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1. WSTĘP
1.1. Analiza obecnego stanu klimatu oraz przewidywanych zmian
Zgodnie z przytoczoną w rozdziale 1.3 definicją klimat należy rozumieć jako „uśrednioną pogodę” lub ściślej,
jako opis statystyczny obejmujący średnią i zmienność właściwych wielkości zmiennych, takich jak temperatura,
opady i wiatr w danym okresie. Zwyczajowo przyjmuje się 30-letni okres uśredniania pogody do obliczenia
parametrów klimatu, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Innymi słowy klimat
stanowi miarę średniego wzoru zmian temperatury, wilgotności, ciśnienia, wiatru, opadów, liczby cząstek
stałych w formie lotnej i innych zmiennych meteorologicznych na danym obszarze, w danej jednostce czasu.
Poniższą analizę obecnego stanu klimatu oraz przewidywanych jego zmian wykonano w oparciu o dane
i informacje pochodzące m. in. z:







1.1.1.

SPA 2020 [1] [11];
Projektu Klimada [2];
Projektu Chase-PL [3], w tym opracowania „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce”
[4];
Opracowania GDOŚ „Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej
wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody do roku 2030”[8];
5 raportu IPCC [18];
Publikacji IMGiW [54] [55].

Stan klimatu w Polsce
Temperatura

Klimat Polski cechuje duża zmienność pogody oraz znaczne zmiany w przebiegu pór roku w następujących po
sobie latach. Średnie wartości rocznej temperatury powietrza wahają się od powyżej 5°C do blisko 9°C.
Najcieplejszym obszarem jest południowo-zachodnia część Polski, natomiast najchłodniejszym północnowschodnia część kraju i obszary górskie. Średnie roczne amplitudy temperatury wahają się od 19°C na wybrzeżu
do 23°C na krańcach wschodnich kraju. Charakterystyczna dla zróżnicowania klimatu jest liczba dni mroźnych
(temp. maks. poniżej 0°C), występujących od listopada do marca (najwięcej w styczniu), wzrastająca z zachodu
(poniżej 20 dni w roku nad dolną Odrą i wzdłuż wybrzeża) na północny wschód (do ponad 50 dni na Pojezierzu
Suwalskim). Liczba dni z przymrozkami (temp. minimalna poniżej 0°C), mogącymi występować od wczesnej
jesieni do późnej wiosny, waha się od 80 (nad morzem) do ponad 120 na północno wschodnich obszarach,
w górach przekracza 200.
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Rysunek 1 Średnia temperatura powietrza w C na obszarze Polski (1971-2000) [1]

Na podstawie przebiegu średniej dobowej temperatury powietrza w Polsce wyróżnia się sześć pór roku:
przedwiośnie (0–5°C), wiosnę (5–15°C), lato (powyżej 15°C), jesień (5–15°C), przedzimie (0–5°C), zimę (poniżej
0°C). Czas trwania pór roku jest zróżnicowany regionalnie: lato trwa od 60–70 dni w północnej części Polski do
100 dni na południowym wschodzie, w części środkowej, zachodniej i południowozachodniej, zima — od 10–40
dni nad morzem i na zachodzie do 3–4 miesięcy na północnym wschodzie, a w Tatrach nawet do 6 miesięcy.
Opady deszczu
Opady atmosferyczne wykazują dużą zależność od ukształtowania powierzchni. Średnia suma opadów wynosi
blisko 600 mm, ale opady wahają się od poniżej 500 mm w środkowej części Polski do niemal 800 mm na
wybrzeżu i ponad 1000 mm w Tatrach. Najwyższe sumy opadów przypadają na miesiące letnie, w tym okresie
są 2-3 krotnie większe niż zimą, a w Karpatach nawet 4 razy wyższe. Deszcze nawalne (opady atmosferyczne
o natężeniu > 2 mm/min) zdarzają się od kwietnia do września z największą częstotliwością w lipcu, często
wiążą się z występowaniem burz.
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Rysunek 2 Średnie roczne sumy opadów [mm] na obszarze Polski (1971-2000) [1]

Opady śniegu
Opad śniegu, stanowi od 15 do 20% rocznej sumy opadów. Opady śnieżne występują od listopada do kwietnia,
a w górach już we wrześniu. W Tatrach mogą pojawiać się sporadycznie także w miesiącach letnich. Liczba dni
z pokrywą śnieżną zwiększa się z zachodu i południowego zachodu ku północnemu wschodowi kraju z 30-60 do
80-90 dni i ponad 200 dni wysoko w górach.
Średnia grubość pokrywy śnieżnej w zimie w okresie 1952-1990 w Polsce (z wyjątkiem obszarów górskich, gdzie
głębokość pokrywy śnieżnej jest znacznie wyższa) wahała się od 2,5 do 12,9 cm, natomiast w okresie
1991- 2013 była mniejsza i wynosiła od 1,7 do 9,7 cm. Najniższa średnia grubość pokrywy śnieżnej jest
charakterystyczna dla zachodniej części nizinnej Polski (najniższe wartości w Słubicach), zaś najwyższa dla części
północno-wschodniej (Suwalszczyzna).
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Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w Polsce wzrasta z zachodu na wschód (północny wschód). Średnio
podczas zimy w okresie 1952-1990 wahała się od 34 dni w Szczecinie i Słubicach do 69 dni w Suwałkach, przy
średniej wartości dla Polski 49 dni. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną zimą zmniejsza się w czasie.
W cieplejszym okresie 1991- 2013 pokrywa śnieżna zalegała średnio od 23 do 61 dni (w tych samych
lokalizacjach), a średni czas zalegania pokrywy dla Polski wynosił 44 dni (5 dni mniej w stosunku do
wcześniejszego okresu).

Rysunek 3 Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną zimą w Polsce w latach: (a) 1952- 1990 i (b) 1991-2013 [4].

Porywisty wiatr
Najbardziej narażone na wiatry huraganowe są środkowa i wschodnia część Pobrzeża Słowińskiego, od
Koszalina po Rozewie i Hel, oraz szeroki, równoleżnikowy pas Polski północnej po Suwalszczyznę, rejon Beskidu
Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Pogórza Śląskiego i Podhala oraz Pogórza Dynowskiego, a także centralna część
Polski z Mazowszem i wschodnią częścią Wielkopolski.
Za wartość krytyczną prędkości wiatru w porywie przyjmuje się już wiatr o prędkości 11 m/s (ok. 40 km/h).
Wyróżnia się 3 genetycznie rożne przyczyny występowania maksymalnych prędkości wiatru w porywach
powyżej 11 m/s. Ich pojawianie się jest związane z:






Działalnością cyklonalną w skali synoptycznej i utworzeniem się charakterystycznych typów pól
ciśnienia w rejonie środkowej Europy, południowego Bałtyku lub Skandynawii, sprzyjających
powstawaniu dużych przyrostów prędkości wiatru;
Utworzeniem się w rejonach górskich zaburzeń w ogólnej cyrkulacji atmosfery, spowodowanych
barierą orograficzną gór, które sprzyjają powstawaniu ciepłego, suchego, silnego i porywistego wiatru
„spadającego” (katabatycznego) z gór – wiatru halnego (w rejonie Tatr) lub jego odpowiednika – fenu
(w rejonie Karkonoszy) – o zasięgu regionalnym;
Utworzeniem się sprzyjających warunków meteorologicznych do powstania burz termicznych, trąb
powietrznych i szkwałów o zasięgu lokalnym.
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Mikroklimat dolin rzecznych
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że z uwagi na specyfikę inwestycji objętych Programem „Mosty dla Regionów”
analizy wymaga również mikroklimat dolin rzecznych w Polsce. Zgodnie z założeniami Programu obiekty
mostowe będą realizowane na rzekach o różnej szerokości koryta oraz o różnym profilu doliny. Wśród
22 mostów, których lokalizacja jest szczegółowo analizowana w ramach niniejszej prognozy, wskazać można np.
na Wisłę na odcinku Góra Kalwaria - Warszawa lub Nowy Dwór Mazowiecki - Wyszogród, ale też na San na
odcinku Mrzygłód – Dynów oraz Elbląg na odcinku Jezioro Drużno – Zalew Wiślany.
Zróżnicowanie lokalnego mikroklimatu dolin rzecznych w porównaniu do mikroklimatu terenów przyległych,
z uwzględnieniem różnej charakterystyki samych dolin rzecznych zostało przedstawione w pracy D.
Gołaszewskiego [56]. Do analizy wybrane zostały 3 doliny rzeczne o różnej charakterystyce:




Dolina Neru – dane w oparciu o wyniki pomiarów 2 stacji w Puczniewie;
Dolina środkowej Wisły – dane w oparciu o wyniki pomiarów na stacjach Obory i Warszawa-Wolica;
Dolina Wisły na odcinku w pobliżu ujścia – dane w oparciu o wyniki pomiarów na stacjach w Nowym
Dworze Gdańskim, Starym Polu i Radostowie.
Uzyskane wyniki potwierdzają, iż bez względu na rozległość przyjętych do analizy dolin rzecznych,
charakteryzują się one odrębnością w porównaniu z otaczającymi je wysoczyznami. Czynnikami w największym
stopniu determinującymi stwierdzone różnice są głębokość i rozległości doliny rzecznej. Poniżej przedstawiono
podsumowanie uzyskanych wyników dla 3 ww. dolin w odniesieniu do temperatury, wiatru i opadów:


Temperatura – Płytka, wąska dolina Neru ograniczona łagodnie pochylonym zboczem wysoczyzny jako
jedyna charakteryzowała się mniejszymi średnimi miesięcznymi wartościami temperatury powietrza,
o
zawierającymi się w zakresie od 0,1 do 0,3 C, w stosunku do wysoczyzny. Rozległe doliny środkowej i
dolnej Wisły w porównaniu do pobliskich wysoczyzn cechują się natomiast w ciepłej porze roku wyższą
o
o
średnią temperaturą powietrza (od 0,2 C w Oborach do 0,3 C w Nowym Dworze Gdańskim i Starym
Polu).
 Wiatr – W przypadku analizowanych dolin (o głębokościach od 11 m do 40 m) uzyskano mniejsze
prędkości wiatru w porównaniu do rejestrowanych na wysoczyznach. W najmniejszej
z rozpatrywanych dolin – dolinie Neru, prędkości te są mniejsze o 0,3 m/s, w dolinie Wisły środkowej
o 1,1 m/s, natomiast w dolinie ujścia Wisły o 0,5 m/s.
 Opady – Analizowane doliny okazały się obszarami uprzywilejowanymi pod względem wysokości
opadów w porównaniu z sąsiadującymi wysoczyznami. Zanotowane różnice sum opadów są ściśle
związane z wielkością dolin i wynoszą: w dolinie Neru 6 mm, w dolinie środkowej Wisły 8 mm
i w dolinie ujścia Wisły 26 mm (Stare Pole) oraz 64 mm (Nowy Dwór Gdański).
Pamiętać w tym miejscu należy jednak, że inwestycje objęte Programem „Mosty dla Regionów” w wielu
przypadkach poza realizacją samego mostu znajdującego się w dolinie rzeki obejmować będą również m.in.
budowę dróg dojazdowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, które na pewnych odcinkach przebiegać mogą
już poza dolinami rzek (np. w przypadku mostów na Wiśle na odcinku przebiegającym przez Kotlinę
Warszawską odcinki dróg dojazdowych poza doliną Wisły mogą mieć porównywalną lub większą długość niż
odcinek znajdujący się w dolinie). Z tego też względu oraz mając na uwadze strategiczny charakter niniejszego
opracowania, w analizach dotyczących narażenia inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” na
poszczególne zagrożenia związane ze zmianami klimatu (rozdział 4.2.3.2) nie wyodrębniano lokalnej zmienności
mikroklimatu w obrębie dolin rzecznych.
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1.1.2.

Zmiany klimatu na świecie

Zmiany klimatu, które zachodzą na świecie w ostatnich latach, w tym także w Polsce dotyczą praktycznie
wszystkich czynników kształtujących klimat, takich jak opady deszczu, opady śniegu, prędkości wiatru, zmiany
średniej temperatury, zmiany średniej maksymalnej i minimalnej temperatury, usłonecznienia, co z kolei
przekłada się na większą intensywność lub/i większą częstotliwość zjawisk negatywnie oddziaływujących na
poszczególne sektory gospodarki, takich jak susze, powodzie, gwałtowne opady deszczu, wichury itd.
Według autorów 5. Raportu IPCC [18] pomiędzy latami 1880 a 2012, średnia globalna temperatura powietrza
podniosła się o 0,85 °C (± 0,2 °C). W ostatnim stuleciu tempo procesu ocieplania się klimatu wynosiło około
0,07 °C na dekadę, jednak w ostatnim 50-leciu średnia globalna temperatura powietrza rosła już niemal
2 krotnie szybciej, osiągając wartość 0,13 °C na dekadę [9]. Zgodnie z przewidywaniami klimatologów,
temperatura rosła szybciej od średniej globalnej w wyższych szerokościach geograficznych, a wolniej
w okolicach równika.

1.1.3.

Zmiany klimatu w Polsce
Temperatura

W Polsce dwa ostatnie 10-lecia XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku są najcieplejszymi w historii
instrumentalnych obserwacji w Polsce. We wszystkich porach roku obserwowany jest wzrost temperatury
powietrza z tym, że zdecydowanie silniejszy jest w zimie, a słabszy w lecie. Zauważalny wzrost temperatur
ekstremalnych ma miejsce od roku 1981.
Według Kożuchowskiego i Żmudzkiej [10] wzrost średniej temperatury powietrza w Polsce w latach 1951-2000
wynosił 0,18 °C na dekadę. Na podstawie bardziej aktualnych danych (z lat 1951-2013) można stwierdzić, że
również w Polsce tempo wzrostu temperatury jest coraz szybsze i wynosi już ponad 0,21 °C. Najcieplejszym
rokiem w wieloleciu 1951-2013 okazał się rok 2000, a 4 z 5 najcieplejszych lat miały miejsce od roku 2000.
Pomimo wyraźnego ocieplenia zakres wahań średniej rocznej temperatury powietrza jest duży nawet po 1990
roku, a różnica pomiędzy najcieplejszym (rok 2000, ze średnią temperaturą 9,55 °C) a najchłodniejszym rokiem
(rok 1996 ze średnią temperaturą 6,24 °C) wyniosła ponad 3 °C.
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Rysunek 4 Klasyfikacja temperatury powietrza w wyznaczonych regionach kraju dla stycznia i lipca w okresie od
1951 r. do 2017 r. [6] [7]

Opady deszczu
Na większości obszaru Polski nastąpiła również zmiana struktury opadów, polegająca na zdecydowanym
wzroście liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu: opad dobowy ≥10 mm i ≥20 mm wzrósł do 10 dni
na dekadę i 4 dni na dekadę, odpowiednio, prawie w całej Polsce; opad ≥30 mm – ponad 3 dni na dekadę,
z wyjątkiem wybrzeża i północno-wschodniej Polski, opad 50 mm o 2 dni na dekadę – wyraźnie w Polsce
południowej i centralnej i miejscami na północy.
Zaznaczyła się tendencja wzrostowa sum opadów maksymalnych 5-cio dobowych (do 15 mm / 5 dni na dekadę)
na wybrzeżu (od Szczecina i Świnoujścia do Helu) oraz w południowej części Polski, oraz spadek wysokości
maksymalnych opadów 5-dobowych przebiegający wzdłuż pasa od Słubic i Gorzowa Wlkp., poprzez
Suwalszczyznę po południową część Podlasia. W latach 1990–2000 tendencja malejąca tego wskaźnika
widoczna była na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz prawie na całym wybrzeżu kraju, tendencja wzrostowa sum
opadów maksymalnych 5-dobowych utrzymywała się natomiast w całej środkowej i południowej Polsce,
miejscami przekraczając 100 mm / 5 dni w dekadzie (tereny górskie i podgórskie). Najdłuższe ciągi opadowe
w okresie 1961–2000 wahały się średnio od 11 do ponad 40 dni. Opady ulewne o natężeniach przekraczających
5 mm/min, z prawdopodobieństwem sezonowym (V–IX) ≥10%, występują najczęściej w całym pasie
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Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, południkowo ułożonego pasa od Opola i Częstochowy po rejon Olsztyna,
zachodniej części Roztocza oraz obejmują fragment dorzecza Nysy Kłodzkiej (w okresie 1966–1985).
Jako ewenement i zdarzenie pokazujące silną dynamikę zmian w strukturze opadów mogą służyć dane
opadowe dla lipca 2011 roku, w którym miesięczne sumy opadów w całym kraju przekroczyły normy opadowe
nawet o 400%. Tak deszczowego lipca nie obserwowano od roku 1997. Jednocześnie badania wykazują, że
zanikają tzw. opady ciągłe i małe (< 1,0 mm), że wydłużyły się okresy bezopadowe (susze) – nawet do
5 dni/dekadę, przy jednoczesnym wzroście liczby dni z opadem > 10 mm/dobę.

Rysunek 5 Tendencje liczby dni z opadem ≥50 mm [2]

Opady śniegu
Istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania są również zmiany klimatu zachodzące w zakresie opadów
śniegu, a w szczególności zmiany charakterystyki roztopów. Topnienie śniegu odgrywa ważną rolę w reżimie
hydrologicznym i w cyklu hydrologicznym rzeki. Reżim hydrologiczny jest ściśle powiązany z sezonowymi
zmianami klimatu. W Polsce ilości opadów i parowania są czynnikami kontrolującymi reżim hydrologiczny
w cieplejszej połowie roku, podczas gdy opady (śniegu i deszczu) oraz temperatury powietrza są istotnymi
czynnikami w chłodniejszej połowie roku. Obfite opady śniegu (w rezultacie - gruba pokrywa śnieżna) mogą
spowodować zagrożenia dla transportu oraz problemy komunikacyjne. W Polsce opady śniegu stanowią od
15 do 20% rocznej sumy opadów i występują od listopada do kwietnia, zaś w górach już we wrześniu. Liczba dni
z pokrywą śnieżną wydłuża się z zachodu i południowego–zachodu ku północnemu–wschodowi kraju z 30–60
do 80–90 dni i ponad 200 dni wysoko w górach. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w projekcie Klimada
następować będzie systematyczny spadek liczby dni z pokrywą śnieżna na terenie całej Polski (patrz rozdział
4.2.3.2).

Porywisty wiatr
Równie istotne znaczenie ma zachodzący w Polsce wzrost liczby i intensywności zjawisk związanych
z porywistym wiatrem (orkany, burze, huragany). Od 2005 r. wystąpiło w Polsce 11 huraganów (przede
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wszystkim w latach 2009, 2011 i 2012), w których prędkości wiatru okresowo przekraczały 30–35 m/s.
Najwyższą zarejestrowaną prędkością wiatru (z wyjątkiem obszarów górskich) w Polsce w 35-leciu 1971–2005
była wartość 48 m/s, odnotowana 6 listopada 1985 r. w Bielsku-Białej.
Szczególnie dotkliwe skutki niosą ze sobą trąby powietrzne. W Polsce powstają one zazwyczaj przed frontem
chłodnym w strefie frontu szkwałowego, w masie ustępującego, dynamicznie spiętrzonego, bardzo ciepłego
i wilgotnego powietrza, w której utrzymuje się silna konwekcja. Trąby powietrzne występują na obszarze kraju
od czerwca do sierpnia (najczęściej w sierpniu) w godzinach okołopołudniowych. Wyniki prowadzonego
monitoringu w latach 1998-2010 przez IMGiW [55] wykazały, że trąby powietrzne zdarzają się średnio około
6 razy w roku, przy czym w latach 2008-2010 ich częstość wzrosła do 7-20 w roku. Wyniki te również wskazują,
że najczęściej zjawiska te lokalizują się w rejonie Wyżyny Małopolskiej i Lubelskiej, sięgając szerokim pasem
o kierunku SW-NE przez obszar Wyżyny Kutnowskiej, Mazowsza aż po Podlasie i Pojezierze Mazurskie.

Rysunek 6 Trąby powietrzne i szkwały w Polsce w latach 1998-2010 [55]
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Rysunek 7 Częstość występowania trąb powietrznych w Polsce [2]

1.2. Powiązanie z dokumentami strategicznymi oraz wytycznymi
i dobrymi praktykami
Mając na uwadze charakter niniejszego opracowania przeanalizowano zgodność przyjętego podejścia ze
wskazaniami i wytycznymi zawartymi w dokumentach strategicznych przyjętych na szczeblu międzynarodowym
i krajowym, jak również dobre praktyki i zalecenia związane z kwestiami uwzględniania zmian klimatu przy
inwestycjach drogowych. Poniżej wymieniono najistotniejsze dokumenty i publikacje, niemniej nie należy
traktować ich jako katalogu zamkniętego. Trzeba ponadto zaznaczyć, że poniższe dokumenty w większości
wyznaczają jedynie kierunki działań oraz określają w sposób ogólny możliwe zagrożenia związane ze zjawiskiem
zmian klimatu w odniesieniu do sektora transportu oraz oddziaływaniem transportu na klimat. Nie wskazują
one jednak w większości gotowych rozwiązań, które zagwarantują wdrożenie efektywnych działań
adaptujących sieć drogową do zmian klimatu oraz ograniczą emisje gazów cieplarnianych z sektora transportu.
Na potrzeby analiz wykonanych dla Programu „Mosty dla Regionów” w odniesieniu do kwestii związanych ze
zmianami klimatu wykorzystano zalecenia i rekomendacje zawarte m. in. w niżej wymienionych dokumentach
i publikacjach.

