommer att öka. För

att motverka detta, måste vi i i-länderna minska vår ener-

giförbrukning.

Start i Rio

Att minska utsläppen är den största utmaningen glo-

balt. Därför skrev 150 av världens länder (parter) under

en konvention om klimatfrågor i Rio 1992. Sedan dess

har förhandlingar förts om minskade utsläpp vid möten i

olika länder.

Vid Kyotomötet 1997 enades man om att i-länderna ska

minska sina utsläpp med drygt 5 procent till 2008-2012.

EU ska minska utsläppen med 8 procent och USA med 7

procent.

Vid nästa möte, i Buenos Aires 1998, fastlades ”Buenos

Aires Action Plan”. Den innebär bland annat möjlighet

att handla med utsläppsrätter, möjlighet att göra åtagan-

den i u-länder för att minska utsläpp, möjlighet att an-

vända så kallade sänkor och möjlighet till sanktioner mot

dem som inte följer protokollet från Kyoto.

Möte i Haag i höst

Det sjätte partsmötet om klimatfrågor hålls i Haag senare

i höst. Då är tanken att Kyotoprotokollet ska bli

ratificerbart. Förhoppningen är att Kyotoprotokollet ska

ratificeras år 2002, alltså tio år efter mötet i Rio. För att

protokollet ska kunna ratificeras måste minst 55 parter

skriva under. De i-länder som skriver under ska stå för

minst 55 procent av i-världens utsläpp.

U-länderna är misstänksamma mot protokollet. De tror

att i-länderna vill smita undan sänkningar av utsläpp på

hemmaplan genom att göra insatser för att minska ut-

släpp i u-länder. De ser det här som en rättvisefråga.

Om Haagmötet blir lyckosamt får Sverige en viktig upp-

gift som EU:s ordförandeland i vår att lotsa

Kyotoprotokollet vidare mot ratificering. Om Haagmötet

inte blir lyckosamt får Sverige det ännu svettigare under

våren.

Inom EU vill Sverige även arbeta för en grön kilometer-

skatt både i medlemsländerna och i ansökarländerna.

Klimatproposition i Sverige

Regeringen förbereder nu en klimatproposition. Det blir

en ramproposition som ska läggas i början av december.

Klimatpropositionen föreslår ett arbete i två etapper. Först

fastställs målen för 2004. När vi kommit till det året vet vi

mer. Då gör vi ett nytt avstamp.

Vi förbereder en bred informationskampanj i klimatfrågan.

Den ska handla om vad du själv kan göra i ditt hem, i ditt

företag och i din skola för att minska utsläppen. Jag hop-

pas att resultatet av kampanjen blir att vi minskar utsläp-

pen med 2 procent i stället för att öka med de 4 procent

som utlovas i Kyotoprotokollet.

Allt fler börjar inse att vi påverkar lufthavet. Jag ser fram

emot klimatinformationskampanjen. Jag ser också fram

emot att Sverige blir ännu bättre på att utveckla energi-

snål teknik, exempelvis när det gäller transporter och

husbyggnad. Det är ett sätt att positionera Sverige och

en grund för framtida grön tillväxt.
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Utsläpp av växthusgaser,
vägtrafikens andel

Håkan Johansson, Avdelningen för miljö och naturresurser, Vägverket

Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen har förekom-

mit länge. Under medeltiden användes kol, på 1700-talet

kom koks. Den dramatiska ökningen av utsläpp från

fossila bränslen startade under andra halvan av 1800-

talet. Utsläppsökningen under de senaste decennierna

kan förklaras med en snabb befolkningsutveckling.

Transporterna svarar globalt för en femtedel av

koldioxidutsläppen. Den andelen kommer att öka på

grund av att flera vill skaffa bil. Samtidigt minskar dock

nya bilars bränsleförbrukning. Den har minskat med ca

11 procent sedan 1995.

Sverige svarar för 0,2 procent av världens

koldioxidutsläpp. Om vi ökar eller minskar vår andel av

utsläppen betyder det i praktiken inte så mycket. Vad vi

framför allt kan bidra med är att visa olika lösningar för

vad som kan göras för att minska utsläppen.