Tabela 1 Wykaz dokumentów strategicznych oraz wytycznych i dobrych praktyk, mających odniesienie do
inwestycji realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów” [13].
Szczebel międzynarodowy

Strategia na rzecz inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju
sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
Europa 2020 [57]

Podstawowy dokument na szczeblu Unii Europejskiej, który wyznacza główne
cele rozwoju gospodarczego w skali europejskiej, co znajduje przełożenie także
na rozwój infrastruktury transportowej (w tym drogowej), która znacząco
warunkuje rozwój gospodarczy. Przyjęcie Strategii Europa 2020 zobowiązało
Polskę do realizacji celów określonych na poziomie UE, w tym celów w zakresie
energii i klimatu (np. cel 20/20/20) oraz celów w zakresie transportu tj.
stworzenie inteligentnej, zmodernizowanej i wzajemnie połączonej
infrastruktury transportowej.
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Szczebel międzynarodowy
„Biała Księga” Plan utworzenia
jednolitego obszaru transportu –
dążenie do osiągnięcia
konkurencyjnego i zasobooszczędnego
systemu transportu [58]
Biała Księga UE z 2009 r. „Adaptacja do
zmian klimatu: europejskie ramy
działania” (COM 2009) [59]

EU strategy on adaptation to climate
change [60]

COP21 (postanowienia Konferencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, tzw. „porozumienie
paryskie”, Paryż 2015 r.) [60]

Piąty raport IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) [18]

Projekt „KLIMADA” [2]

SPA2020 (Strategiczny plan adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektywą do roku 2030) [1]
Strategia Rozwoju Transportu do 2020
roku (z perspektywą do 2030 roku)
oraz Dokument Implementacyjny do
Strategii Rozwoju Transportu do 2020
roku (z perspektywą do 2030 roku)
[62]

Poradnik dotyczący uwzględniania
problematyki zmian klimatu i
różnorodności biologicznej w
strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, Komisja Europejska [19]

Dokument określający (na pewnym poziomie ogólności) ramy i zakres wspólnej
polityki transportowej w skali Unii Europejskiej.
Dokument ten stworzył podstawy do przygotowania kompleksowej strategii UE
ułatwiającej dostosowanie gospodarki i społeczeństwa krajów członkowskich do
aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu w sposób najbardziej efektywny i
ekonomicznie uzasadniony.
Przyjęta w 2013 r. przez Komisję Europejską strategia stawia sobie za cel
zwiększenie stopnia odporności na zmiany klimatu krajów członkowskich UE
poprzez m. in. przyjęcie na poziomie krajowym strategii adaptacji do zmian
klimatu, promowanie działań adaptacyjnych w najbardziej narażonych sektorach
gospodarki (w tym w sektorze infrastrukturalnym) oraz zwiększenie stopnia
zaadoptowania miast i terenów zurbanizowanych. Dodatkowym celem jest
włączenie w proces decyzyjny kwestii związanych z koniecznością adaptacji
poszczególnych przedsięwzięć i działań do zmian klimatu.
Przyjęte przez blisko 200 krajów porozumienie na celu ograniczenie tempa w
jakim postępuje globalne ocieplenie klimatu. Jako wspólny cel wskazano
„utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie
o
mniejszym niż 2 C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie
o
wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur o 1,5 C”.
IPCC jest wiodącym organem międzynarodowym zajmującym się oceną zmian
klimatycznych. IPCC dokonuje m. in. przeglądu i oceny najnowszych informacji
naukowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych wytworzonych na całym
świecie, istotnych dla zrozumienia zmian klimatycznych (niemniej nie prowadzi
żadnych badań ani nie monitoruje danych lub parametrów związanych ze
zmianami klimatu). IPCC cyklicznie publikuje raporty z prowadzonych prac.
Szczebel krajowy
Na potrzeby projektu KLIMADA dokonano analizy wrażliwości sektora
drogowego na zmiany klimatu. Wykonana analiza wpływu zmian klimatu została
przeprowadzona z uwzględnieniem kilku podstawowych elementów
klimatycznych, które sklasyfikowano jako 6 odrębnych Umownych Kategorii
Klimatu (UKK). Zaliczono do nich zjawiska klimatyczne, które mają znaczenie dla
sektora transportu, w tym transportu drogowego, takie jak: mróz, śnieg, deszcz,
wiatr, upał i mgła. Projekt KLIMADA określił obecnie obserwowany zakres
oddziaływań UKK na sektor transportu drogowego w Polsce oraz wskazał,
prognozowane negatywne oddziaływania zmian klimatu do roku 2070.
W przedmiotowym dokumencie przeanalizowano m.in. zachodzące dotychczas
w Polsce zmiany klimatu wraz z oceną strat i kosztów usuwania szkód nimi
spowodowanymi, możliwe scenariusze zmian klimatu w Polsce do 2030 r. wraz z
ich wpływem na poszczególne sektory gospodarki oraz cele i kierunki działań w
procesie adaptacji do zmian klimatu.
Dokument koncentrujący się bezpośrednio na najważniejszych założeniach
związanych z rozwojem transportu w Polsce. Szczegółowo do kwestii wpływu
zmian klimatycznych oraz adaptacji do tych zmian odniesiono się w Prognozie
oddziaływania na środowisko dla Dokumentu Implementacyjnego Strategii
Rozwoju Transportu do 2020 r. (analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki
projektu KLIMADA).
Wytyczne i dobre praktyki
Zadaniem poradnika jest ułatwienie osobom zajmującym się strategicznymi
ocenami oddziaływania na środowisko właściwego uwzględnienia kwestii zmian
klimatu i utraty bioróżnorodności biologicznej podczas opracowywanie tego
typu dokumentów. Poradnik przedstawia najważniejsze zagadnienia związane
m. in. z określeniem głównych problemów związanych ze zmianami klimatu,
przeglądem obecnego stanu, tendencji i założeń związanych z tą tematyką oraz
oceną rozwiązań alternatywnych i monitorowaniem ryzyk związanych ze
zmianami klimatu na etapie SOOŚ.
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Szczebel międzynarodowy
Podstawy adaptacji do zmian klimatu,
ocena podatności i ryzyka, Inicjatywa
JASPERS oraz „Climate change and
major projects”, Komisja Europejska
[25]
„International climate change
adaptation framework for road
infrastructure”, PIARC (World Road
Association) [23]

Wytyczne JASPERS i wytyczne Komisji Europejskiej prezentują w sposób czytelny
możliwą do zastosowania metodykę analizy wrażliwości na zmiany klimatu oraz
analizę ryzyka z tym związaną. Opisana w przedmiotowych wytycznych
metodyka dedykowania jest m. in. projektom drogowym.
Raport powstały w oparciu o doświadczenia instytucji zarządzających drogami w
różnych krajach, wskazujący w sposób szczegółowy możliwą metodykę oceny
stopnia adaptacji infrastruktury drogowej do zmian klimatu.

„Acting on climate change” CEDR
(Conference of European Directors of
Roads) [22]

Raport stworzony przez przedstawicieli wybranych instytucji zarządzających
drogami krajowymi w UE w sposób kompleksowy opisuje możliwości
minimalizacji oddziaływania na klimat inwestycji drogowych oraz wyzwania
stające przed zarządcami infrastruktury drogowej w związku z koniecznością
adaptacji do zmian klimatu.

„Poradnik przygotowania inwestycji z
uwzględnieniem zmian klimatu, ich
łagodzenia i przystosowywania do tych
zmian oraz odporności na klęski
żywiołowe”, Ministerstwo Środowiska
[5]

Celem poradnika jest określenie wskazówek i metodologii obliczeń i analiz
uwzględniających zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania inwestycji.
Wytyczne mają m. in. pomóc zrozumieć, co można zrobić by zwiększyć
odporność projektów inwestycyjnych na zmienność i zmiany klimatu.

Odnieść w tym miejscu należy się również do kwestii tego, w jaki sposób w Programie „Mosty dla Regionów”
uwzględnione są wnioski dotyczące zagadnień związanych ze zmianami klimatu, zawarte w dokumentach
strategicznych dotyczących sektora transportu, opracowanych na szczeblu międzynarodowym i krajowym.
Wszystkie ww. dokumenty kładą nacisk na dwa zasadnicze elementy:


Zwiększenie stopnia adaptacji do przewidywanych zmian klimatu i ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych – Jak wykazano w rozdziale 4 inwestycje ujęte w Programie „Mosty dla Regionów”
przyczynią się do zwiększenia zdolności adaptacyjnej infrastruktury drogowej do zmian klimatu
w porównaniu ze stanem obecnym. Realizacja Programu spowoduje, że infrastruktura drogowa będzie
bardziej odporna na ekstremalne zdarzenia atmosferyczne, co tym samym zmniejszy ryzyko
negatywnego oddziaływania skutków tych zdarzeń na warunki i bezpieczeństwo ruchu drogowego
oraz ograniczy potencjalne szkody w infrastrukturze drogowej, które mogą być nimi wywołane.
 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – Jak wykazano w rozdziale 3 inwestycje ujęte w Programie
„Mosty dla Regionów” nie wpłyną na zwiększenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu ze
stanem obecnym, nawet w najbardziej negatywnym scenariuszu (m. in. przy założeniu wywołania
przez każdą z realizowanych w ramach Programu inwestycji ruchu wzbudzonego o najwyższym
1
rozpatrywanym natężeniu ). Zakładając, że prawdopodobieństwo wystąpienia ww. najbardziej
negatywnego scenariusza jest znikome, należy przyjąć, że Program powinien przyczynić się do
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego.
Tym samym należy stwierdzić, że inwestycje ujęte w Programie „Mosty dla Regionów” wpisują się w cele
stawiane przez dokumenty strategiczne dotyczące zagadnień związanych ze zmianami klimatu.

1

Jak wykazano w dalszej części opracowania (rozdział 3.2.1.3), obecnie posiadane dane oraz stopień szczegółowości prowadzonych analiz
nie pozwalają na precyzyjne określenie natężenia ruchu wzbudzonego. Zgodnie z zasadą przezorności na potrzeby analiz przyjęto
maksymalne natężenie ruchu wzbudzonego dla każdej z inwestycji realizowanych w ramach Programu.
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1.3. Przyjęte definicje
Dążąc do zachowania spójności z „Poradnikiem dotyczącym uwzględniania problematyki zmian klimatu
i różnorodności biologicznej w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko”[1] zdecydowano się na
potrzeby niniejszego opracowania przyjąć definicje kluczowych pojęć związanych z adaptacją do zmian klimatu
oraz z oddziaływaniem na klimat zgodnie z definicjami wskazanymi w ww. publikacji. Powyższe podejście
zagwarantuje zgodność kluczowych aspektów prowadzonych analiz z zaleceniami Komisji Europejskiej, co
zostało wskazane w piśmie GDOŚ z dnia 24.09.2018 r. znak: DOOŚ-TSOOŚ.411.7.2018.JP uzgadniającym zakres
i szczegółowość prognozy oddziaływania na środowisko dla niniejszego Programu.
Z szeregu definicji przedstawionych w przedmiotowej publikacji poniżej wybrano te, które są najistotniejsze
w ramach prowadzonych analiz, uwzględniając specyfikę Programu „Mosty dla Regionów”:

Tabela 2 Definicje kluczowych pojęć związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz z oddziaływaniem na
klimat [1]
Termin
Adaptacja (do zmian
klimatu)

Działania „no-regret”

Gaz cieplarniany

Klimat

Łagodzenie (zmian
klimatu)
Łagodzenie (mitygacja)

Nieprzystosowanie

Odporność

Definicja
Termin stosowany do opisu reakcji na skutki zmian klimatu. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian
Klimatu (IPCC) definiuje adaptację jako „przystosowanie w systemach naturalnych lub
antropogenicznych do obecnych lub przewidywanych bodźców klimatycznych lub ich skutków,
w celu złagodzenia szkód lub wykorzystania korzystnych możliwości”.
Działania „no-regret” to działania, które przynoszą korzyści nawet przy braku zmian klimatu.
W wielu przypadkach wdrożenie tych działań stanowi bardzo skuteczny pierwszy etap
długoterminowej strategii adaptacyjnej. Na przykład dbanie o rowy melioracyjne prawie
zawsze uważa się za dobrą inwestycję z punktu widzenia analizy kosztów i korzyści, nawet przy
braku zmian klimatu.
Każdy gaz atmosferyczny (pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego), który pochłania
promieniowanie termiczne emitowane przez powierzchnię Ziemi. Zatrzymuje on ciepło w
atmosferze, przez co utrzymuje powierzchnię w wyższej temperaturze niż byłoby to możliwe
bez jego udziału.
Zwykle definiowany jako „uśredniona pogoda”, lub ściślej, jako opis statystyczny obejmujący
średnią i zmienność właściwych wielkości zmiennych, takich jak temperatura, opady i wiatr w
danym okresie. Zwyczajowo przyjmuje się 30-letni okres uśredniania pogody do obliczenia
parametrów klimatu, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). (Na
podstawie glosariusza IPCC)
Termin stosowany do opisu procesu ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które
przyczyniają się do zmian klimatu. Obejmuje strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i
usprawniania pochłaniaczy gazów cieplarnianych.
Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i jak najpełniejsze rekompensowanie
wszelkiego znaczącego negatywnego wpływu realizacji planu lub przedsięwzięcia na
środowisko. (Dyrektywa SOOŚ)
Działanie lub proces, który zwiększa podatność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Działania i procesy nieprzystosowawcze (ang. maladaptive) często obejmują zaplanowane
strategie i działania inwestycyjne, które przynoszą krótkoterminowy zysk lub korzyści
finansowe, ale zwiększają podatność na ryzyko w perspektywie średnio- lub długoterminowej.
Zdolność systemu społecznego lub ekosystemu do pochłaniania zakłóceń, przy utrzymaniu tej
samej podstawowej struktury i sposobów funkcjonowania, jak również jego zdolność do
samoorganizacji i przystosowania się do obciążeń i zmian. Odporność można ująć na różne
sposoby; Dutch Climate Changes Spatial Planning (holenderski program badań przestrzennych
aspektów zmian klimatu) zawiera ich listę. (Na podstawie słowniczka CLIMATE-ADAPT).
Odporność można także opisać jako ilość zmian, jakim może być poddany system bez zmiany
swojego stanu.
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Termin
Podatność

Skutki bezpośrednie
Skutki pośrednie

Skutki wtórne
Skutki znaczące

Wrażliwość

Zasada przezorności

Zdolność adaptacyjna

Zmiany klimatu

Definicja
Stopień, w jakim system jest narażony na negatywne skutki zmian klimatu lub nie radzi sobie z
nimi, w tym ze zmiennością klimatu i zjawiskami ekstremalnymi. Podatność zależy od natury,
rozmiaru i poziomu zmienności klimatu, na którą narażony jest system, jego wrażliwości i
zdolności adaptacyjnej.
Wpływ na środowisko wywierany bezpośrednio przez realizację postanowień planu lub
programu.
Skutki, które mają miejsce z dala od miejsca lub czasu realizacji planu lub programu np.
wydobywanie kruszywa z innego miejsca w kraju ze względu na plan budowy nowej drogi
będący częścią planu lub programu (zob. też skutki wtórne).
Skutki występujące w konsekwencji skutku pierwotnego lub w wyniku złożonego ciągu
przyczynowo-skutkowego (zob. skutki pośrednie).
Skutki, które są znaczące w kontekście planu lub programu tj. nie tylko pod względem
wielkości lub zakresu skutku ale charakteru, wrażliwości i skali dotkniętego elementu
środowiska.
Stopień w jaki system jest dotknięty - i radzi sobie lub nie - z negatywnymi skutkami zmian
klimatu. Skutek może być przy tym bezpośredni (np. inna wielkość zbiorów w reakcji na
zmianę średniej, zakresu lub zmienności temperatur) lub pośredni (np. szkody spowodowane
częstszym zalewaniem obszarów przybrzeżnych w związku z podnoszącym się poziomem
mórz).
Zasada przyjęta na Konferencji ONZ nt. Środowiska i Rozwoju w 1992 r. mówiąca o
konieczności szerokiego przyjęcia przezornej postawy w celu ochrony środowiska, co oznacza,
że tam gdzie występuje zagrożenie poważnymi lub nieodwracalnymi zmianami, brak
całkowitej naukowej pewności nie może być powodem opóźniania efektywnych kosztowo
działań zapobiegających degradacji środowiska.
Zdolność systemu do przystosowania się do zmian klimatu (w tym do zmienności klimatu i
zjawisk ekstremalnych), do łagodzenia potencjalnych szkód, do korzystania z możliwości i
radzenia sobie z konsekwencjami.
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu definiuje zmiany klimatu jako „(...) wszelkie zmiany
zachodzące w klimacie z upływem czasu, czy to na skutek naturalnej zmienności czy też na
skutek działalności człowieka”. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC) definiuje je w szczególności w odniesieniu do wpływu człowieka jako:
„zmiany w klimacie spowodowane pośrednio lub bezpośrednio działalnością człowieka, która
zmienia skład atmosfery ziemskiej i które są odróżniane od naturalnej zmienności klimatu
obserwowanej w porównywalnych okresach”.

W tym miejscu doszczegółowienia wymaga definicja adaptacji do zmian klimatu, którą należy rozumieć, jako
przystosowanie infrastruktury drogowej do ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych i ich skutków, w tym do
zmian ich częstotliwości i intensywności. Niniejsza definicja jest zgodna z zarówno z podejściem
przedstawianym przez Komisję Europejską, jak i z zaleceniami organizacji zrzeszających administracje drogowe
z różnych krajów świata (CEDR [22], PIARC [23]) oraz międzynarodowymi i krajowymi wytycznymi w tym
zakresie [13].
Wskazać należy również na podstawowe różnice pomiędzy pojęciami adaptacji do zmian klimatu
i oddziaływania na zmiany klimatu. Zgodnie z publikacją Jaspers [25] podejście do zmian klimatu ma dwa
główne elementy składowe: łagodzenie i przystosowanie. Łagodzenie (mitygacja) odnosi się do likwidowania
przyczyn zmian klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych (wyrażonej jako wartość
ekwiwalentnej emisji CO2). Przystosowanie (adaptacja) polega na uwzględnieniu nieuniknionych konsekwencji
zmian klimatu oraz dążeniu do obniżenia poziomu ryzyka i poprawy odporności. Pomimo wyrażonych na forum
UE i na poziomie międzynarodowym zobowiązań do ograniczenia emisji, zmiany klimatu są nieuniknione,
a zatem należy się do nich przystosować.
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2. SEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO A ZMIANY KLIMATU
2.1. Wpływ sektora drogowego na zmiany klimatu
Wpływ sektora drogowego na zmiany klimatu jest zagadnieniem złożonym z wielu aspektów. Na wstępie należy
wskazać, że ponieważ globalne ocieplenie ma charakter globalny, nie ma znaczenia jakie jest źródło gazów
cieplarnianych (GHG) oraz nie ma znaczenia gdzie dochodzi do ich emisji [14]. Powyższa zależność powoduje,
że problematykę emisji gazów cieplarnianych z transportu drogowego należy rozpatrywać w szerszym zakresie,
uwzględniając efekt globalny prowadzonych działań lub efekt ich zaniechania.
Z każdym przejechanym przez pojazd kilometrem drogi spalana jest energia, czemu towarzyszy emisja gazów
cieplarnianych. Jednakże rożne gazy przyczyniają się do globalnego ocieplenia w niejednakowej skali.
W związku z tym, w celu użycia wspólnego miana, w obliczeniach emisji gazów cieplarnianych z sektora
transportu drogowego najczęściej stosuje się wskaźnik emisji CO2eq, który pozwala na uchwycenie emisji
2
wszystkich gazów cieplarnianych łącznie [16] . Wskaźnik CO2eq w stosunku do stężenia wszystkich gazów
cieplarnianych emitowanych z sektora transportu określa stężenie CO 2 jakie powodowałoby taki sam poziom
wymuszania radiacyjnego.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wyróżnia sześć
głównych gazów cieplarnianych: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), chloroi fluoropochodne węglowodorów (HFC i CFC), perfluoropochodne związki węgla (PFCs) oraz sześciofluorek
siarki (SF6). Jednakże to dwutlenek węgla stanowi 75 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych i stanowi
główne zagrożenie dla środowiska [17].
Udział emisji z transportu drogowego w ogóle emisji z sektora transportu ilustruje 5 raport IPCC dotyczący
ograniczania zmian klimatu [18], gdzie m. in. wskazano, że od 1970 r. do roku 2010 r. emisja CO 2eq z sektora
transportu wzrosła o ok. 250 %, z czego emisja z transportu drogowego stanowiła w 2010 r. ok. 72% ogółu
emisji z sektora transportu.