I Sverige svarar transporterna för 40 procent av

koldioxidutsläppen. I hela världen är transporternas an-

del 21 procent, i Kina bara 7 procent.

Den svenska vägtrafiken bidrar i hög grad till

koldioxidutsläppen i landet. När åtgärder sätts in planar

utsläppskurvan ut. Men det nuvarande transport-

politiska målet kommer inte att nås om inte kraftiga åt-

gärder sätts in. Från 1995 till 2008 beräknas bränsle-

förbrukningen i nya bilar minska med 25 procent. Det

räcker ändå inte. En anledning är att många äldre bilar

finns kvar. Godstransporternas andel av utsläppen ökar

eftersom transporterna ökar.

Koldioxid är inte den enda växthusgas som släpps ut

från vägtrafiken. Växthusgaserna från vägtrafiken för-

delar sig så här:

• Koldioxid 81 procent.

• Kolmonoxid 7 procent.

• VOC 5 procent.

• Kväveoxider 4 procent.

• Dikväveoxid 2 procent

• Metan 1 procent.

Utsläppen av kväveoxider, flyktiga kolväten (VOC) och

kolmonoxid. Har minskat kraftigt de senaste tio åren som
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ett resultat av avgasrening och bättre motorer. Trafik-

arbetet i Sverige har ökat dramatiskt sedan 1950. Antalet

personbilar har ökat från 250 000 till 3,9 miljoner. Däre-

mot har beläggningen i bilarna halverats. Beläggningen

i godstrafiken har ökat tre gånger under samma period.

Nya bilars genomsnittliga bränsleförbrukning minskade

mellan 1975 och 1985. Sedan stod den still under tio år,

för att därefter minska med ca 11 procent under de se-

naste fem åren. Nu förbrukar en ny bil drygt 0,8 liter per

mil. Målet för 2008 är strax under 0,7 liter per mil.

Vägverket har ett samlat sektorsansvar för vägtransport-

systemet. För att lösa problemen med utsläpp av

växthusgaser behövs åtgärder på det som går på vä-

garna.

Tänkbara lösningar är:

• Tekniska innovationer.

• Minskad trafik och transportvolym.

• Bättre utnyttjande av det vi har.

Man kan tänka sig olika paket av åtgärder som lösning

på problemen.

Paket 1:

• Persontrafik ersätts med IT-baserade kommunika

tionsmedel.

• Planering för mindre transportarbete.

• Överföring av biltrafik till gång- och cykeltrafik.

• Överföring av biltrafik till buss.

• Begränsning av hastigheter.

• Jämnare körsätt.

• Bättre utnyttjande av lastkapacitet.

Paket 2:

Utveckling av personbilar, exempelvis hybridbilar och

elbilar. Nya bilar ska dra högst 0,3 liter bränsle per mil.

Biltätheten i OECD-länderna är två personer per bil. I

länder som inte tillhör OECD är den genomsnittliga bil-

tätheten 35 personer per bil.

Sammanfattningsvis: Transporterna är en viktig källa till

världens utsläpp av växthusgaser. Om den fattiga tre-

fjärdedelen av världens befolkning vill ha fler bilar, ökar

utsläppen ännu mer.

Åtgärder för att begränsa
klimatpåverkan - bättre brukande

Lars Nilsson, Vägverkets miljödirektör

Paket 3:

Innehåller ekonomiska styrmedel som

• höjd bensinskatt

• höjd dieselskatt

• kilometerskatt för tunga fordon

• avgifter i tätortstrafik

• trafikförsäkringar som täcker olyckskostnader

• ändrade reseavdrag

• differentiering av skatter

Vi har inte tagit ställning till vilka åtgärder vi ska välja,

men vi vill i första hand använda frivilliga åtgärder.

Vad vi nu arbetar med är att stimulera sektorn att ta till

sig kunskap och se nya möjligheter. Inte minst handlar

det om att sluta slösa pengar. Det är både privat-

ekonomiskt och företagsekonomiskt fördelaktigt att

minska transporternas miljöpåverkan och öka deras sä-

kerhet.

Marknaden kan styra rätt

Marknadskrafterna är mycket styrande. Vi bedriver ett

opinionsbildande arbete för att kvalitetssäkra transpor-

terna från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Målgrupper

är köpare och säljare av transporter. De erbjuds stöd för

att starta åtgärder samt metoder för utvärdering och upp-

följning.
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Vi har ett antal företag som har arbetat med kvalitets-

säkring av miljö och trafiksäkerhet. Flera av dem har mins-

kat förbrukningen av bränsle och därmed koldioxid med

15-20 procent per transporterad vara. De har tjänat lika

mycket pengar.

Hela Vägverket ställer upp på kvalitetssäkring av trans-

porter. Åkare som har rena, nya fordon premieras vid

upphandling.

Sparsam körning

En av grundstenarna när det gäller att minska utsläpp är

att köra på rätt sätt. Vi kallar det ”Sparsam körning”. Ett

annat namn är EcoDriving. Det handlar bland annat om

att accelerera och bromsa in på rätt sätt, att växla upp

snabbt, att köra på högsta möjliga växel, att hålla jämn

gas och följa hastighetsbegränsningarna. Kör man på

det här sättet minskar bränsleförbrukningen med 10-15

procent, vilket är bra både för miljön och privatekonomin.

Dessutom finns en tendens till att man kommer snab-

bare fram och att trafiksäkerheten ökar.

EcoDriving kommer från Finland. Resultat från ett buss-

bolag (230 bussar) för åren 1992-1996 visar att bränsle-

kostnaderna minskade med 3,5 miljoner kronor och att

kostnaderna för trafikolyckor minskade med 1,4 miljoner

kronor. Utsläppen av koldioxid minskade med 2,5 ton.

För att så många som möjligt ska lära sig sparsam kör-

ning finns ett samarbete mellan Vägverket, Sveriges

Trafikskolors Riksförbund (STR), Transportfackens

Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Energi-

myndigheten. Informationsmaterial ges ut och under-

visning ordnas. Vi riktar oss framför allt till dem som kör

mycket, exempelvis chaufförer och företag med många

säljare.

Sparsam körning är egentligen inget nytt. Det nya är att

vi nu bygger på systematik och pedagogik - och att vi

visar att det ger resultat. Den enskilde föraren behöver

den drivkraften.

Lars Nilsson, Vägverket, Markku Rummukainen, SWECLIM, SMHI,  och Håkan Johansson, Vägverket.



11

Jag vill peka på nödvändigheten av:

• effektiva drivsystem

• icke-fossila drivmedel

• en långsiktig strategi där de tunga aktörerna är över

ens.

Målet för 2050 är att världens koldioxidutsläpp ska halv-

eras jämfört med 1998. Fram till 2008 ska den minska med

25 procent. För att nå dit räcker det inte med att förbättra

nuvarande bilar. Det behövs effektivare drivsystem och

andra drivmedel.

Det finns en mängd olika system för alternativa fordons-

bränslen. Alla är bra på sitt sätt, men de fungerar inte

tillsammans. De fordon som inte ger några utsläpp alls

av koldioxid är de som drivs av vätgas och el (förutsatt

att vätgasen och elen är framställd utan hjälp av fossila

bränslen). Bilindustrin och oljeindustrin arbetar med att

ta fram sådana fordon.

Idag drivs de flesta fordon med diesel och bensin som

utvinns ur råolja. Deras utsläpp och påverkan på klima-

tet är väl kända.

Hur kommer vi från nuvarande system till ett
system med 0-utsläpp av koldioxid?

En intressant lösning är att göra systemskiftet steg för

steg. Det är både praktiskt och innebär en successiv

minskning av koldioxidutsläpp. I det sammanhanget spe-

lar metanol en viktig roll. Metanol kan utvinnas ur både

fossilgas (naturgas) och biomassa. Metanol kan också

konverteras till DME, ett bränsle som kan ersätta diesel

i tunga bilar.