2

Również na potrzeby niniejszego opracowania analizy prowadzono w oparciu o wskaźnik CO2eq (patrz rozdział 3.2).
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Rysunek 8 Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych z sektora transportu (z wyróżnieniem jego
poszczególnych gałęzi) [18]

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), sektor transportu odpowiada za 14 proc.
światowych emisji gazów cieplarnianych. W Europie udział ten jest jeszcze większy i wynosi 19,7 proc.,
natomiast w Polsce jest szacowany na 14,1 proc. [17]. Analogiczne proporcje odzwierciedlają również dane
publikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) [21], zgodnie z którymi od początku lat
dziewięćdziesiątych następuje stopniowy wzrost udziału emisji CO 2eq w ogóle emisji CO2eq wśród wszystkich
krajów UE. Polska pod względem emisji CO 2eq per capita z emisją równą ok. 1,1 tCO2eq per capita znajduje się
znacznie poniżej średniej UE wynoszącej ok 1,6 tCO 2eq per capita [22].

Rysunek 9 Emisja CO2eq z poszczególnych sektorów gospodarki w UE (opracowanie CEDR [22] za EEA [21])
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Należy niemniej wskazać w tym miejscu, że sam proces realizacji inwestycji drogowej przyczynia się
w niewielkim stopniu do emisji gazów cieplarnianych (o czym mowa w dalszej części opracowania dotyczącej
emisji gazów cieplarnianych na etapie realizacji). Kluczowe jest natomiast to, w jaki sposób dana inwestycja po
oddaniu do użytkowania będzie oddziaływać na natężenie ruchu drogowego, jego strukturę, dystans
pokonywany przez pojazdy i ich prędkość oraz szereg innych pomniejszych czynników wpływających
bezpośrednio lub pośrednio na spalanie paliwa. Stąd też należy wskazać, że kluczowa jest analiza oddziaływań
pośrednich związanych z możliwością wpływu inwestycji na emisję gazów cieplarnianych.
Poniżej przedstawiono zestawienie możliwych oddziaływań pośrednich związanych z inwestycjami drogowymi,
z uwzględnieniem specyfiki inwestycji ujętych w programie „Mosty dla Regionów”. Wskazać należy, że w części
przypadków wystąpić mogą również oddziaływania pozytywne, które wpłyną na ograniczenie emisji CO 2eq
w porównaniu do tzw. wariantu zero, czyli braku realizacji inwestycji.
Wybrane oddziaływania negatywne:





Wzrost natężenia ruchu pojazdów poprzez wygenerowanie tzw. ruchu wzbudzonego,
Wzrost prędkości ruchu pojazdów,
Zwiększenie udziału w strukturze ruchu pojazdów ciężkich, o zwiększonej emisji,
Zwiększenie zużycia energii związane z utrzymaniem drogi oraz zapewnieniem jej prawidłowego
funkcjonowania (w tym oświetlenie drogi).

Wybrane oddziaływania pozytywne:





Rozproszenie emisji z terenów zurbanizowanych o niskiej pochłanialności CO 2 na tereny zielone
o wysokiej pochłanialności CO2,
Skrócenie drogi między głównymi ośrodkami generującymi ruch,
Upłynnienie ruchu i ograniczenie zatorów drogowych;
Likwidacja innych źródeł emisji (w przypadku Programu „Mosty dla Regionów” są to istniejące obecnie
promy rzeczne, w miejscu których powstanie część z planowanych do realizacji mostów).

2.2. Wpływ zmian klimatu na sektor drogowy
Zgodnie z analizami przeprowadzonymi na potrzeby projektu Klimada [2] dla prawidłowego funkcjonowania
sektora drogowego największe ryzyko stwarzają zjawiska związane z porywistymi wiatrami, intensywnymi
opadami śniegu oraz intensywnymi opadami deszczu. Szczególnie istotne są tu zwłaszcza ekstremalne
zdarzenia wywołane ww. czynnikami, które choć nie występują często to powodują najbardziej dotkliwe szkody
dla infrastruktury transportowej, a zarazem w istotny sposób wpływają na swobodę ruchu pojazdów.




Silne wiatry powodują między innymi: tarasowanie dróg przez powalone drzewa i słupy energetyczne,
zamknięcie dróg, uszkadzanie pojazdów i obiektów budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac
załadunkowych, uszkodzenia ekranów przeciwhałasowych [12].
Ulewy i wywołane nimi powodzie dezorganizują prace transportu poprzez: wyłączenie z ruchu tras
komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsunięcia ziemi, podtopienia terenu, a wraz
z nim np. awarie i uszkodzenia urządzeń odwadniających, zniszczenie środków transportowych, a także
utrudnienia w komunikacji miejskiej, zwłaszcza w wyniku podtopienia tuneli i obniżonych części dróg
i ulic, także dojazdów do mostów.
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Opady śniegu, a zwłaszcza mokrego oraz oblodzenie dróg i ulic stanowią poważne utrudnienie w pracy
tego rodzaju transportu, powodując nieprzejezdność dróg przez zaspy śnieżne i powalone drzewa,
opóźnione lub niezrealizowane kursy, wypadki drogowe, pogorszenie warunków jezdnych przez
zmniejszenie przyczepności kół do nawierzchni dróg, wzrost kosztów utrzymania przejezdności tras.
W ramach projektu Klimada [2] przeprowadzono również badanie wrażliwości infrastruktury transportowej
w warunkach zmienionego klimatu w perspektywie do 2070 r. Analizę wpływu zmian klimatu przeprowadzono
na podstawie kilku podstawowych elementów klimatycznych, które zagregowano w Umowne Kategorie
Klimatu (UKK) opisujące te zjawiska klimatyczne, które mają znaczenie dla sektora transportu drogowego. Dla
oceny znaczenia poszczególnych kategorii zaproponowano skalę wrażliwości sektora na oddziaływania
klimatu. Co istotne, w obrębie wszystkich rozpatrywanych sektorów transportu (w tym transportu drogowego)
wydzielono 3 odrębne elementy: infrastruktura, środek transportu i komfort socjalny.
Stwierdzono, że o ile urządzenia transportowe (w zakresie: rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, warunków
użytkowania, stosowanego paliwa i materiałów eksploatacyjnych) oraz komfort socjalny (w zakresie warunków
realizacji usługi, niezawodności, terminowości, bezpieczeństwa oraz komfortu pasażerów, obsługi i cargo)
można na bieżąco dostosować do zmieniających się warunków, o tyle w odniesieniu do infrastruktury
transportowej, która jest budowana na długi okres funkcjonowania (np. 100 lat), zdefiniowanie wrażliwości na
zmiany klimatu oraz działania adaptacyjne należy sukcesywnie wprowadzać z dużym wyprzedzeniem. Jest to
szczególnie istotne mając na uwadze cel Programu „Mosty dla Regionów”, którym jest budowa przepraw
mostowych w ciągu dróg publicznych.
Poniżej przedstawiono zakres oddziaływania poszczególnych UKK na infrastrukturę transportu drogowego [2]:

Tabela 3 Prognozowane oddziaływania i wrażliwości na elementy transport wg projektu KLIMADA
w perspektywie do 2070 r. [2]
Umowna
Kategoria
Klimatu (UKK)
Mróz
Śnieg
Deszcz
Wiatr

Opis czynników składających się na daną UKK
Bardzo niska temperatura, przemarzanie gruntu, pokrywa lodowa
na ciekach wodnych, gołoledź
Intensywne opady przy niskiej temperaturze powietrza, zamieć
śnieżna, pokrywa śnieżna, gradobicie
Intensywne opady deszczu w dodatniej temperaturze powietrza,
występowanie powodzi lub podtopień
Bardzo silny wiatr i wyładowania atmosferyczne (sztorm, huragan,
trąba powietrzna), różnice ciśnienia atmosferycznego, turbulencja

Stopień wrażliwości infrastruktury
drogowej na poszczególne UKK
2
3
3
3

Upał

Bardzo wysoka temperatura, usłonecznienie,

2

Mgła

Zjawiska ograniczające widzialność, mgła, niska podstawa chmur,
pył wulkaniczny

1

Objaśnienia: Stopnie wrażliwości infrastruktury drogowej na poszczególne UKK:
0 - warunki korzystne lub obojętne,
1 - warunki utrudniające funkcjonowanie, występują odczuwalne utrudnienia w funkcjonowaniu sektora,
2 - warunki uciążliwe, obok utrudnień występują szkody, które powodują ograniczenia w funkcjonowaniu sektora, 3 - warunki
uniemożliwiające funkcjonowanie wskazanego elementu sektora.

Powyższe wnioski przedstawione w dokumentacji przygotowanej na potrzeby projektu Klimada [2] zostały też
potwierdzone na podstawie danych zebranych z sieci drogowej w zarządzie GDDKiA dotyczących wpływu
ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych na sieć drogową w pracy “Adaptacja do zmian klimatu dróg krajowych
w zarządzie GDDKiA – analiza kluczowych czynników pogodowych oddziałujących na drogi krajowe wraz
z przedstawieniem bieżącego stanu prawnego oraz wybranych wytycznych i dobrych praktyk” [13]. Co prawda
niniejsza praca dotyczy dróg krajowych a program „Mosty dla Regionów” obejmie inwestycje na drogach
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wojewódzkich, powiatowych i gminnych, to w dużym stopniu wnioski z przedmiotowej pracy można przełożyć
na inwestycje mostowe objęte niniejszym Programem.
Analiza zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla dróg w zarządzie GDDKiA służyła określeniu
najważniejszych czynników związanych z ekstremalnymi zdarzeniami atmosferycznymi oraz bieżącą
zmiennością klimatu wraz z ich skutkami, tj. w jaki sposób wpływają one na funkcjonowanie i utrzymanie
infrastruktury drogowej w zarządzie GDDKiA. Uzyskanie przedmiotowych danych pozwoliło na:



wyznaczenie zależności i prawidłowości w zakresie zróżnicowania skutków przez nie wywoływanych,
wyznaczenie obszarów ryzyka w zakresie sieci drogowej, które są narażone w istotny sposób na dane
oddziaływania związanych z ekstremalnymi zdarzeniami atmosferycznymi oraz bieżącą zmiennością
klimatu.
Przeprowadzone analizy zostały oparte na ponad 3300 rekordach (tj. zdarzeniach na drodze spowodowanych
ekstremalnymi czynnikami pogodowymi) zarejestrowanych w okresie 1.01.2014 r. – 15.04.2016 r., które
uwzględniały m. in. parametry drogi, datę i miejsce wystąpienia zdarzenia, czynnik lub czynniki pogodowe
wywołujące zdarzenie oraz skutek lub skutki, które to zdarzenie spowodowało. Zebrane dane w zakresie
skutków spowodowanych przez zarejestrowane zdarzenia obejmowały zarówno negatywne oddziaływanie
ekstremalnych zdarzeń pogodowych na infrastrukturę drogową, jak i oddziaływanie na płynność ruchu
drogowego i utrudnienie dla użytkowników dróg.
Mając na uwadze cel oraz charakter opracowania, jakim jest prognoza oddziaływania na środowisko Programu
„Mosty dla Regionów”, poniżej przedstawiono wybrane wnioski płynące z przywołanej pracy [13], które są
najistotniejsze z punktu widzenia przedmiotowego opracowania:





Najwięcej zdarzeń związanych z ekstremalnymi czynnikami pogodowymi spowodowanych jest
porywistym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu oraz intensywnymi opadami śniegu. Czynniki te
wywołują odpowiednio 32,61%, 22,30% oraz 15,51% wszystkich zewidencjonowanych zdarzeń, co
łącznie stanowi ponad 70% wszystkich odnotowanych zdarzeń wywołanych ekstremalnymi czynnikami
pogodowymi.
Budowa nowych dróg o odpowiednich standardach zwiększa zdolność adaptacji do zmian klimatu
i ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych całej sieci drogowej.
Zidentyfikowano 2 wyraźne okresy w ciągu roku, w których odnotowywana liczba zdarzeń związanych
z ekstremalnymi czynnikami pogodowymi jest wyraźnie większa. Są to grudzień-styczeń i maj – lipiec.
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Rysunek 10 Odsetek zdarzeń w danym miesiącu w roku [13]



Rozkład przestrzenny zdarzeń na drogach krajowych wywołanych ekstremalnymi czynnikami
pogodowymi przedstawia pewne zależności. Zgodnie z uzyskanymi wynikami regionami o największej
liczbie zdarzeń w analizowanym okresie są Warmia i Mazury, Kujawy, Dolny Śląsk i Śląsk Opolski,
Małopolska i Podkarpacie.
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Rysunek 11 Rozkład przestrzenny wszystkich stwierdzonych zdarzeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych
zdarzeń atmosferycznych [13]



Dla 3 kluczowych czynników stwarzających największe zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania
infrastruktury drogowej (tj. porywisty wiatr, intensywne opady deszczu i intensywne opady śniegu)
określono najistotniejsze skutki, jakie one wywołują:
o W przypadku zdarzeń związanych z wystąpieniem porywistego wiatru skutkami
najpowszechniejszymi były uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej, takich jak
oznakowanie pionowe, ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, urządzenia bezpieczeństwa
ruchu drogowego i inne. Istotnymi skutkami zdarzeń wywołanych porywistymi podmuchami
wiatru były również utrudnienia w ruchu drogowym, z których większość z nich trwała od
1 do 12 godzin. Wśród potencjalnych zdarzeń związanych z porywistym wiatrem mogących
wpływać powstanie utrudnień w ruchu wskazano m. in. powalenia drzew na jezdnie oraz
nawiewanie śniegu na jezdnie z terenów przyległych skutkujące tworzeniem się zasp (często
występujące wspólnie z intensywnymi opadami śniegu).

Załącznik nr 3 – str. 23

Załącznik 3 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

o

Skutki związane z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu związane były przede
wszystkim z wystąpieniem utrudnień w ruchu drogowym (uszkodzenia infrastruktury
drogowej spowodowane intensywnymi opadami śniegu były stosunkowo nieliczne),
trwających najczęściej od 1 godziny do 12 godzin. W przypadku większości tego typu zdarzeń
okres do 12 godzin jest wystarczający do podjęcia odpowiednich działań przez służby
utrzymaniowe i zapewnienia pełnej przejezdności drogi.
o Intensywne opady deszczu powodowały przede wszystkim uszkodzenia infrastruktury
drogowej w zakresie korpusu drogi i jej nawierzchni oraz uszkodzenia związane z erozją
wodną skutkującą osunięciami skarp i rozmywaniem umocnień cieków i rowów.
W przypadku spowodowania przez intensywne opady deszczu utrudnień w ruchu drogowym
czas ich trwania wynosił w większości przypadków powyżej 3 dni. Należy mieć w tym miejscu
na względzie, że stosunkowo często stwierdzano, że dane zdarzenie związane z intensywnym
opadem deszczu powodowało jednocześnie uszkodzenie infrastruktury drogowej oraz
utrudnienia w ruchu (np. osunięcia skarp korpusu drogi).
 W stosunku do obiektów mostowych stwierdzono, że zdecydowanie najwięcej odnotowano zdarzeń
związanych ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Uszkodzenia obiektów mostowych związane
z pozostałymi ekstremalnymi czynnikami pogodowymi stanowiły jedynie pojedyncze przypadki.
Kluczowym jest w tym miejscu zaznaczenie, że adaptację do zmian klimatu inwestycji drogowych należy
postrzegać jako proces ciągły, składający się z szeregu powiązanych ze sobą etapów, gdzie każdy kolejny etap
doprecyzowuje i uszczegóławia wyniki uzyskane podczas etapu go poprzedzającego. Takie podejście, mogące
być w uproszczeniu przedstawione jako „od ogółu do szczegółu”, jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku
inwestycji drogowych i daje gwarancję odpowiedniego zdiagnozowania wszystkich zagrożeń na każdym
z etapów analizy oraz właściwego, indywidualnego doboru opcji adaptacyjnych dla każdej inwestycji. Powyższe
ma pokrycie m. in. w zaleceniach Inicjatywy Jaspers dotyczących adaptacji do zmian klimatu [25] oraz
w wytycznych Komisji Europejskiej [26].

Rysunek 12 Uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu w procesie realizacji projektu [25].

Niniejsze opracowanie, jako że stanowi prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu „Mosty dla
Regionów”, powinno wstępnie zdefiniować, jakie czynniki pogodowe mogą stwarzać największe zagrożenie dla
inwestycji ujętych w Programie. Należy w tym miejscu wskazać, że analiza obejmie swoim zasięgiem
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3

22 inwestycje , a także potencjalne inwestycje, które mogą być w latach późniejszych w ramach tego programu
realizowane. Powyższe warunkuje stopień szczegółowości analiz wykonanych w niniejszym opracowaniu, które
wykonane zostały na znacznym poziomie ogólności. Ich doprecyzowanie zgodnie z przywołanymi powyżej
publikacjami [25] [26] powinno nastąpić na kolejnych etapach analiz, w oparciu m. in. o pełniejsze dane
dotyczące lokalizacji i parametrów obiektów mostowych. Za istotny element analiz dotyczących adaptacji
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” do zmian klimatu należy wskazać analizę porównawczą
opcji alternatywnych, polegającą na porównaniu podatności infrastruktury drogowej w przypadku realizacji
Programu i w przypadku jego zaniechania.

3

W Programie „Mosty dla Regionów” jest 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd lokalizacji mostów oraz jeden dodatkowy most
zgłoszony w ramach naboru. Na potrzeby analiz prowadzonych w ramach niniejszego opracowania uwzględniono wszystkie 22 mosty.
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3. ODDZIAŁYWANIE
INFRASTRUKTURY
W PROGRAMIE NA KLIMAT

DROGOWEJ

UJĘTEJ

3.1. Etap realizacji
Na etapie realizacji inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” emisja gazów cieplarnianych
związana będzie głównie z pracą maszyn budowlanych wykorzystywanych przez wykonawcę prac na placu
budowy. Emisja ta będzie miała charakter chwilowy i ustanie po zakończeniu prac. Mając na względzie
charakter emisji na etapie realizacji Programu należy stwierdzić, że będzie ona pomijalna i jej szersza analiza nie
jest w tym opracowaniu zasadna. Powyższe znajduje potwierdzenie m. in. we wnioskach z analiz
przeprowadzonych na potrzeby Prognozy oddziaływania na środowisko Dokumentu Implementacyjnego do
Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [24], gdzie stwierdzono m. in., że
emisja CO2 z sektora transportu drogowego wynikająca z realizacji nowych inwestycji daje znikomy wkład do
emisji krajowej. Związana jest ona m. in. z emisjami będącymi skutkiem ruchu pojazdów budowlanych,
wytworzenia i ułożenia nawierzchni (w zależności od jej parametrów), emisją związaną z transportem kruszyw
oraz innych materiałów, które muszą być dowiezione na plac budowy oraz szeregiem pomniejszych czynników.
Mając na uwadze powyższe, na potrzeby niniejszego opracowania nie prowadzono analiz związanych z emisją
gazów cieplarnianych z etapu realizacji inwestycji objętych Programem „Mosty dla Regionów”. Takie analizy
mogą być ewentualnie prowadzone na etapie projektowym indywidualnie dla każdej inwestycji, kiedy to będą
dostępne szczegółowe dane dotyczące ich zakresu, parametrów oraz technologii wykonania. Niemniej jak
wykazano powyżej, emisja z etapu realizacji nie będzie znacząca, niezależnie od obranej technologii
prowadzenia prac budowlanych.

3.2. Etap eksploatacji
3.2.1.

Prognoza zmian ekwiwalentnej emisji CO2 na rok 2015

W celu dokonania oceny oddziaływania nowej infrastruktury drogowej objętej Programem „Mosty dla
Regionów” na klimat, związanej z emisją gazów cieplarnianych, na potrzeby niniejszej prognozy opracowano
dedykowaną metodykę szacowania emisji gazów cieplarnianych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Z uwagi
na zakres opracowania oraz jego specyfikę przyjęta metodyka jedynie w sposób zgeneralizowany i uproszczony
przedstawia zagadnienie emisji gazów cieplarnianych.
Przedstawiona analiza ma na celu zobrazowanie prawdopodobnych kierunków, w jakich będzie postępować
emisja gazów cieplarnianych. Analizy dotyczące emisji gazów cieplarnianych wykonano dla 2 wariantów:




Wariant inwestycyjny obejmujący realizację Programu „Mosty dla Regionów”;
Wariant bezinwestycyjny zakładający brak realizacji Programu „Mosty dla Regionów” i pozostawienie
stanu obecnego infrastruktury drogowej.
Przyjęte podejście związane jest z szeregiem czynników, które na tym etapie nie pozwalają na zbudowanie
sieciowego modelu ruchu umożliwiającego przeprowadzenie analizy emisji gazów cieplarnianych na większym
poziomie szczegółowości, takich jak m. in.:


brak parametrów obiektów mostowych oraz brak wyznaczenia ich ostatecznej lokalizacji;
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 brak ostatecznej liczby planowanych do realizacji obiektów mostowych;
 brak danych o natężeniu i strukturze ruchu pojazdów z sieci dróg powiatowych i gminnych,
 brak możliwości miarodajnego oszacowania ruchu wzbudzonego.
Równie istotne znaczenie ma tu charakter przedmiotowego opracowania, które zgodnie z ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko [20] analizuje wpływ na środowisko całego Programu, a nie jego
poszczególnych elementów. Wszystkie powyższe czynniki powodują, że przedstawiona niżej analiza jest jedynie
próbą zidentyfikowania ogólnych trendów dotyczących zmian w emisji gazów cieplarnianych związanych
z realizacją Programu „Mosty dla Regionów”. Wszelkie wnioski z niej płynące powinny być potwierdzone na
dalszych etapach analiz po pozyskaniu bardziej szczegółowych danych.
Zaznaczyć należy w tym miejscu również, że niżej przedstawiona analiza obejmuje 22 potencjalne lokalizacje
nowych przepraw. Sam Program zakłada ponadto możliwość realizacji dodatkowych mostów, niemniej ich
liczba oraz lokalizacja na obecnym etapie są jeszcze nieokreślone. Należy przyjąć, że emisja ekwiwalentna CO 2
wynikająca z realizacji dodatkowych przepraw mostowych, których liczba i lokalizacja nie są obecnie znane,
będzie cechować się analogicznymi zależnościami jak emisja określona dla analizowanych 22 mostów, których
przybliżona lokalizacja jest znana. Powyższe powinno zostać jednak szczegółowo przeanalizowane na etapie
wykonywania oceny oddziaływania na środowisko dla tych obiektów. Obecnie uznano za niezasadne
i obarczone zbyt dużym błędem przeprowadzenie analizy emisji gazów cieplarnianych dla tych mostów
zapisanych w Programie „Mosty dla Regionów”, których liczba i lokalizacja nie są jeszcze znane. Z tego względu
analizy zaprezentowane poniżej ograniczają się do 22 mostów.
W prowadzonych pracach główny nacisk położono na analizę porównawczą emisji ekwiwalentnej CO 2 dla roku
2015 dla wariantu inwestycyjnego (tj. przy realizacji Programu „Mosty dla Regionów”) oraz wariantu
bezinwestycyjnego (tj. bez realizacji Programu „Mosty dla Regionów”), wykorzystując możliwie najbardziej
aktualne dane oraz stosując założenia odpowiednie do szczegółowości przedmiotowych analiz. Przyjęty
horyzont czasowy (rok 2015) wynika z aktualności danych zastosowanych do obliczeń, tj. Generalnego Pomiaru
Ruchu (GPR) na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. opracowanego przez GDDKiA [31] oraz danych
GUS z opracowania pt. „Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015” [32]. Powyższe analizy
przeprowadzone zostały zgodnie z metodyką wskazaną w rozdziale 3.2.1.1, natomiast wyniki obliczeń
przedstawiono w rozdziale 3.2.1.3.
W dalszej kolejności zaprezentowano, jak ekwiwalentna emisja CO2 może się zmieniać w przyszłości, zarówno
w wariancie inwestycyjnym i bezinwestycyjnym, bazując na wcześniej dokonanych obliczeniach dla horyzontu
czasowego na rok 2015. Należy w tym miejscu zaznaczyć jednak, że analiza przewidywanych zmian wartości
emisji gazów cieplarnianych ma jedynie charakter poglądowy i jej celem jest wstępna identyfikacja możliwych
kierunków tych zmian. Pełne analizy w tym zakresie powinny zostać przeprowadzone na etapie oceny
oddziaływania na środowisko dla poszczególnych inwestycji, po stworzeniu szczegółowego sieciowego modelu
ruchu, z uwzględnieniem m. in. zmian natężeń i struktury ruchu pojazdów oraz postępu technologicznego,
w tym wzrostu udziału pojazdów niskoemisyjnych oraz uwarunkowań związanych z terenem, gdzie
lokalizowany będzie każdy z nowych mostów wraz potencjalnymi kierunkami zagospodarowania tego terenu
w przyszłości.

3.2.1.1.

PRZYJĘTA METODYKA ANALIZ

Kluczowe czynniki wpływające na emisję gazów cieplarnianych
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że emisja gazów cieplarnianych z sektora transportu jest wprost
proporcjonalna do ilości paliwa spalonego przez pojazdy. Tym samym porównując zmiany w emisji w przypadku
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Programu „Mosty dla Regionów” ze stanem obecnym infrastruktury drogowej w rejonie planowanych
inwestycji uwzględnić należy szereg różnych czynników mających wpływ na ilość spalanego paliwa. Celem
zachowania odpowiedniej przejrzystości przyjętego podejścia, zostało ono przedstawione w podziale na osobne
Etapy (od 1 do 8), które odzwierciedlają kolejność, w jakiej prowadzono analizę. Przyjęta metodyka opiera się
na założeniu, że każdy następny Etap jest kontynuacją lub doprecyzowaniem analiz prowadzonych na Etapach
wcześniejszych. Ponadto na każdym Etapie prowadzona analiza obejmuje zarówno wariant bezinwestycyjny,
tj. brak realizacji Programu i pozostawienie stanu istniejącego oraz wariant inwestycyjny, tj. realizacja
wszystkich inwestycji ujętych w Programie.
Schemat przyjętej metodyki przedstawia się następująco:
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Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

• Analiza obecnego oraz przewidywanego natężenia ruchu.
• Cel: Okrślenie natężenia ruchu przyjętego do dalszych analiz.

• Analiza średniego dystansu pokonywanego przez pojazdy przy realizacji Programu oraz bez jego realizacji.
• Cel: Określenie, jaki dystans jest średnio pokonywany przez pojazdy. Następnie na tej podstawie oraz z wykorzystaniem danych o natężeniu ruchu z Etapu 1
obliczenie liczby wozokilometrów (czyli wykazanie ile km łącznie pokonują wszystkie pojazdy w ciągu roku w wariancie inwestycyjnym i bezinwestycyjnym).

• Analiza obecnej oraz przewidywanej struktury ruchu.
• Cel: Uwzględnienie odsetka pojazdów ciężkich i lekkich w liczbie wozokilometrów obliczonych w Etapie 2 dla każdego z wariantów.

• Analiza ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km].
• Cel: Obliczenie przy wykorzystaniu danych z Etapu 3 oraz współczynnika ekwiwalentnej emisji CO 2, jaka jest wartość ekwiwalentnej emisji CO2 z wariantu
bezinwestycyjnego i inwestycyjnego.

• Analiza ruchu pojazdów obsługiwanego przez istniejące przeprawy promowe.
• Cel: Uwzględnienie w wartości ekwiwalentnej emisji CO2 dla każdego z wariantów uzyskanej w ramach Etapu 4 korekty w postaci emisji ekwiwalentnej CO 2 z
pojazdów wykorzystujących istniejące promy rzeczne.

• Analiza emisji ekwiwalentnej CO2 z obecnie funkcjonujących promów rzecznych.
• Cel:Uwzględnienie w wartości ekwiwalentnej emisji CO2 dla każdego z wariantów uzyskanej w ramach Etapu 5 korekty w postaci emisji ekwiwalentnej CO 2 z samych
promów rzecznych (emisja z układu napędowego promu).

• Analiza ekwiwalentnej emisji CO2 z mostu na rzece Elbląg*.
• Cel:Uwzględnienie w wartości ekwiwalentnej emisji CO2 dla każdego z wariantów uzyskanej w ramach Etapu 6 korekty w postaci emisji ekwiwalentnej CO 2 z mostu
na rzecze Elbląg *(oznaczonego numerem 21).

• Analiza szacowanego ruchu wzbudzonego poprzez realizację inwestycji zapisanych w Programie „Mosty dla Regionów”.
• Cel:Uwzględnienie w wartości ekwiwalentnej emisji CO2 dla każdego z wariantów uzyskanej w ramach Etapu 7 korekty związanej z wygenerowaniem ruchu
wzbudzonego poprzez budowę nowych obiektów mostowych (dotyczy tylko wariantu inwestycyjnego).

WYNIK
KOŃCOWY

•Określenie jaka jest średnia roczna emisja ekwiwalentna CO2 z
funkcjonowania wariantu bezinwestycyjnego (brak realizacji
Programu) oraz wariantu inwestycyjnego (realizacja
Programu) w przyjetym horyzoncie czasowym na rok 2015.
•Porównanie uzyskanych wyników dla obu wariantów.
•Stworzenie podstaw do prognozy zmian średniej rocznej
ekwiwalentnej emisji CO2 w przyszłości w oparciu o emisję
wyliczoną dla roku 2015.

*- Z uwagi na specyfikę planowanego mostu na rzece Elbląg ekwiwalentna emisja CO 2 związana z tą inwestycją
(a także jej brakiem w przypadku wariantu bezinwestycyjnego) wyliczona została w ramach osobnego Etapu, a
następnie uwzględniona w prowadzonych obliczeniach. Szczegółowe wyjaśnienie przyjętego podejścia znajduje
się w części dotyczącej metodyki Etapu 7.
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Ponadto dążąc do zwiększenia czytelności prowadzonych analiz przyjęto:




Dla mostów planowanych do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” numerację
od 1 do 22 zgodnie z poniższym wykazem (każdy most ma przypisany swój numer porządkowy
– w dalszej części analiz wykorzystywane są jedynie numery porządkowe mostów bez
podawania każdorazowo szczegółowych informacji o ich lokalizacji),
Dla dwóch mostów istniejących, znajdujących się najbliżej planowanego do realizacji mostu
w ramach Programu „Mosty dla Regionów” przyjęto nazewnictwo odpowiednio: „Most A”
i „Most B” (patrz Tabela 5). Ruch pojazdów odbywający się mostami znajdującymi się najbliżej
planowanego do realizacji w ramach Programu nowego obiektu mostowego był
wykorzystywany w analizach prowadzonych zarówno dla warianty inwestycyjnego, jak
i bezinwestycyjnego.

Tabela 4 Numery porządkowe przypisane do poszczególnych obiektów mostowych na potrzeby prowadzonych
analiz
Nr porządkowy
mostu

Rzeka

Województwo

Odcinek rzeki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Wisła
Wisła
Wisła
Warta
Bug
Bug
Narew
Wisła
Odra
Odra
Odra
Odra
Warta
Warta
Warta
Warta
San
Noteć
Pilica
Wisła
Elbląg
San

mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
lubuskie
mazowieckie/ podlaskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
śląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubuskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
podkarpackie
wielkopolskie
łódzkie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
podkarpackie

Dęblin – Góra Kalwaria
Góra Kalwaria – Warszawa
Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki
Międzychód – Santok
Tonkiele – Nur
Wyszków – Serock
Różan – Pułtusk
Nowy Dwór Mazowiecki – Wyszogród
Racibórz – Kędzierzyn-Koźle
Wrocław – Ciechanów
Ciechanów – Głogów
Zielona Góra – Krosno Odrzańskie
Koło – Konin
Konin – Śrem
Śrem – Poznań
Oborniki – Wronki
Jarosław – Leżajsk
Czarnków – Wieleń
Przedbórz – Sulejów
Kazimierz Dolny nad Wisłą
Jezioro Drużno – Zalew Wiślany
Mrzygłód - Dynów

3.2.1.2.


METODYKA ZASTOSOWANA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH ANALIZY

Etap 1 - Obecne oraz przewidywane natężenie ruchu
Z uwagi na brak jednolitych i odpowiednio szczegółowych danych dotyczących natężenia ruchu oraz
jego zmian na drogach powiatowych, jak również mając na uwadze stopień szczegółowości
przedmiotowego opracowania, przyjęte do obliczeń dane dotyczące natężenia ruchu zostały oparte
o Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. opracowany przez
GDDKiA [31] oraz dane GUS z opracowania pt. „Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015”
[32].
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Na potrzeby analiz w ww. zakresie przyjęto założenia, że:


Ruch, który obecnie odbywa się po dwóch najbliższych przeprawach mostowych w stosunku do
planowanej lokalizacji nowego mostu realizowanego w ramach Programu „Mosty dla Regionów”
(tj. Most A i Most B), po jego realizacji rozłoży się także na nowy most, tzn. będzie prowadzony
4
3 przeprawami mostowymi a nie 2 jak ma to miejsce obecnie .
5
 Jako „najbliższe przeprawy mostowe” rozpatrywano mosty istniejące , które na potrzeby
niniejszej analizy zostały nazwane odpowiednio „Most A” i „Most B”.
 Ruch po wykonaniu nowego mostu rozłoży się proporcjonalnie, tzn. 1/3 natężenia ruchu
pojazdów wykorzystujących most zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w górę rzeki
przeniesie się na nowy most oraz 1/3 natężenia ruchu pojazdów wykorzystujących most
zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w dół rzeki przeniesie się na nowy most.
 Natężenie ruchu na najbliższych 2 przeprawach mostowych (Most A i Most B) jest równe:
o wartości z GPR 2015 [31] dla odcinka pomiarowego przebiegającego przez most, jeżeli dany
most jest zlokalizowany w ciągu dróg wojewódzkich lub krajowych,
o wartości średniego natężenia ruchu pojazdów na drogach powiatowych wskazanego
6
w danych GUS [32], jeżeli dany most jest zlokalizowany w ciągu dróg powiatowych ,
o wartości wskazanej w Koncepcji Programowej [34] dla drogi S2 Południowa Obwodnica
Warszawy.
Zgodnie z danymi GUS [32] średnie natężenie ruchu pojazdów na drogach różnych klas za rok 2015
przedstawia się następująco:




drogi wojewódzkie – 44339 mln wozokilometrów, co stanowi 4173 poj./dobę,
drogi powiatowe – 65196 mln wozokilometrów, co stanowi 1428 poj./dobę.

Etap 2 - Średni dystans pokonywany przez pojazdy przy realizacji Programu oraz bez jego realizacji
Przedmiotowy czynnik, zgodnie z opisaną poniżej metodyką, obrazuje jak realizacja przedsięwzięcia
wpłynie na skrócenie drogi pokonywanej przez pojazdy, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie
zużycia paliwa. Niezbędne w tym celu jest jednak zastosowanie pewnych uogólnień w przyjętym
podejściu z uwagi na charakter opracowania i posiadane dane. Pozwoli to jednak wyznaczyć
najistotniejsze trendy związane ze zmianami potoków ruchu po wybudowaniu przepraw mostowych
w stosunku do stanu obecnego.
Przyjęto, że szerokość bufora wyznaczonego do analiz wyniesie 30 km po każdej stronie rzeki, czyli
60 km w linii prostej, co odpowiada w przybliżeniu 1-godzinnej podróży. Ponadto przyjęto, że
w obrębie założonego bufora podróże będą się odbywały na odległość nie większą niż 80 km. Jest to
obszar, w obrębie którego zajdą największe zmiany w dystansie pokonywanym przez pojazdy po
realizacji przedsięwzięcia w porównaniu do stanu obecnego i z tego względu analiza zmian
w założonym buforze jest kluczowa do identyfikacji tego, jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie na
skrócenie dystansu pokonywanego przez kierowców.
Docelowo dane opracowane w ramach Etapu 2 (tj. średni dystans pokonywany przez pojazdy przy
realizacji Programu oraz bez jego realizacji) razem z oszacowanym w ramach Etapu 1 natężeniem
ruchu pojazdów pozwolą na wyliczenie liczby wozokilometrów na rok 2015 dla Mostu A i Mostu B, czyli

4

W niektórych przypadkach niewielka część ruchu obsługiwana jest też przez promy rzeczne, co zostało uwzględnione w Etapie 5 analizy.
W przypadku planowanego mostu na Wiśle na odcinku Góra Kalwaria – Warszawa jako most istniejący przyjęto będący obecnie w trakcie
realizacji most w ciągu drogi S2 Południowej Obwodnicy Warszawy. Z uwagi na fakt, że na tej przeprawie przewidywane jest znaczne
natężenie ruchu pojazdów, a nie jest ona uwzględniona w GPR 2015 [31], oparto się a danych dotyczących przewidywanego natężenia
ruchu z Koncepcji Programowej dla tej inwestycji [34].
6
Nie stwierdzono, aby mosty znajdujące się najbliżej obiektów planowanych do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów”
znajdowały się w ciągu dróg gminnych – wszystkie te obiekty znajdują się w ciągu dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych.
5
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wykazanie ile kilometrów łącznie pokonują wszystkie pojazdy w ciągu roku poruszające się Mostem A
i Mostem B. Dodatkowo dla wariantu inwestycyjnego zostanie wyliczona również liczba
wozokilometrów na rok 2015 dla nowego mostu realizowanego w ramach Programu „Mosty dla
Regionów”.
Celem zapewnienia odpowiedniej przejrzystości i czytelności zastosowanego podejścia, poniżej
opisano je w podziale na wariant bezinwestycyjny i wariant inwestycyjny.
o Wariant bezinwestycyjny (stan istniejący)
Przyjęto, że kluczowym jest przeanalizowanie dystansu pokonywanego przez pojazdy poruszające się
po dwóch istniejących przeprawach mostowych znajdujących się najbliżej mostu przewidywanego do
wykonania w ramach Programu „Mosty dla Regionów”. Szczegóły przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 5 Istniejące przeprawy mostowe znajdujące się najbliżej mostu przewidywanego do wykonania
w ramach Programu „Mosty dla Regionów”.
Dwie istniejące przeprawy mostowe znajdujące się najbliżej mostu przewidywanego do wykonania w
ramach Programu „Mosty dla Regionów”
Most A

Nr mostu

Most B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DK48 Dęblin
DK50 Góra Kalwaria
DK61 Warszawa
DW160 Międzychód
DK62 Tonkiele
DK62 Wyszków
DK60 Różan
S7 Zakroczym
DW919 Racibórz
A8 Wrocław
DW323 Ciechanów

Odległość w km od
planowanego nowego
mostu
30
11
9
18
23
19
35
13
11
11
18

12

DP 1187F Cigacice

14

13

DP 3400P Koło

20

14

DW442 Pyzdry

16

15
16
17
18
19
20
21
22

DP 4158P Śrem
DP 2055P Oborniki
DW865 Jarosław
DW178 Czarnków
DK42 Przedbórz
DW874 Puławy
DP1432R Dynów

11
13
11
16
29
15
8

Nr drogi i miejscowość

Nr drogi i miejscowość
DK50 Góra Kalwaria
S2 Warszawa*
DK85 Nowy Dwór Maz.
DW159 Skwierzyna
DK63 Nur
DK62 Serock
DW618 Pułtusk
DK50 Wyszogród
DP 1404O Cisek
7
DW Brzeg Dolny
DK12 Głogów**
DK29 Krosno
Odrzańskie**
DK92 Konin
DK11 Nowe Miasto nad
Wartą
DW431 Rogalinek
DW185 Obrzycko
DW835 Sieniawa
DW177 Wieleń
DK12/74 Sulejów**
DW747 Kamień
DP2235R Dobra

Odległość w km od
planowanego nowego
mostu
48
11
16
17
18
14
20
22
18
14
18
28
17
13
17
11
12
15
14
28
18

*- Most na rzece Wiśle w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy uznano za inwestycję przesądzoną do realizacji.
**- Jako przeprawy znajdujące się najbliżej uznano istniejące mosty. Pomimo, że przewiduje się budowę odpowiednio obwodnicy Głogowa
w ciągu DK12, obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 oraz drogi S12 Piotrków Tryb. – Radom, to przebieg tych inwestycji nie jest
jeszcze znany. Z tego względu nie zostały uwzględnione w niniejszej analizie, niemniej nie wpływa to istotnie na wynik obliczeń –
ww. 3 inwestycje będą przekraczać rzekę w pobliżu istniejących przepraw mostowych, praktycznie w każdym z rozważanych obecnie
wariantów ich przebiegu.

7

Droga zarządzana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei – oczekuje na nadanie numeru.
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Na potrzeby oceny emisji ekwiwalentnej CO 2 z wariantu bezinwestycyjnego przyjęto, że ww. obecnie
funkcjonujące przeprawy mostowe są wykorzystywane przez 4 typy ruchu pojazdów, wyznaczone
w oparciu o maksymalny pokonywany przez te pojazdy dystans. Każdy z wyodrębnionych 4 typów
ruchu posiada określony udział w ogóle natężenia ruchu na istniejącym moście określonym w ramach
Etapu 1, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 6 Charakterystyka typów ruchu na istniejących mostach i mostach przesądzonych do realizacji.