Fördelen med metanol är att det kan användas i de bilar

som nu tankas med konventionellt bränsle. Det kan också

användas i hybridbilar.

Teknik för att minska energiför-
brukning och utsläpp av växthusgaser

Olle Hådell, Fordonsavdelningen, Vägverket

Förbindelser mellan energikällor, energibärare och drivsystem.
(Förkortning: ICE = internal combustion engine = förbränningsmotor)
En framträdande trend och diskussion inom bilbranschen världen över är
koncentrationen på naturgas, metanol, vätgas och utvecklingen av
bränslecelldrivna bilar. Anledningen till detta är att metanol från fossil gas
är relativt billig och den sammanlagda effektiviteten är ganska hög. Men vi
blir fortfarande beroende av fossila bränslen.Hur kan vi finna vägen till ett
hållbart transportsystem?
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Produktionen av metanol bör stimuleras över hela värl-

den. Det ger möjlighet att skifta från fossila fordons-

bränslen till metanol och DME först producerat av fossila

bränslen men senare även av biomassa.

Under tiden bör också satsningar ske på att utveckla

motorer som drivs av vätgas och el. Vätgas kan produ-

ceras av bl a fossilgas och metanol. Den kan också pro-

duceras av sol, vind och vattenkraft via el. På lång sikt

kan användningen av fossila bränslen gradvis reduce-

ras.

Det viktigaste för myndigheterna nu är att samla de tunga

aktörerna för att bygga en långsiktig strategi för hur

övergången ska ske från fossila fordonsbränslen till

bränslen som inte ger föroreningar. Vägverket, Natur-

vårdsverket och Energimyndigheten har börjat samtala

med bil- och bränsleindustrin. Det är inget lätt arbete,

men nödvändigt för att komma framåt.

Avstående för att minska
energiförbrukning,

Naturskyddsföreningens utmanarkommuner
Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen

Exempel på vad utmanarkommunerna gör
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Att avstå är tråkigt. När jag tänker på avstående tänker

jag på en semla som jag måste avstå ifrån. Det känns inte

bra. Men kan jag välja en bulle eller en kaka i stället, då

har jag ett alternativ som inte är tråkigt.

Avstå handlar om att

• slippa göra

• prioritera

• välja

• planera.

Jag vill inte att vi ska sluta att åka bil. Vi kanske ska

slippa de tråkiga resorna i stället, exempelvis de som

innebär att sitta i bilköer. Exemplet Ockelbo visar ett sätt

att avstå från bilköer. Där är all lokal busstrafik gratis, så

att folk slipper åka bil till jobbet.

Vi ska slippa göra saker vi inte vill och i stället prioritera

det vi verkligen vill göra. Färre unga tar körkort och prio-

riterar att resa utomlands.

Våra klimatstrategier

Naturskyddsföreningen har 139 000 medlemmar. Det vi

helst vill göra är att vara ute i naturen. Vi vet att vi kan få

det varmare och kanske trevligare om klimatet förändras,

men vi är väldigt oroade för vad som händer med klima-

tet. Därför har vi följande klimatstrategier:

• Välj Bra miljöval el

• Jobba för avgifter i tätortstrafik

• Kilometerskatt för tung trafik

• Differentierade fordonsskatter

• Alternativa bränslen ska gynnas med lägre skatt,

bränslen med höga koldioxidutsläpp ska ha högre

skatt.

Utmanarkommuner

Sedan 1998 finns Naturskyddsföreningens utmanar-

kommuner. De arbetar för att minska sina utsläpp av

växthusgaser och vill utmana andra kommuner och

landsting att göra detsamma. Växjö började med att fatta

beslut om att inte använda fossilbränslen. Sedan följde

Lund, Uppsala, Säffle och Övertorneå.

Vad gör de då för att avstå från fossila bränslen?

Säffle och Lund satsar på cykling. Den viktigaste anled-

ningen till att folk cyklar i Lund är hälsoeffekten. Näst

viktigast är ekonomin och sedan miljön.