Typ ruchu

Ruch lokalny
Ruch ponadlokalny
Ruch regionalny
Ruch
międzyregionalny i
tranzytowy
SUMA

30 km
50 km
80 km

Udział danego
typu ruchu w
ogóle natężenia
ruchu pojazdów
- drogi gminne i
powiatowe
40 %
40 %
20 %

Udział danego
typu ruchu w
ogóle natężenia
ruchu pojazdów
- drogi
wojewódzkie
25 %
25 %
20 %

Udział danego
typu ruchu w
ogóle natężenia
ruchu pojazdów
- drogi krajowe
– klasa G i GP
10 %
10 %
20 %

Udział danego
typu ruchu w
ogóle natężenia
ruchu pojazdów
- drogi krajowe
– klasa A iS
5%
5%
20 %

Ponad 80 km

0%

30 %

60 %

70 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

Maksymalny
pokonywany
dystans

Zgodnie z przyjętymi założeniami przedstawionymi w powyższej tabeli w rozpatrywanym buforze
kluczowe znaczenie ma ruch lokalny, ponadlokalny i regionalny. Udział poszczególnych typów ruchu
w ogóle natężenia ruchu pojazdów w zależności od klasy drogi waha się od 5 % do 40 %.
Przyjęto także, że na drogach wojewódzkich i krajowych występuje dodatkowo ruch międzyregionalny
i tranzytowy. Ruch ten nie będzie wrażliwy na zmiany w sieci drogowej związanej z realizacją nowego
obiektu mostowego w ramach Programu „Mosty dla Regionów” lub będzie wrażliwy w stopniu
znikomym, a sam dystans pokonywany przez pojazdy skróci się nieznacznie. Mając na uwadze, że
celem analiz jest porównanie zmian między wariantem bezinwestycyjnym a inwestycyjnym, nie
uwzględniono emisji ekwiwalentnej CO2 z ruchu międzyregionalnego i tranzytowego. W dalszych
analizach uwzględniano jedynie ruch w założonym buforze, tj. ruch lokalny, ponadlokalny i regionalny.
Ostatnim krokiem w ramach analiz prowadzonych podczas Etapu 2 dla wariantu bezinwestycyjnego
jest wyliczenie liczby wozokilometrów na rok dla Mostu A i Mostu B, czyli wykazanie ile km łącznie
pokonują wszystkie pojazdy w ciągu roku poruszające się Mostem A i Mostem B. Powyższą wartość
stanowi iloczyn 3 zmiennych:




natężenia ruchu na każdym z mostów wykazany w Etapie 1,
maksymalnego pokonywanego dystansu przez dany typ ruchu,
procentowego udział danego typu ruchu w ogóle natężenia ruchu pojazdów.

o Wariant inwestycyjny (po realizacji Programu „Mosty dla Regionów”)
Przyjęto, że po zrealizowaniu każdego z mostów ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” część
pojazdów poruszających się dotychczas istniejącymi przeprawami (tj. Mostami A i Mostami B)
skorzysta z nowego mostu. Zgodnie z tym, co wskazano w metodyce dla Etapu 1 ruch po wykonaniu
nowego mostu rozłoży się proporcjonalnie, tzn. 1/3 natężenia ruchu pojazdów wykorzystujących most
zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w górę rzeki przeniesie się na nowy most oraz 1/3
natężenia ruchu pojazdów wykorzystujących most zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w dół
rzeki przeniesie się na nowy most.
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Mając powyższe na uwadze, niezbędne jest wyznaczenie, o ile kilometrów skróci się droga
pokonywana przez pojazdy w wariancie inwestycyjnym w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego
(tj. o ile skróci się droga pokonywana przez pojazdy, które skorzystają z nowego mostu w porównaniu
do sytuacji, gdyby pojazdy te nadkładały drogi i korzystały tylko z istniejących dotychczas przepraw).
W związku z tym, że przyjęto do analiz 3 główne typy ruchu (ruch lokalny, ponadlokalny i regionalny),
dla każdego z typów ruchu wyznaczono za pomocą wskaźników procentowych, o ile skróci się średnio
droga pokonywana przez pojazdy w wariancie inwestycyjnym w porównaniu do wariantu
bezinwestycyjnego.
Ze względu na różną odległość istniejących mostów od planowanych do realizacji w ramach Programu
„Mosty dla Regionów” przepraw, wyodrębniono odrębne przedziały. Przyjęto, że największe różnice
wystąpią tam, gdzie odległość istniejącego mostu od mostu przewidzianego do realizacji w ramach
Programu „Mosty dla Regionów” jest największa. Innymi słowy przyjęto, że droga pokonywana przez
pojazdy najbardziej skróci się w przypadkach, gdy w chwili obecnej najbliższe przeprawy mostowe są
znacznie od siebie oddalone, co powoduje konieczność nadkładania drogi.
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Tabela 7 Skrócenie średniej długości drogi pokonywanej przez pojazdy w wariancie inwestycyjnym w podziale na typy ruchu oraz odległość planowanego do budowy mostu
od mostów istniejących
Odległość od istniejącego mostu
od 15,1 do 20,0 km
od 20,1 do 25,0 km

do 15,0 km

Maksymalny pokonany dystans w wariancie inwestycyjnym w
km

Przyjęty wskaźnik procentowy, o ile skróci się dystans
pokonywany przez pojazdy po oddaniu do użytkowania
nowego mostu

Maksymalny pokonany dystans w wariancie inwestycyjnym w
km

Przyjęty wskaźnik procentowy, o ile skróci się dystans
pokonywany przez pojazdy po oddaniu do użytkowania
nowego mostu

Maksymalny pokonany dystans w wariancie inwestycyjnym w
km

Ruch regionalny

Przyjęty wskaźnik procentowy, o ile skróci się dystans
pokonywany przez pojazdy po oddaniu do użytkowania
nowego mostu

Ruch ponadlokalny

Maksymalny pokonany dystans w wariancie inwestycyjnym w
km

Ruch lokalny

Przyjęty wskaźnik procentowy, o ile skróci się dystans
pokonywany przez pojazdy po oddaniu do użytkowania
nowego mostu

Typ ruchu

Maksymalny pokonany dystans w
wariancie bezinwestycyjnym w
km

powyżej 25,0 km

30

-25%

22,5

-30%

21,0

-40%

18,0

-50%

15,0

50

-10%

45,0

-15%

42,5

-25%

37,5

-35%

32,5

80

-5%

76,0

-10%

72,0

-15%

68,0

-20%

64,0
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Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, o ile w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego
skróci się dystans pokonywany przez poszczególne typy ruchu po wykonaniu mostu w ramach
Programu „Mosty dla Regionów”, z uwzględnieniem odległości od obecnie funkcjonujących przepraw
mostowych.
Ostatnim krokiem w ramach analiz prowadzonych podczas Etapu 2 dla wariantu inwestycyjnego jest
wyliczenie liczby wozokilometrów na rok dla Mostu A, Mostu B oraz nowego mostu realizowanego
w ramach Programu „Mosty dla Regionów”, czyli wykazanie ile km łącznie pokonują wszystkie pojazdy
w ciągu roku poruszające się tymi trzema mostami. Powyższą wartość stanowi iloczyn 3 zmiennych:





natężenia ruchu na każdym z mostów wykazany w Etapie 1,
maksymalnego pokonywanego dystansu przez dany typ ruchu,
procentowego udział danego typu ruchu w ogóle natężenia ruchu pojazdów.

Etap 3 – Obecna oraz przewidywana struktura ruchu pojazdów
Jak wynika z Niebieskiej Księgi Jaspers [14] struktura ruchu pojazdów, tj. udział pojazdów ciężkich
8
i lekkich w ogóle ruchu pojazdów na drodze ma istotny wpływ na wartość współczynnika
ekwiwalentnej emisji CO2. Stąd też niezwykle istotne jest uwzględnienie struktury ruchu pojazdów
w prowadzonych analizach.
Na potrzeby analiz w ww. zakresie przyjęto założenia, że:


Struktura ruchu na najbliższych 2 przeprawach mostowych (Most A i Most B) jest równa:
o wartości średniego udziału pojazdów lekkich i ciężkich z GPR 2015 [31] dla odcinka
pomiarowego przebiegającego przez most, jeżeli dany most jest w ciągu dróg wojewódzkich
lub krajowych,
o wartości średniego udziału pojazdów lekkich i ciężkich w ruchu na drogach powiatowych
wskazanego w danych GUS [32], jeżeli przeprawy te są zlokalizowane w ciągu dróg
powiatowych,
o strukturze ruchu pojazdów wskazanej w Koncepcji Programowej [34] dla drogi S2 Południowa
Obwodnica Warszawy.

Struktura ruchu na nowobudowanym moście będzie stanowiła wartość proporcjonalną do udziału
w ruchu pojazdów lekkich i ciężkich na 2 mostach zlokalizowanych najbliżej planowanej
przeprawy (Most A i Most B).
9

Jako „najbliższe przeprawy mostowe” rozpatrywano mosty istniejące .
Zgodnie z danymi GUS [32] struktura ruchu pojazdów na drogach powiatowych przedstawia się
następująco:





drogi krajowe – pojazdy lekkie 72,6 %, pojazdy ciężkie 27,4 %,
drogi wojewódzkie – pojazdy lekkie 85,6 %, pojazdy ciężkie 14,4 %,
drogi powiatowe – pojazdy lekkie 91,1%, pojazdy ciężkie 8,9%.

Etap 4 - Współczynnik ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km]
Niniejszy współczynnik określa ekwiwalentną emisję gazów cieplarnianych z pojazdu lekkiego lub
ciężkiego poruszającego się określoną prędkością na odcinku 1 km drogi. Na potrzeby przedmiotowego
opracowania przyjęto współczynniki ekwiwalentnej emisji zamieszczone w Niebieskiej Księdze Jaspers

8

Jako pojazdy lekkie przyjęto motocykle i samochody osobowe oraz wszystkie pojazdy do 3,5 t, a jako pojazdy ciężkie pojazdy ciężarowe,
autobusy i ciągniki rolnicze.
9
W przypadku planowanego mostu na Wiśle na odcinku Góra Kalwaria – Warszawa jako most istniejący przyjęto będący obecnie w trakcie
realizacji most w ciągu drogi S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.
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[14]. Ponadto mając na uwadze specyfikę inwestycji zawartych w Programie „Mosty dla Regionów”
przyjęto następujące założenia:


Średnia prędkość pojazdów będzie zawierać się w przedziale 71-80 km/h, określonym
10
w Niebieskiej Księdze Jaspers [14] .
 Wszystkie inwestycje w ramach Programu będą realizowane w terenie płaskim (odstąpiono od
uwzględniania wpływu nachylenia drogi na ekwiwalentną emisję CO 2 z uwagi na strategiczny
charakter niniejszego opracowania).
 Z uwagi na zróżnicowanie wskaźników jednostkowej ekwiwalentnej emisji gazów cieplarnianych
w Niebieskiej Księdze Jaspers [14] przyjęto, że:
o w wariancie bezinwestycyjnym, tzn. bez realizacji Programu, proporcja odcinków
o nawierzchni zdegradowanej do odcinków o nawierzchni nowej wyniesie 50/50,
o w wariancie inwestycyjnym z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni na moście i drogach
dojazdowych proporcja ta wyniesie odpowiednio 40/60.
W oparciu o ww. założenia przyjęte wskaźniki ekwiwalentnej emisji kształtują się następująco
(opracowanie własne na podstawie [14]):
Tabela 8 Przyjęty współczynnik ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km]



Wariant

Pojazdy Lekkie [tCO2eq/poj./km]

Pojazdy Ciężkie [tCO2eq/poj./km]

Wariant bezinwestycyjny
Wariant inwestycyjny

0,000196
0,000194

0,000882
0,000862

Etap 5 – Emisja z ruchu pojazdów obsługiwanego przez istniejące przeprawy promowe
W przypadku mostów planowanych do wykonania w miejscu obecnie funkcjonującej przeprawy
promowej uwzględnić należy ruch pojazdów obecnie odbywający się przy wykorzystaniu przeprawy
promowej. Natężenie ruchu przyjęto zgodnie z zasadą przezorności, jako maksymalną przepustowość
promu i uwzględniono w obliczeniach. Przyjęto założenia, że:


Promy mają średnio wymiar 5 x 12 m (ze względu na parametry techniczno-eksploatacyjne promy
o długości ok. 12 m, szerokości ok. 5 m i nośności 50÷150 kN stanowią ok. 90% wszystkich
promów obsługujących przeprawy promowe na drogach publicznych w Polsce [33]) i mieszczą
tym samym do 4 pojazdów.
 W oparciu o informacje udostępniane przez poszczególnych zarządców dróg, w ciągu których
znajdują się promy, kursują one średnio 10 h w ciągu dnia przez 10 m-cy w roku wykonując
maksymalnie 3 kursy (liczone jako tam i z powrotem) na godzinę.
 Promy obsługują jedynie pojazdy lekkie.
Powyższe pozwala wyliczyć uśrednione natężenie ruchu na przeprawie promowej w ciągu doby
wynoszące 180 pojazdów na dobę.

10

Niebieska Księga Jaspers [14] przedstawia współczynniki jednostkowej ekwiwalentnej emisji gazów cieplarnianych w przedziałach
prędkości pojazdów co 10 km/h. Średnia dobowa prędkość pojazdów na drogach krajowych została określona na podstawie danych za
rok 2015 opublikowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [15]. Na tej podstawie na potrzeby niniejszego
opracowania przyjęto wartości jednostkowej ekwiwalentnej emisji gazów cieplarnianych wyznaczone dla przedziału 71-80 km/h.
Prędkość w przedziale 71-80 km/h została przyjęta zarówno dla wariantu inwestycyjnego jak i bezinwestycyjnego. Zgodnie z zasadą
przezorności przyjęto również, że prędkość pojazdów ciężkich jest analogiczna jak prędkość pojazdów lekkich.
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Liczba przepraw promowych na odcinkach rzek, gdzie planowana jest realizacja mostu w ramach
Programu „Mosty dla Regionów” waha się od 0 do 3 przepraw promowych. Mając powyższe na
uwadze przyjęto, że:


We wszystkich lokalizacjach gdzie funkcjonuje minimum jedna przeprawa promowa, w wariancie
11
inwestycyjnym będzie ona zastąpiona nowym mostem .
 We wszystkich lokalizacjach gdzie funkcjonuje więcej niż jedna przeprawa promowa, w wariancie
inwestycyjnym jedna z tych przepraw zostanie zastąpiona obiektem mostowym, natomiast
pozostałe będą funkcjonować w niezmieniony sposób.
Szczegóły dotyczące liczby funkcjonujących przepraw promowych we wszystkich rozpatrywanych
lokalizacjach przedstawiono w metodyce dla Etapu 6 (poniżej).


Etap 6 - Emisja ekwiwalentna CO2 z obecnie funkcjonujących promów rzecznych (emisja z napędu
promów rzecznych)
Mając na uwadze parametry funkcjonujących promów rzecznych (w większości wymiary ok. 5 x 12 m,
ładowność do 4 pojazdów i nośność nie więcej niż 150kN [33]) przyjęto, że współczynnik
ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km] będzie wynosił dwudziestokrotność przyjętego
współczynnika dla pojazdów ciężkich w wariancie bezinwestycyjnym, tj.: 0,01678 tCO 2eq/prom/km.
Następnie wyliczono emisję ekwiwalentną CO2 z funkcjonujących przepraw promowych przy
uwzględnieniu przyjętej wcześniej częstotliwości wykonywania operacji w ciągu doby, liczby dni w
ciągu roku kiedy przeprawa promowa jest czynna (patrz Etap 5) oraz długości samej przeprawy
promowej określonej na podstawie pomiarów na ortofotomapie.
Analizy przeprowadzono dla wariantów bezinwestycyjnego i inwestycyjnego przy założeniu, że:




W przypadku, gdy na rozpatrywanym odcinku rzeki funkcjonuje 1 przeprawa promowa to most
przewidziany do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” powstanie w miejscu tej
przeprawy a sama przeprawa promowa przestanie funkcjonować.
W przypadku, gdy na rozpatrywanym odcinku rzeki funkcjonuje więcej niż 1 przeprawa promowa
to most przewidziany do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” powstanie
w miejscu jednej z tych przepraw, natomiast pozostałe przeprawy promowe będą dalej
funkcjonować w dotychczasowy sposób.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9 Przyjęte parametry dotyczące przepraw promowych

Nr
mostu

Liczba funkcjonujących
przepraw promowych

Liczba kursów (tam i z
powrotem) w ciągu
dnia

Liczba dni w roku, kiedy
wykonywane są przewozy
promem

Łączna długość
przepraw promowych
12
[m]

1
2

2
1

120
60

300
300

450
190

11

Przyjęto, że ruch pojazdów dotychczas obsługiwanych przez prom przeniesie się po realizacji nowego obiektu mostowego w całości na
ten most, niemniej nie wpłynie to na dystans pokonywany przez te pojazdy (pojazdy będą dalej pokonywały tą samą drogę –
w wariancie inwestycyjnym mostem nad rzeką, natomiast w wariancie bezinwestycyjnym promem rzecznym). W związku z tym nie
zmieni się ekwiwalentna emisja CO2 związana z ruchem tych pojazdów. Nie zmienia to jednak faktu, że sama emisja związana z ruchem
pojazdów obsługiwanym przez przeprawę promową w wariancie bezinwestycyjnym i przez nowy most w wariancie inwestycyjnym
będzie miała miejsce i musi być uwzględniona w analizach dla obu wariantów.
12
W przypadku, gdy na danym odcinku funkcjonuje więcej niż 1 prom podano łączną długość wszystkich przepraw promowych.
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Nr
mostu

Liczba funkcjonujących
przepraw promowych

Liczba kursów (tam i z
powrotem) w ciągu
dnia

Liczba dni w roku, kiedy
wykonywane są przewozy
promem

Łączna długość
przepraw promowych
12
[m]

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
3
3
0
0
2
1
0
3
2

0
0
0
0
60
0
60
0
0
120
180
180
0
0
120
60
0
180
120

0
0
0
0
300
0
300
0
0
300
300
300
0
0
300
300
0
300
300

0
0
0
0
100
0
50
0
0
350
140
200
0
0
130
40
0
710
160



Etap 7 - Analiza ekwiwalentnej emisji CO2 z mostu na rzece Elbląg
Ze względu na to, że budowa mostu na rzece Elbląg de facto zastąpi już obecnie funkcjonujący w tej
samej lokalizacji most przyjęto, że realizacja nowego mostu nie różnicuje istotnie emisji ekwiwalentnej
CO2 w obu rozpatrywanych wariantach. Wynika to z tego, iż:



Ruch będzie cechował się tym samym natężeniem i strukturą niezależnie od wybranego wariantu.
Nie nastąpią zmiany w układzie sieci drogowej na skutek realizacji inwestycji (w miejscu realizacji
inwestycji ciągłość sieci jest już zapewniona).
Niezależnie od powyższych czynników sama emisja ekwiwalentna CO2 z ruchu odbywającego się
z wykorzystaniem niniejszej przeprawy będzie miała miejsce i niezależnie od wariantu (most istniejący
w wariancie bezinwestycyjnym lub nowy most w wariancie inwestycyjnym) musi być uwzględniona
w obliczeniach dla obu wariantów.
Zgodnie z przyjętym założeniem emisja ekwiwalentna CO 2 w obu wariantach będzie miała taką samą
wartość. Została on obliczona metodyką zbliżoną do metodyki przyjętej dla pozostałych 21 mostów
realizowanych w Programie „Mosty dla Regionów”. Analizie poddano jedynie emisję związaną
z ruchem odbywającym się przez istniejący most, bez uwzględnienia ruchu na mostach znajdujących
się najbliżej przeprawy (tj. Mostach A i B), gdyż po realizacji inwestycji ruch z mostów sąsiednich nie
przeniósłby się na nowy most, który powstanie w miejscu już funkcjonującej przeprawy.
Przyjęto następujące założenia:



W oparciu o metodykę dla Etapu 1 przyjęto natężenie ruchu dla dróg powiatowych zgodnie
z danymi z GUS [32], tj.: 1428 poj./dobę.
Zgodnie z metodyką dla Etapu 2 przyjęto udział poszczególnych typów ruchu (ruch lokalny,
ponadlokalny i regionalny) charakterystyczny dla dróg powiatowych. Uwzględniając powyższe
oraz dane z Etapu 1 wyliczono liczbę wozokilometrów wynoszącą dla mostu na rzece Elbląg
25 018 560.
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Zgodnie z metodyką dla Etapu 3 przyjęto udział pojazdów lekkich i ciężkich w oparciu o dane GUS
dla dróg powiatowych [32], tj. odpowiednio 91,1 % i 8,9 %.
 Zgodnie z metodyką dla Etapu 4 przyjęto Współczynnik ekwiwalentnej emisji CO 2 wynoszący
0,000196 tCO2eq/poj./km dla pojazdów lekkich i 0,000882 tCO2eq/poj./km dla pojazdów ciężkich.
Powyższe pozwoliło wyliczyć wartość ekwiwalentnej emisji CO2 wynoszącą 6431,12 tCO2eq
zarówno dla wariantu bezinwestycyjnego, jak i inwestycyjnego.
 Mając na uwadze, że analizie podlega jedynie emisja związana z ruchem pojazdów po istniejącym
moście, niezasadnym było prowadzenie analiz związanych z emisją z ruchu odbywającego się
poprzez przeprawy promowe (Etap 5) jak i emisję z samych przepraw promowych (Etap 6).
 Przyjęto, że inwestycja nie spowoduje powstania ruchu wygenerowango, toteż nie zastosowano
w tym przypadku związanej z tym korekty do obliczeń ekwiwalentnej emisji CO 2, co miało miejsce
w przypadku pozostałych 21 mostów (patrz Etap 8).
Mając na uwadze powyższe przyjęto, że wartość ekwiwalentnej emisji CO2 dla mostu na rzece Elbląg
wyniesie obu wariantach 6431,12 tCO2eq.