Uppsala satsar på att minska antalet varubilar i centrum

genom att samordna transporterna av varor till gallerio-

rna.

Växjö satsar på tjänstebilpooler. Genom att planera sitt

resande kan människor utnyttja dessa bilar och slipper

leta parkeringsplats.

Jag tror att vi kommer att uppleva en jakt på kilowattimmar

och koldioxid på samma sätt som vi hittills har jagat kro-

nor.

Att avstå kommer att handla om att slippa det man inte

vill. Det handlar också om att planera. När det gäller re-

sor gäller det att fundera över vilka resor vi vill göra -

och verkligen göra dem.

Eva Lindberg, Svenska
Naturskyddsföreningen.
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Konsekvenser av ett förändrat
klimat på samhället

Rune Joelsson, SWECLIM, SMHI

Ett förändrat klimat påverkar många branscher. Det finns

knappast någon sektor som inte berörs.

På SWECLIM arbetar vi med avancerade modeller som

simulerar framtiden. Vi förmedlar information från olika

branscher. Det är bra om vi får respons från omvärlden

om vad vi ska studera. Vår förhoppning är att kunna

göra konsekvensscenarier per bransch.

Ett exempel på en bransch vi har studerat är skogs-

näringen. Vi samarbetar med Lantbruksuniversitetet

(SLU) och övrig skogsforskning. Skogsproduktion är

exempel på ett område som påverkas av en klimatföränd-

ring. Växtsäsongen blir längre, toppskotten blir längre.

Vad betyder det för kvaliteten? Vad betyder det för

skadeinsekternas utveckling? Med våra beräkningar som

utgångspunkt kan olika scenarier göras.

Konsekvenser i Sverige

På grundval av det vi hittills vet, kan klimatförändringen

få de här följderna i Sverige:

• Energibehovet minskar, eftersom klimatet blir varmare.

• Vattenkraften får större tillgångar, eftersom neder-

börden ökar.

• Miljön förändras, eftersom det generellt blir varmare

och fuktigare.

• Räddningstjänstens uppgifter förändras, eftersom ex-

trema väderförhållanden blir vanligare.

• Kommunikationerna förändras, eftersom temperatur

och nederbörd förändras.

• Turismen förändras, eftersom det blir mindre snö i

mellersta Sverige.

• Ändrade växtbetingelser, eftersom det blir varmare

och halten av koldioxid ökar.

• Samhällsplaneringen förändras, eftersom bland an-

nat rasriskerna ökar.

• Färskvattentillgången förändras, eftersom kvalitet

och tillgång förändras.

Översvämningar och oväder

När det gäller vattenkraften gör vi vattenresurs-

beräkningar i testområdena Suorva, Kultsjön, Torps-

Vintermedeltemperatur idag och om 100 år.
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hammar, Höljes, Blankström och Torsebro. Områdena har

skilda klimatförhållanden och andra förutsättningar.

Övergripande scenarier är att det blir ökad vattenföring

totalt i norra delarna av landet. Vårfloden minskar medan

sommar- och höstregn blir vanligare än nu. I de södra

delarna av landet minskar nederbörden och därmed också

den totala vattenföringen. Vi gör översvämningskarte-

ringar i olika vattenområden i landet.

Redan nu kan vi se förändringar i klimatet och det har

skrivits en del i media om detta, exempelvis att lövträd

blir vanligare och att trädgränsen kommer att flyttas uppåt

i fjällen.

När det gäller oväder kan vi inte säga om de har blivit fler

på grund av klimatet eller om det är en naturlig variation.

Genom att tekniken utvecklats har vi också lättare att

upptäcka dem nu. Under 1970- och 1980-talen var det få

stormar, men många minns säkert 1969 då vi hade tre

orkaner och däremellan stormar.

Rune Joelsson, SWECLIM, SMHI, i aktion.
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Ett annat problem är avvattningen. Det är viktigt att väg-

kroppen är någorlunda torr. Hur ska vi göra med alla

vägtrummor om vattenflödena ökar?