Etap 8 - Szacowany ruch wzbudzony poprzez realizację inwestycji zapisanych w Programie „Mosty
dla Regionów”
Prognozowanie ruchu wzbudzonego bazuje na założeniu, że zwiększenie podaży wyrażonej przez
rozbudowę infrastruktury drogowej przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na podróże,
zwiększając m.in. pracę przewozową. Wynika to z faktu, iż nowa inwestycja infrastrukturalna generuje
oszczędności czasowe wpływające na zmiany w zrachowaniach komunikacyjnych mieszkańców [29].
Szczegółowa analiza powyższego zagadnienia wymagałaby m. in. zbudowania sieciowego modelu
ruchu dla każdej z planowanych przepraw mostowych, co na obecnym etapie i przy obecnie
posiadanych danych dotyczących przedmiotowych inwestycji jest niezasadne i obarczone zbyt dużym
błędem.
W związku z tym na potrzeby niniejszych analiz konieczne było zastosowanie znacznie uproszczonego
podejścia. Celem określenia możliwego wzrostu natężenia ruchu w wariancie inwestycyjnym o ruch
wzbudzony przeanalizowano wybraną dokumentację dotyczącą nowych odcinków dróg w Polsce pod
kątem prognozowanego natężenia ruchu w wariancie bezinwestycyjnym i inwestycyjnych w tych
samych horyzontach czasowych. Na tej podstawie określono wzrost natężenia ruchu pojazdów, jaki
może zostać wywołany poprzez budowę nowych przepraw mostowych. Powyższe zostało następnie
uwzględnione w prowadzonych obliczaniach dotyczących wartości ekwiwalentnej emisji CO 2.

3.2.1.3.

WYNIKI ANALIZ

Poniżej przedstawiono w podziale na przyjęte Etapy analizy, w jaki sposób kształtować będzie się ekwiwalentna
emisja CO2 dla roku 2015 w wariancie bez realizacji inwestycji zapisanych w Programie „Mosty dla Regionów”
oraz w wariancie przy realizacji niniejszego Programu. Na koniec zamieszczono podsumowanie
przeprowadzonych analiz wraz z komentarzem do uzyskanych wyników. W dalszej części opracowania (patrz
rozdział 3.2.2) na podstawie uzyskanych wyników przedstawiono prognozy dotyczące zmian ekwiwalentnej
emisji CO2 w przyszłości dla obu wariantów.
Etap 1 – analiza obecnego oraz przewidywanego natężenia ruchu
Przyjęte do obliczeń dane dotyczące natężenia ruchu zostały oparte o Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na
drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. opracowany przez GDDKiA [31] oraz dane GUS z opracowania pt.
„Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015” [32] zgodnie z przyjętą metodyką. W poniższej tabeli
zestawiono dane dotyczące przyjętego natężenia ruchu pojazdów, który obecnie odbywa się po dwóch
najbliższych przeprawach mostowych w stosunku do planowanej lokalizacji nowego mostu realizowanego
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w ramach Programu „Mosty dla Regionów” (tj. wariant bezinwestycyjny). Najbliższe przeprawy mostowe
w stosunku do mostu planowanego w ramach Programu „Mosty dla Regionów” oznaczono odpowiednio jako
„Most A” i „Most B”.

Tabela 10 Wariant bezinwestycyjny – przyjęte natężenie ruchu
Nr mostu

Most A
Natężenie ruchu w poj./rok

Most B
Natężenie ruchu w poj./rok

1

997 545

6 364 140

2

6 364 140

32 492 300

3

4 552 448*

5 371 705

4

958 125

853 735

5

578 160

867 970

6

2 886 785

2 003 850

7

1 299 400

2 328 700

8

9 883 470

2 351 695

9

2 809 040

521 220

10

18 326 650

1 523 145*

11

322 660

6 960 185

12

521 220

2 559 015

13

521 220

4 817 270

14

1 379 700

6 073 600

15

521 220

3 090 090

16

521 220

1 813 685

17

6 687 165

2 654 280

18

1 720 610

1 808 210

19

1 279 690

6 855 795

20

1 523 145*

666 490

21

-

-

22

521 220

521 220

*- Obiekty na drogach wojewódzkich, dla których natężenie ruchu w GPR 2015 [31] nie zostało podane. Przyjęto dane z GUS [32].

W wariancie inwestycyjnym zgodnie z przyjętą metodyką założono, że ruch po realizacji nowego mostu rozłoży
się także na nowy most, tzn. będzie prowadzony 3 przeprawami mostowymi a nie 2 jak ma to miejsce obecnie.
Przyjęto, że rozkład nastąpi proporcjonalnie, tzn. 1/3 natężenia ruchu pojazdów wykorzystujących most
zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w górę rzeki przeniesie się na nowy most oraz 1/3 natężenia ruchu
pojazdów wykorzystujących most zlokalizowany najbliżej planowanego mostu w dół rzeki przeniesie się na
nowy most.
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Tabela 11 Wariant inwestycyjny – przyjęte natężenie ruchu.

1

Most A
Natężenie ruchu w
poj./rok
665 030

4 242 760

Nowy most budowany w ramach
Programu „Mosty dla Regionów”
Natężenie ruchu w poj./rok
2 453 895

2

4 242 760

21 661 533

12 952 147

3

3 034 965

3 581 137

3 308 051

4

638 750

569 157

603 953

5

385 440

578 647

482 043

6

1 924 523

1 335 900

1 630 212

7

866 267

1 552 467

1 209 367

8

6 588 980

1 567 797

4 078 388

9

1 872 693

347 480

1 110 087

10

12 217 767

1 015 430

6 616 598

11

215 107

4 640 123

2 427 615

12

347 480

1 706 010

1 026 745

13

347 480

3 211 513

1 779 497

14

919 800

4 049 067

2 484 433

15

347 480

2 060 060

1 203 770

16

347 480

1 209 123

778 302

17

4 458 110

1 769 520

3 113 815

18

1 147 073

1 205 473

1 176 273

19

853 127

4 570 530

2 711 828

20

1 015 430

444 327

729 878

21

-

-

-

22

347 480

347 480

347 480

Nr mostu

Most B
Natężenie ruchu w poj./rok

Przyjęte natężenie ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego zostało następnie
wykorzystane w obliczeniach prowadzonych w ramach Etapu 2.

Etap 2 – analiza średniego dystansu pokonywanego przez pojazdy przy realizacji Programu oraz bez jego
realizacji
Niniejszy czynnik obrazuje jak realizacja przedsięwzięcia wpłynie na skrócenie drogi pokonywanej przez
pojazdy, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie zużycia paliwa. Zgodnie z przyjętą metodyką analizy
prowadzono w określonym buforze, stanowiącym obszar, w którym zajdą największe zmiany w dystansie
pokonywanym przez pojazdy po realizacji przedsięwzięcia w porównaniu do stanu obecnego. Do analiz
wykorzystano wartości natężenia ruchu pojazdów przyjęte w Etapie 1 analiz. Rezultatem analiz jest liczba
wozokilometrów wyliczona dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego przy wykorzystaniu:
 danych o natężeniu ruchu z Etapu 1,
 maksymalnego pokonywanego dystansu przez dany typ ruchu,
 procentowego udział danego typu ruchu w ogóle natężenia ruchu pojazdów.
Wyniki prowadzonych analiz z podziałem na wariant bezinwestycyjny i inwestycyjny przedstawiono poniżej.
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Tabela 12 Wariant bezinwestycyjny – przyjęta liczba wozokilometrów dla Mostu A i Mostu B
Nr mostu

Wozokilometry - Most A

Wozokilometry - Most B

Ruch lokalny

Ruch ponadlokalny

Ruch regionalny

Suma

Ruch lokalny

Ruch ponadlokalny

Ruch regionalny

Suma

1

2 992 635

4 987 725

15 960 720

23 941 080

19 092 420

31 820 700

101 826 240

152 739 360

2

19 092 420

31 820 700

101 826 240

152 739 360

48 738 450

81 230 750

519 876 800

649 846 000

3

13 657 344

22 762 240

72 839 168

109 258 752

16 115 115

26 858 525

85 947 280

128 920 920

4

7 185 938

11 976 563

15 330 000

34 492 500

6 403 013

10 671 688

13 659 760

30 734 460

5

1 734 480

2 890 800

9 250 560

13 875 840

2 603 910

4 339 850

13 887 520

20 831 280

6

8 660 355

14 433 925

46 188 560

69 282 840

6 011 550

10 019 250

32 061 600

48 092 400

7

3 898 200

6 497 000

20 790 400

31 185 600

17 465 250

29 108 750

37 259 200

83 833 200

8

14 825 205

24 708 675

158 135 520

197 669 400

7 055 085

11 758 475

37 627 120

56 440 680

9

21 067 800

35 113 000

44 944 640

101 125 440

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

10

27 489 975

45 816 625

293 226 400

366 533 000

11 423 588

19 039 313

24 370 320

54 833 220

11

2 419 950

4 033 250

5 162 560

11 615 760

20 880 555

34 800 925

111 362 960

167 044 440

12

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

7 677 045

12 795 075

40 944 240

61 416 360

13

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

14 451 810

24 086 350

77 076 320

115 614 480

14

10 347 750

17 246 250

22 075 200

49 669 200

18 220 800

30 368 000

97 177 600

145 766 400

15

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

23 175 675

38 626 125

49 441 440

111 243 240

16

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

13 602 638

22 671 063

29 018 960

65 292 660

17

50 153 738

83 589 563

106 994 640

240 737 940

19 907 100

33 178 500

42 468 480

95 554 080

18

12 904 575

21 507 625

27 529 760

61 941 960

13 561 575

22 602 625

28 931 360

65 095 560

19

3 839 070

6 398 450

20 475 040

30 712 560

20 567 385

34 278 975

109 692 720

164 539 080

20

11 423 588

19 039 313

24 370 320

54 833 220

4 998 675

8 331 125

10 663 840

23 993 640

21

-

-

-

-

-

-

-

-

22

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560

6 254 640

10 424 400

8 339 520

25 018 560
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Tabela 13 Wariant inwestycyjny – przyjęta liczba wozokilometrów dla Mostu A, Mostu B oraz mostu budowanego w ramach Programu „Mosty dla Regionów”
Nr
mostu

Wozokilometry - Most A

Wozokilometry - Most B

Wozokilometry – most realizowany w ramach Programu „Mosty dla
Regionów:
Ruch
Ruch lokalny
Ruch regionalny
Suma
ponadlokalny

Ruch lokalny

Ruch
ponadlokalny

Ruch
regionalny

Suma

Ruch lokalny

Ruch
ponadlokalny

Ruch
regionalny

Suma

1

1 995 090

3 325 150

10 640 480

15 960 720

12 728 280

21 213 800

67 884 160

101 826 240

3 680 842

7 975 159

31 409 856

43 065 857

2

12 728 280

21 213 800

67 884 160

101 826 240

32 492 300

54 153 833

346 584 533

433 230 666

16 957 717

33 915 435

196 872 629

247 745 782

3

9 104 896

15 174 826

48 559 444

72 839 166

10 743 410

17 905 683

57 298 187

85 947 280

7 174 529

14 438 587

48 849 920

70 463 037

4

4 790 625

7 984 375

10 220 000

22 995 000

4 268 675

7 114 458

9 106 507

20 489 640

3 170 755

6 417 004

8 696 928

18 284 687

5

1 156 320

1 927 200

6 167 040

9 250 560

1 735 940

2 893 233

9 258 347

13 887 520

997 873

2 024 655

7 018 707

10 041 235

6

5 773 570

9 622 617

30 792 373

46 188 560

4 007 700

6 679 500

21 374 400

32 061 600

3 523 637

7 095 387

24 009 408

34 628 432

7

2 598 800

4 331 333

13 860 267

20 790 400

11 643 500

19 405 833

24 839 467

55 888 800

4 724 925

9 655 162

16 721 867

31 101 954

8

9 883 470

16 472 450

105 423 680

131 779 600

4 703 390

7 838 983

25 084 747

37 627 120

5 117 318

10 352 221

60 737 265

76 206 805

9

14 045 200

23 408 667

29 963 093

67 416 960

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

6 726 366

13 487 480

16 734 325

36 948 171

10

18 326 650

30 544 417

195 484 266

244 355 333

7 615 725

12 692 875

16 246 880

36 555 480

9 728 391

19 456 781

100 572 295

129 757 466

11

1 613 300

2 688 833

3 441 707

7 743 840

13 920 370

23 200 617

74 241 973

111 362 960

5 436 784

11 003 016

34 957 656

51 397 457

12

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

5 118 030

8 530 050

27 296 160

40 944 240

2 843 167

5 899 586

13 559 312

22 302 066

13

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

9 634 540

16 057 567

51 384 213

77 076 320

4 831 505

9 778 046

25 624 752

40 234 303

14

6 898 500

11 497 500

14 716 800

33 112 800

12 147 200

20 245 333

64 785 067

97 177 600

6 969 675

13 996 837

37 395 467

58 361 979

15

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

15 450 450

25 750 750

32 960 960

74 162 160

6 971 317

14 071 389

17 473 280

38 515 986

16

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

9 068 425

15 114 042

19 345 973

43 528 440

4 964 319

9 928 639

11 830 185

26 723 143

17

33 435 825

55 726 375

71 329 760

160 491 960

13 271 400

22 119 000

28 312 320

63 702 720

17 515 209

35 030 419

47 329 988

99 875 616

18

8 603 050

14 338 417

18 353 173

41 294 640

9 041 050

15 068 417

19 287 573

43 397 040

6 401 461

12 874 615

17 420 525

36 696 601

19

2 559 380

4 265 633

13 650 027

20 475 040

13 711 590

22 852 650

73 128 480

109 692 720

5 781 691

11 670 023

40 196 039

57 647 753

20

7 615 725

12 692 875

16 246 880

36 555 480

3 332 450

5 554 083

7 109 227

15 995 760

3 689 009

7 516 871

10 560 959

21 766 839

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

4 169 760

6 949 600

5 559 680

16 679 040

3 023 076

6 080 900

5 142 704

14 246 680
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Obliczona liczba wozokilometrów dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego została następnie
wykorzystane w obliczeniach prowadzonych w ramach Etapu 4, po uprzednim uwzględnieniu struktury ruchu
pojazdów (podziału na pojazdy lekkie i ciężkie), co zostało wykonane w ramach Etapu 3.
Etap 3 – analiza obecnej oraz przewidywanej struktury ruchu
Na potrzeby analiz w ww. zakresie przyjęto założenie, że w wariancie bezinwestycyjnym struktura ruchu na
najbliższych 2 przeprawach mostowych jest równa wartości z GPR 2015 [31] (dla mostów na drogach
wojewódzkich lub krajowych), wartości średniego udziału pojazdów lekkich i ciężkich w ruchu na drogach
powiatowych wskazanego w danych GUS [32] (dla mostów na drogach powiatowych) lub strukturze ruchu
pojazdów wskazanej w Koncepcji Programowej [34] dla drogi S2 Południowa Obwodnica Warszawy.
Powyższe dane przedstawiają się następująco.

Tabela 14 Wariant bezinwestycyjny – przyjęta struktura ruchu
Nr
mostu

Most A

Most B

1

Udział pojazdów
lekkich
87,45%

Udział pojazdów
ciężkich
12,55%

Udział pojazdów
lekkich
63,75%

Udział pojazdów
ciężkich
36,25%

2

63,75%

36,25%

90,69%

9,31%

3

72,63%

27,37%

93,25%

6,75%

4

93,41%

6,59%

91,02%

8,98%

5

78,22%

21,78%

72,25%

27,75%

6

75,14%

24,86%

64,28%

35,72%

7

68,82%

31,18%

83,90%

16,10%

8

88,27%

11,73%

20,30%

79,70%

9

94,40%

5,60%

91,10%

8,90%

10

78,81%

21,19%

85,60%

14,40%

11

96,49%

3,51%

87,57%

12,43%

12

91,10%

8,90%

82,84%

17,16%

13

91,10%

8,90%

96,04%

3,96%

14

82,12%

17,88%

70,22%

29,78%

15

91,10%

8,90%

95,90%

4,10%

16

91,10%

8,90%

93,58%

6,42%

17

95,20%

4,80%

85,29%

14,71%

18

91,60%

8,40%

94,19%

5,81%

19

81,15%

18,85%

74,38%

25,62%

20

85,60%

14,40%

93,10%

6,90%

21

-

-

-

-

22

91,10%

8,90%

91,10%

8,90%

Z kolei dla wariantu inwestycyjnego przewidującego realizację Programu „Mosty dla Regionów”, przyjęto, że
struktura ruchu na nowobudowanym moście będzie proporcjonalna do natężenia ruchu wartość udziału
pojazdów lekkich i ciężkich na 2 mostach zlokalizowanych najbliżej planowanej przeprawy, tj. na Moście A i na
Moście B. Powyższe dane przedstawiają się następująco.
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Tabela 15 Wariant inwestycyjny – przyjęta struktura ruchu

Most A
Nr mostu

Nowy most budowany w ramach
Programu „Mosty dla Regionów”

Most B

1

Udział
pojazdów
lekkich
87,45%

Udział
pojazdów
ciężkich
12,55%

Udział
pojazdów
lekkich
63,75%

Udział
pojazdów
ciężkich
36,25%

2

63,75%

36,25%

90,69%

3

72,63%

27,37%

93,25%

4

93,41%

6,59%

5

78,22%

6

Udział pojazdów
lekkich

Udział pojazdów
ciężkich

66,96%

33,04%

9,31%

86,28%

13,72%

6,75%

83,79%

16,21%

91,02%

8,98%

92,28%

7,72%

21,78%

72,25%

27,75%

74,63%

25,37%

75,14%

24,86%

64,28%

35,72%

70,69%

29,31%

7

68,82%

31,18%

83,90%

16,10%

78,50%

21,50%

8

88,27%

11,73%

20,30%

79,70%

75,21%

24,79%

9

94,40%

5,60%

91,10%

8,90%

93,88%

6,12%

10

78,81%

21,19%

85,60%

14,40%

79,33%

20,67%

11

96,49%

3,51%

87,57%

12,43%

87,96%

12,04%

12

91,10%

8,90%

82,84%

17,16%

84,24%

15,76%

13

91,10%

8,90%

96,04%

3,96%

95,56%

4,44%

14

82,12%

17,88%

70,22%

29,78%

72,42%

27,58%

15

91,10%

8,90%

95,90%

4,10%

95,21%

4,79%

16

91,10%

8,90%

93,58%

6,42%

93,03%

6,97%

17

95,20%

4,80%

85,29%

14,71%

92,38%

7,62%

18

91,60%

8,40%

94,19%

5,81%

92,93%

7,07%

19

81,15%

18,85%

74,38%

25,62%

75,45%

24,55%

20

85,60%

14,40%

93,10%

6,90%

87,88%

12,12%

21

-

-

-

-

-

-

22

91,10%

8,90%

91,10%

8,90%

91,10%

8,90%

Obliczony odsetek udziału pojazdów lekkich i ciężkich dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu
inwestycyjnego został następnie wykorzystany w obliczeniach prowadzonych w ramach Etapu 4.
Etap 4 - Współczynnik ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km]
Jak wskazano na wstępie niniejszy współczynnik określa ekwiwalentną emisję gazów cieplarnianych z pojazdu
lekkiego lub ciężkiego poruszającego się określoną prędkością na odcinku 1 km drogi. Na potrzeby
przedmiotowego opracowania przyjęto współczynniki ekwiwalentnej emisji zgodnie z obraną wcześniej
metodyką, w oparciu o współczynniki zamieszczone w Niebieskiej Księdze Jaspers [14].
Uwzględniając ww. założenia przyjęte wskaźniki ekwiwalentnej emisji CO2 kształtują się następująco.
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Tabela 16 Przyjęty współczynnik ekwiwalentnej emisji CO2 [tCO2eq/poj./km]
Wariant
Wariant bezinwestycyjny
Wariant inwestycyjny

Pojazdy Lekkie [tCO2eq/poj./km]
0,000196
0,000194

Pojazdy Ciężkie [tCO2eq/poj./km]
0,000882
0,000862

Przyjmując powyższe współczynniki oraz uwzględniając dane:


opracowane w ramach Etapu 2, tj. liczba wozokilometrów dla wariantu bezinwestycyjnego
i inwestycyjnego,
 opracowane w ramach Etapu 3, tj. struktura ruchu pojazdów wariantu bezinwestycyjnego
i inwestycyjnego,
możliwe stało się obliczenie ekwiwalentnej emisji CO2 dla rozpatrywanych wariantów.