Rune Joelsson:

De processer som bestämmer temperaturen på marken är

samspelet mellan strålning, vind och moln - en slags

växthuseffekt. Molnen är en viktig faktor för temperatu-

ren. Under ett molnigt dygn är temperaturskillnaden li-

ten, medan ett klart dygn visar stor temperaturskillnad.

Vad vi vet om framtiden är att temperaturen blir högre

och nederbörden ökar.

Hans Wirstam:

För vägarna är antalet kalla dagar och variationen vid

nollstrecket värst. Stort tjäldjup är dock positivt.

Vad betyder ett förändrat klimat för
vägtransportsektorn?

Hans Wirstam, Vägavdelningen, Vägverket

Rune Joelsson, SWECLIM, SMHI

Hans Wirstam:

Vägtransportsektorn påverkas dels genom klimatet, dels

genom trafiken.

Viktiga klimatfaktorer är temperaturerna, både höga, låga

och mittemellan. Ta beläggningarna som ett exempel. En

stor del av spåren i dem uppstår under 5-7 varma som-

mardagar, då tunga fordon kör på den då mjuka belägg-

ningen. När det blir riktigt kallt drar beläggningen ihop

sig så att det kan bli sprickor. Temperaturerna mittemel-

lan, runt 0-strecket, är de värsta. Dels blir det en form av

tjällossning varje gång, dels blir det halka.

Nederbörden är ett annat klimatproblem. Om nederbör-

den ökar i norra Sverige höjs grundvattnet. Det påverkar

silten (mo och mjäla) i Mellannorrland vilket innebär stora

problem med bärigheten. Silten kan bli som kvicksand.

Vägavdelningen

1998-03-11

Yttre påverkan: Variation i Klimat (temp, nederbörd etc)
                          Variation i Grundvatten/Topografi
                          Fordonsöverfart
                          Drift- och Underhållsåtgärder
                          (Åldrande)

GVY 

Hans Wirstam ,

snö
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Rune Joelsson:

Tjäldjupet minskar.

När det gäller kyla kan man i princip säga att vi flyttar

Skåne till Mälardalen. Risken finns att Vasaloppet måste

flyttas till Riksgränsen.

Nordliga vindbyar över varmt vatten kombinerat med

fronter som ger snöbyar kan bli vanligare. Det var den

typen av väder som orsakade snökaoset i Gävle i decem-

ber 1998.

När det gäller vattenförhållandena under jorden finns

två scenarier.

• Om vattentrycket ökar blir risken för skred större.

Det kan inträffa i Norrland.

• Om vattnet sjunker, vilket är troligt i södra Sverige,

sjunker markytan på lerjordar. Det blir brytningar och

ojämna sättningar. Många svenska städer är byggda

på lermark liksom många vägar.

Paneldiskussion:

Hur klarar vägtransportsystemet
ett förändrat klimat?

Lars Nilsson, Vägverket, Markku Rummukainen, SWECLIM, SMHI, Hans Wirstam, Vägverket,

Rune Joelsson, SWECLIM, SMHI, Lennart Lindbom, Vägverket Region Sydöst, Anna Schytt, moderator.

Anna Schytt:

Ni talar om bästa gissning, scenarier, prognos. Vet ni

tillräckligt mycket om det framtida klimatet?

Markku Rummukainen:

Vår uppgift är att ta fram kunskapsläget. Det vi redan vet

är bättre än bästa gissning.

Anna Schytt:

Ska ni bygga vägar med hänsyn till ett klimat vi inte har?

Hans Wirstam:

Vi ska ta hänsyn till den kunskap SWECLIM har när vi

planerar och inte bygga vägar enligt det klimat vi hittills

har haft. Väg och vägkropp dimensioneras för 40 års

livslängd.

Sommarens översvämningar

Anna Schytt:

Hur ovanliga var de höga flödena i somras?

Hans Wirstam, Vägverket och
Rune Joelsson, SWECLIM, SMHI
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Rune Joelsson:

För de flesta kom det nog som en överraskning, efter-

som vi har haft låga flöden sedan 1960-talet. Sedan dess

har många hus byggts för nära sjöar och vattendrag.

Den viktigaste orsaken till översvämningarna var dock

att det regnade mycket.

Christer Agerback, chef för Vägverket Region Mitt:

(i publiken)

Vi blev överraskade

av att sommarregnen

fick sådana effekter.

När vi bygger och di-

mensionerar våra vä-

gar måste vi ha rätt

underlag.

Markku Rummukainen:

Översvämningskartering görs på ca 10 pro-

cent av det svenska älvsystemet. Så fort man

har ovanliga förändringar i vattenflöden

finns risk för andra skador.

Extremer

Anna Schytt:

Vad behöver ni som vägbyggare veta mer

om klimatet?

Lennart Lindbom: Klimatförändringarna hin-

ner vi med. Jag är mer orolig för extremerna.

Där behöver vi veta mer. Det gäller inte bara

oss utan alla andra som påverkas av höga

flöden och andra extremer.

Rune Joelsson: Apropå risken för extremer:

Extremer orsakas av kraftiga vindar. Det finns

tecken på att medelvinden ökar, men det är

osäkert än.

Hans Wirstam:

När vi bygger nya vägar måste vi tänka mer

på topografin.

Lennart Lindbom:

Ett exempel på en väg som kanske inte ligger

där den borde är den nya vägen mellan Karlshamn och

Sölvesborg. Den byggs på ett avsänkningsområde som

i princip ligger under havsytan.

Jarl Hammarqvist, Miljöenheten, Vägverket:

(i publiken)

Måste väghållaren ha större flotta beredd för snöröj-

ning i framtiden på grund av risken för extrema oväder?

Markku Rummukainen:

I södra Sverige kan extrema snöfall förekomma, men allt-

mer sällan. Kanske får vi det som i USA, där skolor och

företag stängs när det blir snöoväder.

Miljömålen

Lars Nilsson:

Lyckas vi använda energin från sol, vind och vatten kla-

rar vi alla miljömål. Just nu är vårt bekymmer att trafiken

ökar, framför allt den tunga trafiken. Vi kan inte fortsätta
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att öka trafikarbetet med 2-3 procent om

året. Vilket samhälle vill vi ha?

Vad vi försöker göra nu är att genom små

förbättringar ”köpa mer tid” för det lång-

siktiga arbetet. Miljömålen uppnås när

människor, företag, organisationer och

kommuner arbetar för dem.

Vägverket är en ovanligt operativ myndig-

het och det är bra för vårt arbete om miljö-

målen blir så konkreta som möjligt.

Markku Rummukainen:

Miljöforskningen i Sverige visar en splitt-

rad bild. Det gör arbetet svårt. Det finns

mycket att göra.

Inspirerande utbyte

Anna Schytt:

Har SWECLIM någon uppmaning till Vägverket?

Rune Joelsson:

Det är inspirerande att höra att våra underlag är inspire-

rande. Jag hoppas att vi kan svara upp med förfinade

modeller.

Markku Rummukainen:

Den här dagen har varit glädjande. Vi kommer att ha flera

kontakter. Det allra bästa för oss är om det finns en kon-

kret beställning från användaren.

Lars Nilsson:

Vad SWECLIM kan ge oss är att noggrannare studera

extremer. Det är en styrka för oss att ha SWECLIM i

ryggen och att få underlag. På sikt kanske vi får under-

lag för att göra om våra regelverk.

Lennart Lindbom:

Vi själva måste bli duktigare på riskhantering och att ta

fram relevanta underlag.

Hans Wirstam:

Vi borde ta kontakt med  SGU, Banverket och SGI för att

titta närmare på förändringar i grundvattnet.

Avslutning

Lars Nilsson, Vägverkets miljödirektör

Tack till alla som har deltagit och som har ställt

frågor!

 Jag tror att den här typen av perspektivbrytande är

viktig för det fortsatta arbetet om klimatets påverkan i

framtiden.

Lennart Lindbom, Vägverket Region Sydöst och
Hans Wirstam, Vägverket, ser ut att ha trevligt!

Anna Schytt, moderator.
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