Tabela 17 Wariant bezinwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Nr
mostu

Wartość emisji ekwiwalentnej
CO2 dla Mostu A [tCO2eq]

Wartość emisji ekwiwalentnej
CO2 dla Mostu B [tCO2eq]

1

6 753,66

67 922,08

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla wariantu
bezinwestycyjnego [tCO2eq]
74 675,74

2

67 922,08

168 884,48

236 806,56

3

41 930,91

31 235,79

73 166,71

4

8 319,96

7 916,90

16 236,86

5

4 792,89

8 049,11

12 842,00

6

25 393,84

21 210,47

46 604,30

7

12 782,77

25 688,73

38 471,49

8

54 647,98

41 920,44

96 568,41

9

23 705,64

6 431,12

30 136,76

10

125 113,44

16 163,96

141 277,40

11

2 556,12

46 988,90

49 545,03

12

6 431,12

19 266,87

25 697,99

13

6 431,12

25 797,32

32 228,44

14

15 828,65

58 346,59

74 175,25

15

6 431,12

24 931,55

31 362,67

16

6 431,12

15 672,84

22 103,96

17

55 107,98

28 373,62

83 481,60

18

15 710,18

15 354,77

31 064,96

19

9 991,85

61 166,70

71 158,55

20

16 163,96

5 838,52

22 002,48

21

-

-

-

22

6 431,12

6 431,12

12 862,24

SUMA

1 222 469,40
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Tabela 18 Wariant inwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2

1

4 434,46

44 413,27

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
nowego mostu
budowanego w ramach
Programu „Mosty dla
Regionów” [tCO2eq]
17 859,95

2

44 413,27

110 996,99

70 776,62

226 186,88

3

27 449,38

20 547,58

21 299,12

69 296,08

4

5 473,37

5 203,84

4 489,62

15 166,83

5

3 140,50

5 268,92

3 649,43

12 058,85

6

16 630,18

13 870,05

13 497,42

43 997,65

7

8 363,58

16 852,10

10 500,43

35 716,12

8

35 890,21

27 331,91

27 405,49

90 627,61

9

15 600,96

4 227,34

8 677,64

28 505,94

10

81 988,36

10 608,11

43 086,01

135 682,49

11

1 683,71

30 853,97

14 104,27

46 641,95

12

4 227,34

12 636,23

6 674,68

23 538,24

13

4 227,34

16 989,19

8 998,22

30 214,74

14

10 379,62

38 182,50

22 072,91

70 635,03

15

4 227,34

16 417,99

8 704,95

29 350,27

16

4 227,34

10 311,20

6 429,13

20 967,66

17

36 279,07

18 619,63

24 456,60

79 355,30

18

10 328,43

10 104,31

8 853,43

29 286,17

19

6 550,80

40 052,58

20 639,36

67 242,74

20

10 608,11

3 840,49

5 984,64

20 433,24

21

-

-

-

-

22

4 227,34

4 227,34

3 610,85

12 065,52

Nr
Wartość emisji
most ekwiwalentnej CO2 dla
u
Mostu A [tCO2eq]

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
Mostu B [tCO2eq]

SUMA

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
inwestycyjnego [tCO2eq]
66 707,69

1 153 677,01

Z powyższych obliczeń wynika, że ekwiwalentna emisja CO2 wyrażona w tCO2eq w wariancie inwestycyjnym
zmniejszy się o 5,63% w stosunku do emisji w wariancie bezinwestycyjnym. Szczegółowe dane przedstawiono
poniżej:






Ekwiwalentna emisja CO2 w wariancie bezinwestycyjnym wyniesie 1 222 469,40 tCO2eq.
Ekwiwalentna emisja CO2 w wariancie inwestycyjnym wyniesie 1 153 677,01 tCO2eq.
Szacowany procentowy spadek ekwiwalentnej emisji CO2 po realizacji inwestycji zapisanych w Programie
„Mosty dla Regionów” w stosunku do stanu obecnego wyniesie 5,63 % (co stanowi 68 792,39 tCO 2eq).
Największy spadek ekwiwalentnej emisji CO2 zanotowano dla mostu nr 1 (most na rzece Wisła, odcinek
Dęblin – Góra Kalwaria) i wynosi on 10,67%.
Najmniejszy spadek ekwiwalentnej emisji CO2 zanotowano dla mostu nr 10 (most na rzece Odrze –
odcinek Wrocław – Ciechanów) i wynosi on 3,96%.
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Nie odnotowano, aby dla któregoś z 21 analizowanych mostów nastąpił wzrost ekwiwalentnej emisji CO 2
w stosunku do stanu obecnego.
Obliczenia te nie uwzględniają jednak korekty, która musi być dokonana w związku z emisją występującą
z ruchu pojazdów obsługiwanego przez promy rzeczne (Etap 5), emisją z układu napędowego promów
rzecznych (Etap 6), emisją z ruchu obsługiwanego przez most na rzece Elbląg (Etap 7) oraz emisją z ruchu
wygenerowanego przez realizację nowych inwestycji mostowych w ramach Programu „Mosty dla Regionów”
(Etap 8). Stosowne korekty wprowadzono w kolejnych Etapach.
Etap 5 – Ruch pojazdów obsługiwany przez istniejące przeprawy promowe
W przypadku mostów planowanych do wykonania w miejscu obecnie funkcjonującej przeprawy promowej
uwzględnić należy emisję wynikającą z ruchu obecnie odbywającego się przy wykorzystaniu przeprawy
promowej. Ruch ten, po wykonaniu nowego obiektu mostowego przeniesie się na nowy most a sama
przeprawa promowa zostanie zlikwidowana. Ponadto w części przypadków na odcinku rzeki, gdzie ma być
realizowany nowy most w ramach Programu „Mosty dla Regionów” (tj. między Mostem A i Mostem B)
funkcjonuje więcej niż jedna przeprawa promowa. W takich przypadkach przyjęto, że w wariancie
inwestycyjnym jedna z tych przepraw zostanie zastąpiona obiektem mostowym natomiast pozostałe będą
funkcjonować w niezmieniony sposób.
Mając na uwadze wyliczone wcześniej średnioroczne natężenie ruchu na przeprawie promowej w ciągu doby
wynoszące 180 pojazdów na dobę (czyli 65700 pojazdów rocznie) oraz posługując się metodyką analogiczną jak
w Etapie 2 przyjęto, że:


Wartość wskaźnika emisji ekwiwalentnej CO2 [tCO2eq/poj./km] wynos 0,000196 tCO2eq/poj./km dla
wariantu bezinwestycyjnego i 0,000194 tCO2eq/poj./km dla wariantu inwestycyjnego (patrz metodyka
Etap 4).
 Prom może być wykorzystywany tylko przez pojazdy lekkie (przyjęta struktura ruchu pojazdów na
przeprawie promowej wynosi 100% pojazdów lekkich i 0% pojazdów ciężkich).
Na tej podstawie określono, że:



Liczba wozokilometrów dla każdej przeprawy promowej wyniesie 3 153 600.
Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla każdej przeprawy promowej wyniesie 618,11 tCO 2eq w wariancie
bezinwestycyjnym i 611,80 tCO2eq w wariancie inwestycyjnym.
W oparciu o powyższe dane możliwe było nałożenie korekty związanej z ekwiwalentną emisją CO 2 z ruchu
pojazdów odbywającego się przeprawami promowymi na wyniki otrzymane w ramach Etapu 4. Powyższe
przedstawia się następująco:

Tabela 19 Wariant bezinwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2 z uwzględnieniem ekwiwalentnej emisji
z ruchu odbywającego się przeprawami promowymi

Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego
[tCO2eq] – wynik Etapu 4

Liczba
funkcjonując
ych
przepraw
promowych

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu bezinwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z ruchu
pojazdów dobywającego się
przeprawami promowymi

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu bezinwestycyjnego
[tCO2eq] uwzględniająca ruch
pojazdów dobywający się
przeprawami promowymi

1

74 675,74

2

1 236,21

75 911,95

2

236 806,56

1

618,11

237 424,66

3

73 166,71

0

0,00

73 166,71

4

16 236,86

0

0,00

16 236,86
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Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego
[tCO2eq] – wynik Etapu 4

Liczba
funkcjonując
ych
przepraw
promowych

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu bezinwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z ruchu
pojazdów dobywającego się
przeprawami promowymi

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu bezinwestycyjnego
[tCO2eq] uwzględniająca ruch
pojazdów dobywający się
przeprawami promowymi

5

12 842,00

0

0,00

12 842,00

6

46 604,30

0

0,00

46 604,30

7

38 471,49

1

618,11

39 089,60

8

96 568,41

0

0,00

96 568,41

9

30 136,76

1

618,11

30 754,86

10

141 277,40

0

0,00

141 277,40

11

49 545,03

0

0,00

49 545,03

12

25 697,99

2

1 236,21

26 934,20

13

32 228,44

3

1 854,32

34 082,76

14

74 175,25

3

1 854,32

76 029,56

15

31 362,67

0

0,00

31 362,67

16

22 103,96

0

0,00

22 103,96

17

83 481,60

2

1 236,21

84 717,81

18

31 064,96

1

618,11

31 683,06

19

71 158,55

0

0,00

71 158,55

20

22 002,48

3

1 854,32

23 856,80

21

-

-

-

-

22

12 862,24

2

1 236,21

14 098,45

Tabela 20 Wariant inwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2 z uwzględnieniem ekwiwalentnej emisji
z ruchu odbywającego się przeprawami promowymi

Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq/poj./km] – wynik
Etapu 4

Liczba
funkcjonując
ych
przepraw
promowych
po oddaniu
inwestycji
zrealizowany
ch w ramach
Programu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z
ruchu pojazdów
dobywającego się
przeprawami promowymi*

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla wariantu
inwestycyjnego [tCO2eq]
uwzględniająca ruch pojazdów
dobywający się przeprawami
promowymi*

1

66 707,69

1

1 223,60

67 931,28

2

226 186,88

0

611,80

226 798,68

3

69 296,08

0

0,00

69 296,08

4

15 166,83

0

0,00

15 166,83

5

12 058,85

0

0,00

12 058,85

6

43 997,65

0

0,00

43 997,65

7

35 716,12

0

611,80

36 327,91

8

90 627,61

0

0,00

90 627,61
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Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq/poj./km] – wynik
Etapu 4

Liczba
funkcjonując
ych
przepraw
promowych
po oddaniu
inwestycji
zrealizowany
ch w ramach
Programu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z
ruchu pojazdów
dobywającego się
przeprawami promowymi*

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla wariantu
inwestycyjnego [tCO2eq]
uwzględniająca ruch pojazdów
dobywający się przeprawami
promowymi*

9

28 505,94

0

611,80

29 117,74

10

135 682,49

0

0,00

135 682,49

11

46 641,95

0

0,00

46 641,95

12

23 538,24

1

1 223,60

24 761,84

13

30 214,74

2

1 835,40

32 050,14

14

70 635,03

2

1 835,40

72 470,43

15

29 350,27

0

0,00

29 350,27

16

20 967,66

0

0,00

20 967,66

17

79 355,30

1

1 223,60

80 578,89

18

29 286,17

0

611,80

29 897,96

19

67 242,74

0

0,00

67 242,74

20

20 433,24

2

1 835,40

22 268,63

21

-

-

-

-

22

12 065,52

1

1 223,60

13 289,12

*- Dotyczy także emisji z ruchu odbywającego się dotychczas przeprawą promową, która będzie zastąpiona przez nowy most, a sam ruch
przeniesie się z przeprawy promowej na nowy most.

Przeprowadzone wyliczenia wykazały, że w większości przypadków emisja ekwiwalentna po uwzględnieniu
emisji z ruchu odbywającego się promami rzecznymi nie zmieniła się lub zmieniła się nieznacznie. Niemniej
należy zauważyć, że w przypadku kilku lokalizacji emisja wzrosła nawet o 8-10 % (most nr 20 i most nr 22).
Etap 6 - Emisja ekwiwalentna CO2 z obecnie funkcjonujących promów rzecznych
W ramach niniejszego Etapu wyliczono emisję ekwiwalentną CO2 z funkcjonujących przepraw promowych
(tj. emisję generowaną przez układ napędowy promów rzecznych) przy uwzględnieniu przyjętej wcześniej
częstotliwości wykonywania operacji w ciągu doby i liczby dni w ciągu roku kiedy przeprawa promowa jest
czynna (patrz Etap 5) oraz długości samej przeprawy promowej określonej na podstawie pomiarów na
ortofotomapie. Ponadto zgodnie z przyjętą metodyką założono na potrzeby niniejszej analizy, że współczynnik
ekwiwalentnej emisji CO2 dla promu rzecznego wynosi 0,01678 tCO 2eq/prom/km.
Analizy przeprowadzono dla wariantów bezinwestycyjnego i inwestycyjnego przy założeniu, że:




W przypadku, gdy na rozpatrywanym odcinku rzeki funkcjonuje 1 przeprawa promowa to most
przewidziany do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” powstanie w miejscu tej przeprawy,
a sama przeprawa promowa przestanie funkcjonować,
W przypadku, gdy na rozpatrywanym odcinku rzeki funkcjonuje więcej niż 1 przeprawa promowa to most
przewidziany do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” powstanie w miejscu jednej z tych
przepraw, natomiast pozostałe przeprawy promowe będą dalej funkcjonować w dotychczasowy sposób.
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Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 21 Wariant bezinwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2 z uwzględnieniem ekwiwalentnej emisji
promów rzecznych
Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z
operowania promów
rzecznych

Łączna wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego [tCO2eq]
uwzględniająca emisję z
promów rzecznych

Nr
mostu

Wartość emisji ekwiwalentnej
CO2 dla wariantu
bezinwestycyjnego [tCO2eq] –
wynik Etapu 5

Liczba
funkcjonującyc
h przepraw
promowych

1

75 911,95

2

271,84

76 183,79

2

237 424,66

1

57,39

237 482,05

3

73 166,71

0

0,00

73 166,71

4

16 236,86

0

0,00

16 236,86

5

12 842,00

0

0,00

12 842,00

6

46 604,30

0

0,00

46 604,30

7

39 089,60

1

30,20

39 119,80

8

96 568,41

0

0,00

96 568,41

9

30 754,86

1

15,10

30 769,97

10

141 277,40

0

0,00

141 277,40

11

49 545,03

0

0,00

49 545,03

12

26 934,20

2

211,43

27 145,63

13

34 082,76

3

126,86

34 209,62

14

76 029,56

3

181,22

76 210,79

15

31 362,67

0

0,00

31 362,67

16

22 103,96

0

0,00

22 103,96

17

84 717,81

2

78,53

84 796,34

18

31 683,06

1

12,08

31 695,14

19

71 158,55

0

0,00

71 158,55

20

23 856,80

3

743,02

24 599,81

21

-

-

-

-

22

14 098,45

2

96,65

14 195,11
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Tabela 22 Wariant inwestycyjny - wartość emisji ekwiwalentnej CO2 z uwzględnieniem ekwiwalentnej emisji
promów rzecznych

Nr
mostu

Wartość emisji ekwiwalentnej
CO2 dla wariantu
bezinwestycyjnego [tCO2eq] –
wynik Etapu 5

Liczba
funkcjonujących
przepraw
promowych po
oddaniu
inwestycji
zrealizowanych w ramach
Programu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq] wynikającej z
operowania promów
rzecznych

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq] uwzględniająca
emisję z promów rzecznych

1

66 707,69

1

135,92

68 067,20

2

226 186,88

0

0,00

226 798,68

3

69 296,08

0

0,00

69 296,08

4

15 166,83

0

0,00

15 166,83

5

12 058,85

0

0,00

12 058,85

6

43 997,65

0

0,00

43 997,65

7

35 716,12

0

0,00

36 327,91

8

90 627,61

0

0,00

90 627,61

9

28 505,94

0

0,00

29 117,74

10

135 682,49

0

0,00

135 682,49

11

46 641,95

0

0,00

46 641,95

12

23 538,24

1

105,71

24 867,55

13

30 214,74

2

84,57

32 134,71

14

70 635,03

2

120,82

72 591,25

15

29 350,27

0

0,00

29 350,27

16

20 967,66

0

0,00

20 967,66

17

79 355,30

1

39,27

80 618,16

18

29 286,17

0

0,00

29 897,96

19

67 242,74

0

0,00

67 242,74

20

20 433,24

2

495,35

22 763,98

21

-

-

-

-

22

12 065,52

1

48,33

13 337,44

Przeprowadzona analiza wykazała, że emisja z funkcjonowania przeprawy promowej (emisja związana z pracą
układu napędowego promu) nie wpłynie istotnie na wartość ekwiwalentnej emisji CO 2, zarówno w wariancie
bezinwestycyjnym jak i inwestycyjnym.
Etap 7 - Analiza ekwiwalentnej emisji CO2 z mostu na rzece Elbląg
Jak wskazano wcześniej, emisja ekwiwalentna CO2 w obu rozpatrywanych wariantach dla mostu na rzece Elbląg
będzie taka sama, tzn. jej wartość nie będzie zależna od tego czy most planowany do realizacji w ramach
Programu „Mosty dla Regionów” powstanie. Ekwiwalentna emisja CO 2 dla mostu na rzece Elbląg została
obliczona metodyką zbliżoną do tej zastosowanej dla pozostałych 21 mostów realizowanych w Programie
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„Mosty dla Regionów” i wyniesie 6431,12 tCO2eq. Przedmiotowa wartość została uwzględniona w dalszych
obliczeniach.
Etap 8 - Szacowany ruch wzbudzony poprzez realizację inwestycji zapisanych w Programie „Mosty dla
Regionów”
Jak wskazano na wstępie niniejszego rozdziału, celem określenia szacowanego ruchu wzbudzonego na potrzeby
przedmiotowego opracowania przeanalizowano wybraną dokumentację dla nowych inwestycji drogowych
realizowanych i zrealizowanych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. W oparciu o te dane porównano dla tych
samych horyzontów czasowych natężenie ruchu w wariancie bezinwestycyjnym i wariancie inwestycyjnym,
przyjmując różnicę jako wartość ruchu wzbudzonego, wywołanego powstaniem nowej inwestycji drogowej.
Przeanalizowane dane wskazują jednoznacznie, jaki jest procentowy wzrost ruchu związany z realizacją danej
inwestycji drogowej. Sam dobór inwestycji dokonano kierując się tym, aby nowe ciągi drogowe (lub odcinki
dróg wykorzystane w prognozie natężenia ruchu) zlokalizowane były w tym samym śladzie bądź w śladzie
bardzo zbliżonym do przebiegu drogi dotychczas obsługującej ruch pojazdów. Podejście takie zapewnia, że nie
zostanie pominięty ruch pojazdów, który po zrealizowaniu nowej inwestycji drogowej dalej będzie odbywał się
po istniejących już wcześniej ciągach drogowych (tzn. ruch nieprzejęty przez nową inwestycję). Z tego powodu
nie uwzględniano np. obwodnic miast lub dróg zlokalizowanych w nowym śladzie w znacznej odległości od
innych głównych ciągów drogowych. Wnioski z niniejszych analiz zamieszczono poniżej:

Tabela 23 Dane z dokumentacji dla nowych projektów drogowych dotyczące ruchu wzbudzonego realizacją
inwestycji drogowej
Dobowe natężenie
ruchu (SDR) dla
wariantu bezinwestycyjnego
52404
55018
13200
15200
15600
16000
19300
19600
19600
18100
17900
22900
21700
21700
21400
39114
4400

Dobowe
Wartość ruchu
natężenie ruchu
wzbudzonego względem
Horyzont
Porównywany odcinek
(SDR) dla
natężenia ruchu w
czasowy
drogi
wariantu
wariancie
inwesty-cyjnego
bezinwestycyjnym
Droga krajowa S7 odc. Czosnów – Bemowo [37]
56623
2019
Czosnów – Palmiry
8,05%
58181
2019
Palmiry – Sadowa / Kiełpin
5,75%
Droga krajowa S7 odc. gr. woj. warm.-maz. – Płońsk [38]
14700
2014
gr. woj. - Mława
11,36%
18400
2014
Mława - Strzegowo
21,05%
18750
2014
Strzegowo - Glinojeck
20,19%
19600
2014
Glinojeck - Płońsk
22,50%
Droga krajowa S5 odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz – Gniezno [39]
22100
2020
Przechwo – Dworzysko
14,51%
21800
2020
Dworzysko – Gruczno
11,22%
22400
2020
Gruczno - Pruszcz
14,29%
18500
2020
Gniezno Płn. – Kłecko
2,21%
17700
2020
Kłecko – Gniezno Płd.
-1,12%
23300
2020
Gniezno Płd. - Łubowo
1,75%
Droga krajowa S7 odc. Chęciny – Jędrzejów [40]
22600
2015
Chęciny – Tokarnia
4,15%
22550
2015
Tokarnia – Mnichów
3,92%
22800
2015
Mnichów - Jędrzejów
6,54%
Autostrada A1 odc. E gr. woj. łódzkiego – Rząsawa [41]
gr. woj. łódzkiego 41492
2015
6,08%
Mykanów/Kościelec –
Droga wojewódzka nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n. Wisłą [42]
5300
2015
Lipsko - Solec
20,45%
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Dobowe natężenie
ruchu (SDR) dla
wariantu bezinwestycyjnego
3800
12471

Dobowe
natężenie ruchu
Horyzont
Porównywany odcinek
(SDR) dla
czasowy
drogi
wariantu
inwesty-cyjnego
4250
2015
Most na rz. Wiśle
Droga wojewódzka 579 przejście przez m. Błonie [43]
pocz. opracowania – ul.
12471
2025
Kolejowa

Wartość ruchu
wzbudzonego względem
natężenia ruchu w
wariancie
bezinwestycyjnym
11,84%
0%

Mając na uwadze otrzymane wyniki stwierdzono, że istnieje znaczące zróżnicowanie wartości ruchu
wzbudzonego na wskazanych powyżej odcinkach dróg.
W związku z brakiem możliwości precyzyjnego określenia wartości ruchu wzbudzonego dla inwestycji
realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów” zdecydowano, że w tym przypadku należy postąpić
zgodnie z zasadą przezorności i przyjąć, że ruch wzbudzony w wariancie inwestycyjnym wyniesie 20%.
Tym samym dalsze analizy wykonano wprowadzając mnożnik wynoszący 1,20 w ramach Etapu 1 dla ruchu
odbywającego się nowym mostem zrealizowanym w ramach Programu „Mosty dla Regionów”, a następnie
przeprowadzając Etapy 2-7 analogicznie, jak miało to miejsce dotychczas. Poniżej przedstawiono uzyskane
wyniki.

Tabela 24 Szacowany ruch wzbudzony w wariancie inwestycyjnym

Nr mostu

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego [tCO2eq] –
Etap 7 (bez uwzględnienia ruchu
wzbudzonego)

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego [tCO2eq] –
Etap 8 (z uwzględnieniem ruchu
wzbudzonego)

Różnica [%]

1

68 067,20

71 639,19

5,25%

2

226 798,68

240 954,00

6,24%

3

69 296,08

73 555,91

6,15%

4

15 166,83

16 064,76

5,92%

5

12 058,85

12 788,73

6,05%

6

43 997,65

46 697,13

6,14%

7

36 327,91

38 428,00

5,78%

8

90 627,61

96 108,71

6,05%

9

29 117,74

30 853,27

5,96%

10

135 682,49

144 299,69

6,35%

11

46 641,95

49 462,80

6,05%

12

24 867,55

26 202,49

5,37%

13

32 134,71

33 934,35

5,60%

14

72 591,25

77 005,83

6,08%

15

29 350,27

31 091,26

5,93%

16

20 967,66

22 253,49

6,13%

17

80 618,16

85 509,48

6,07%

18

29 897,96

31 668,65

5,92%
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Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego [tCO2eq] –
Etap 7 (bez uwzględnienia ruchu
wzbudzonego)

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego [tCO2eq] –
Etap 8 (z uwzględnieniem ruchu
wzbudzonego)

Różnica [%]

19

67 242,74

71 370,61

6,14%

20

22 763,98

23 960,91

5,26%

21

6431,12

6431,12*

0,00%

22

13 337,44

14 059,61

5,41%

SUMA

1 173 985,83

1 244 339,99

5,99%

Nr mostu

*- Dla mostu na rzece Elbląg przyjęto, ze ruch wzbudzony nie wystąpi (patrz metodyka przyjęta dla Etapu 7)

Jak wykazano powyżej:


Po uwzględnieniu ruchu wzbudzonego w obliczeniach wartość ekwiwalentnej emisji CO 2 w wariancie
inwestycyjnym zwiększy się o 5,99% z 1 173 985,83 tCO2eq do 1 244 339,99 tCO2eq;
W przypadku poszczególnych obiektów mostowych wzrost emisji ekwiwalentnej CO 2 skutkujący
ruchem wzbudzonym będzie podobny i wyniesie od 5,25% do 6,35%.



Podsumowanie uzyskanych wyników
W niniejszej części opracowania podsumowano wyniki obliczeń ekwiwalentnej emisji CO 2 dla wariantu
bezinwestycyjnego i inwestycyjnego dla roku 2015, które zostały przeprowadzone w podziale na 8 odrębnych
Etapów.

Tabela 25 Porównanie wartości ekwiwalentnej emisji CO2 w wariancie bezinwestycyjnym i wariancie
inwestycyjnym dla roku 2015

Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego
[tCO2eq]

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny –
wariant bezinwestycyjny)

Różnica [%]
(wariant inwestycyjny –
wariant bezinwestycyjny)

1

76 183,79

71 639,19

-4 544,60

-5,97%

2

237 482,05

240 954,00

3 471,95

1,46%

3

73 166,71

73 555,91

389,20

0,53%

4

16 236,86

16 064,76

-172,10

-1,06%

5

12 842,00

12 788,73

-53,27

-0,41%

6

46 604,30

46 697,13

92,83

0,20%

7

39 119,80

38 428,00

-691,80

-1,77%

8

96 568,41

96 108,71

-459,70

-0,48%

9

30 769,97

30 853,27

83,30

0,27%

10

141 277,40

144 299,69

3 022,29

2,14%

11

49 545,03

49 462,80

-82,23

-0,17%

12

27 145,63

26 202,49

-943,14

-3,47%

13

34 209,62

33 934,35

-275,27

-0,80%
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Nr
mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu
bezinwestycyjnego
[tCO2eq]

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 dla
wariantu inwestycyjnego
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny –
wariant bezinwestycyjny)

Różnica [%]
(wariant inwestycyjny –
wariant bezinwestycyjny)

14

76 210,79

77 005,83

795,04

1,04%

15

31 362,67

31 091,26

-271,41

-0,87%

16

22 103,96

22 253,49

149,53

0,68%

17

84 796,34

85 509,48

713,14

0,84%

18

31 695,14

31 668,65

-26,49

-0,08%

19

71 158,55

71 370,61

212,06

0,30%

20

24 599,81

23 960,91

-638,90

-2,60%

21

6431,12

6431,12

0,00

0,00%

22

14 195,11

14 059,61

-135,50

-0,95%

SUMA

1 243 705,06

1 244 339,99

634,93

0,05%

Zmiana emisji ekwiwalentnej CO2
[tCO2eq]

4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-2 000
-3 000
-4 000
-5 000

Numer mostu

Wykres 1 Różnica w emisji ekwiwalentnej CO2 w wariancie inwestycyjnym względem wariantu
bezinwestycyjnego w roku 2015 [tCO2eq]
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Zmiana emisji ekwiwalentnej CO2
[%]

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
-6,00%
-7,00%

Numer mostu

Wykres 2 Różnica w emisji ekwiwalentnej CO2 w wariancie inwestycyjnym względem wariantu
bezinwestycyjnego w roku 2015 [%]

Jak zaprezentowano powyżej przeprowadzone obliczenia pozwoliły stwierdzić, że w roku 2015:


W wariancie inwestycyjnym ekwiwalentna emisja CO 2 wzrośnie o 0,05% w porównaniu do wariantu
bezinwestycyjnego.
 Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla całego Programu w obu rozpatrywanych wariantach będzie
zbliżona i wyniesie ok. 1 244 000 tCO2eq.
 Dla 12 obiektów mostowych planowanych do realizacji w ramach Programu wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 spadnie w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego, dla 9 mostów wzrośnie
natomiast dla 1 mostu utrzyma się bez zmian.
 Największy spadek emisji ekwiwalentnej CO2 zanotowano dla mostu nr 1 (most na Wiśle odc. Dęblin –
Góra Kalwaria). Wynika to z faktu, że jest to obiekt, który znajduje się w największej odległości od
innych, już istniejących przepraw mostowych spośród wszystkich planowanych do realizacji obiektów.
Dzięki jego realizacji znacznie skróci się droga pomiędzy miejscowościami położonymi po obu stronach
rzeki, co z kolei przełoży się na spadek ekwiwalentnej emisji CO2.
 Największy wzrost emisji ekwiwalentnej CO2 zanotowano dla mostu nr 2 (most na Wiśle odc. Góra
Kalwaria - Warszawa) oraz dla mostu nr 10 (most na rzece Odrze odc. Wrocław – Ciechanów). Wynika
to z faktu, iż przyjęta metodyka zakłada, że 1/3 ruchu prowadzonego po 2 przeprawach znajdujących
się najbliżej planowanego do realizacji mostu (Most A i Most B – patrz metodyka Etap 1) po jego
wykonaniu przeniesie się na nowy most. Zgodnie z tą zasadą przyjęto, że nowym mostem obsługiwana
będzie część ruchu odbywającego się drogami o bardzo dużym obciążeniu ruchem, tj. drogą S2
Południowa Obwodnica Warszawy (most 2) oraz autostradą A8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia
(most 10).
W kolejnej części opracowania uzyskane wyniki dotyczące emisji ekwiwalentnej CO 2 dla roku 2015
wykorzystano do zamodelowania emisji ekwiwalentnej CO 2 w roku oddania do użytkowania inwestycji ujętych
w Programie „Mosty dla Regionów” oraz na 10 lat po ich oddaniu do użytkowania.
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3.2.2.

Prognoza zmian ekwiwalentnej emisji CO2 w przyszłości

Analizy przeprowadzone w rozdziale 3.2.1.3 umożliwiły porównanie wartości ekwiwalentnej emisji CO2 dla roku
2015 wyrażonej w tCO2, zarówno w wariancie bezinwestycyjnym (bez realizacji Programu „Mosty dla
Regionów”), jak i w wariancie inwestycyjnym (przy realizacji inwestycji objętych przedmiotowym Programem).
Dzięki temu uzyskano dane wejściowe, które umożliwiają przeprowadzenie analizy dotyczącej tego, jak emisja
ekwiwalentna CO2 zmieniać się będzie w przyszłości oraz jakie różnice w tym zakresie pomiędzy rozważanymi
wariantami wystąpią w przyjętych horyzontach czasowych.
Zaznaczyć należy jednak na wstępie, że przedstawiona w niniejszym opracowaniu wartość ekwiwalentnej emisji
CO2 dla wyznaczonych horyzontów czasowych może być w pewnym stopniu zawyżona. Powyższe wynika
z faktu, że z biegiem lat będzie następowała zmiana współczynnika ekwiwalentnej emisji CO 2 [tCO2eq/poj./km],
zarówno dla samochodów lekkich jak i ciężkich, przyjętego na potrzeby niniejszej analizy zgodnie z Blue Book
Jaspers [14] (patrz Etap 4). Jak wskazano wcześniej, niniejszy współczynnik określa ekwiwalentną emisję gazów
cieplarnianych z pojazdu lekkiego lub ciężkiego poruszającego się określoną prędkością na odcinku 1 km drogi.
Zachodząca w czasie zmiana tego wskaźnika jest związana z szeregiem czynników, takich jak:


Postęp technologiczny (m.in. wzrost liczby pojazdów z napędem niskoemisyjnym, zmniejszanie
spalania w pojazdach o napędzie konwencjonalnym);
 Zmiany związane z wprowadzeniem norm dotyczących emisji gazów cieplarnianych dla nowych
pojazdów [44];
 Zmiany związane z wprowadzeniem norm dotyczących jakości paliw [45];
 Zmiany dotyczące regulacji związanych z importem pojazdów używanych.
Opracowanie wskaźników ekwiwalentnej emisji CO2 dla pojazdów lekkich i ciężkich jest zadaniem
wymagającym przeprowadzenia szczegółowych analiz oraz uwzględnienia szeregu danych. Nie jest możliwym
ani celowym przeprowadzenie tak szczegółowych analiz na potrzeby niniejszego opracowania, toteż
zdecydowano się nie uwzględniać kwestii związanych ze zmianą współczynnika ekwiwalentnej emisji CO2
w prowadzonych analizach.
Zauważyć w tym miejscu należy jednak, że zachodzący postęp technologiczny oraz pozostałe czynniki
wpływające na zmianę wskaźnika ekwiwalentnej emisji CO 2, w takim samym stopniu dotyczyć będą wariantu
bezinwestycyjnego i inwestycyjnego. Tym samym ewentualna zmiana wartości ekwiwalentnej emisji CO 2
w przyszłości związana ze zmniejszeniem wskaźnika ekwiwalentnej emisji CO 2 zachodzić będzie proporcjonalnie
dla obu wariantów.
Należy jednocześnie założyć, że powyższe czynniki będą powodować stopniowe zmniejszanie się wskaźnika
ekwiwalentnej emisji CO2 i tym samym wskaźniki przyjęte na potrzeby analiz wykonywanych dla roku 2015 są
wyższe niż dla analiz wykonywanych dla przyszłych horyzontów czasowych. Przyjęte podejście polegające na
uwzględnieniu w obliczeniach wskaźników ekwiwalentnej emisji dla roku 2015 jest więc zgodne z zasadą
przezorności gdyż gwarantuje, że wyliczone wartości ekwiwalentnej emisji CO 2 dla przyjętych horyzontów
czasowych nie będą zaniżone.

3.2.2.1.

PRZYJĘTA METODYKA ANALIZ

Analiza zmienności w czasie emisji ekwiwalentnej CO 2 wymaga przyjęcia metodyki odpowiadającej specyfice
Programu „Mosty dla Regionów” oraz spójnej z metodyką obraną na potrzeby wykonania dotychczasowych
analiz w tym zakresie. Zastosowane podejście opiera się na założeniu, że zmiana w czasie wartości
ekwiwalentnej emisji CO2 jest wprost proporcjonalna do zmian w czasie w natężeniu ruchu drogowego. Tym
samym w odniesieniu do dotychczas otrzymanych wyników dotyczących wartości ekwiwalentnej emisji CO2 na
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rok 2015 należy wprowadzić korektę związaną ze zmianą natężenia ruchu drogowego przewidywaną dla
poszczególnych horyzontów czasowych wyznaczonych na potrzeby niniejszej analizy.
Mając na uwadze powyższe na potrzeby niniejszej analizy obrano następujące założenia:
Przyjęte natężenie ruchu w poszczególnych horyzontach czasowych
Analizę zmiany natężenia ruchu w przyjętych horyzontach czasowych przeprowadzono w oparciu o podejście
stosowane przez GDDKiA i zaprezentowane w Załączniku 2 do dokumentu „Stadia i skład dokumentacji
projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” [35] (uwzględniając nieznaczne modyfikacje
z uwagi na specyfikę przedmiotowego Programu oraz przyjęte na wcześniejszym etapie dane). Opiera się ona
na następujących założeniach:


Wskaźniki wzrostu ruchu wewnętrznego zostały określone w zależności od wskaźników wzrostu PKB
13
dla czterech kategorii pojazdów :
o samochody osobowe (Kategoria 1),
o samochody dostawcze (Kategoria 2),
o samochody ciężarowe bez przyczep i naczep (Kategoria 3),
o samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami (Kategoria 4).
 Ze względu na niewielkie udziały ruchu autobusowego, ruchu motocykli i ruchu pojazdów rolniczych
dla tych typów pojazdów przyjęto wskaźnik wzrostu równy:
o ruch autobusów i pojazdów rolniczych – wskaźnik wzrostu równy wskaźnikowi przyjętemu
dla samochodów ciężarowych z przyczepami i naczepami (Kategoria 4),
o ruch motocykli – wskaźnik wzrostu równy wskaźnikowi przyjętemu dla samochodów
osobowych (Kategoria 1).
 Do określenia wskaźników wzrostu wykorzystano między innymi opublikowaną w 2003 przez Komisję
Europejską prognozę dotyczącą możliwych kierunków rozwoju sektorów energetycznego
i transportowego UE do roku 2030. Dokument ten zawiera prognozy dotyczące populacji, PKB,
przewozów pasażerskich oraz tonażu przewozów towarowych w podziale na rodzaje transportu, na
poszczególne państwa UE oraz na kilka obszarów obejmujących kraje sąsiadujące z UE.
Ponadto określając wskaźniki wzrostu ruchu pojazdów przeanalizowano między innymi: politykę
transportową w Polsce oraz UE, trendy w transporcie w krajach UE, krajach kandydujących
i sąsiednich, podział zadań przewozowych pomiędzy rodzaje i środki transportu, prognozy PKB
w krajach UE i Polsce, prognozy demograficzne.
W celu obliczenia wskaźnika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie wskaźnika rocznego
procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdów mnożono odpowiedni Współczynnik elastyczności
We przez właściwy wskaźnik wzrostu PKB, dla podregionu NUTS 3 oraz wybranego roku (Załącznik 3 do
dokumentu „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań” [35]).
Współczynnik elastyczności We uzależniający wskaźnik wzrostu ruchu od wskaźnika wzrostu PKB
w poszczególnych okresach jest taki sam dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego i został
przedstawiony w poniższej tabeli.

13

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że pojazdy lekkie to samochody osobowe i samochody dostawcze, natomiast pojazdy
ciężkie to samochody ciężarowe baz przyczep i naczep oraz samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami.
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Tabela 26 Przyjęte współczynniki elastyczności We (zgodnie z [35])
Kategoria pojazdów - numer
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3
Kategoria 4

Kategoria pojazdów - nazwa
Samochody osobowe
Samochody dostawcze
Samochody ciężarowe bez
przyczep i naczep
Samochody ciężarowe z
przyczepami i naczepami

We (współczynnik elastyczności)
0,80
0,33
0,35
1,00

Przyjęte horyzonty czasowe
Analiza obejmie 2 horyzonty czasowe wyznaczone na lata:



2025 – zakładany rok oddania do użytkowania inwestycji objętych Programem „Mosty dla Regionów”;
2035 – 10 lat po zakładanym roku oddania do użytkowania inwestycji objętych Programem „Mosty dla
Regionów”.
Prowadzenie analiz na bardziej odległe horyzonty czasowe wiąże się ze zbyt dużym stopniem niepewności
obliczeń i tym samym ich wykonanie nie jest uzasadnione. Uwzględnienie 2 horyzontów czasowych zapewni
możliwość identyfikacji głównych kierunków zmian wartości emisji ekwiwalentnej CO 2 w przyszłości dla obu
wariantów, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnej niepewności obliczeń.
Przyporządkowanie poszczególnych mostów do podregionów NUTS 3 i określenie wskaźnika wzrostu PKB
Jak wskazano powyżej, zgodnie z obraną metodyką [35] niezbędne jest przyporządkowanie każdego
z 22 mostów planowanych do realizacji w ramach Programu „Mosty dla Regionów” do właściwego podregionu
NUTS 3. Przyporządkowania mostów do podregionów NUTS 3 dokonano w oparciu o dane GUS uwzględniające
14
podział obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. [36]. Przedstawia się on następująco :

14

Dla inwestycji, gdzie przekraczana przez most rzeka stanowi granicę podregionów NUTS 3, zgodnie z zasadą przezorności bazowano na
podregionie NUTS 3 o szybszym tempie przyrostu PKB.
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Tabela 27 Przyporządkowanie inwestycji realizowanych w ramach Programu „Mosty dla Regionów” do
podregionów NUTS 3

3.2.2.2.

Nr mostu

Podregion NUTS 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Radomski, Siedlecki
Warszawski Wschodni, Warszawski Zachodni
Warszawski Wschodni, Warszawski Zachodni
Gorzowski
Łomżyński, Siedlecki
Warszawski Wschodni, Ostrołęcki
Ciechanowski, Ostrołęcki
Warszawski Zachodni, Ciechanowski
Rybnicki
Wrocławski
Legnicko-głogowski
Zielonogórski
Koniński
Koniński
Poznański
Poznański
Przemyski
Pilski
Piotrkowski
Puławski
Elbląski
Krośnieński

WYNIKI ANALIZ

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu
W pierwszej kolejności w oparciu o metodykę GDDKiA obliczono skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu dla
pojazdów wszystkich kategorii, dla poszczególnych podregionów gdzie planowana jest budowa mostu
w przyjętych horyzontach czasowych. Przedstawia się on następująco:

Tabela 28 Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu dla samochodów lekkich i ciężkich dla każdego obiektu
mostowego w założonych latach analiz

Nr
mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu w latach
2016-2025

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu w latach
2016-2035

Kat. 1
1,31
1,35
1,35
1,24
1,31
1,35
1,31
1,35
1,24

Kat. 1
1,63
1,78
1,78
1,49
1,63
1,78
1,63
1,78
1,48

Kat. 2
1,12
1,13
1,13
1,09
1,12
1,13
1,12
1,13
1,09

Kat. 3
1,13
1,14
1,14
1,10
1,13
1,14
1,13
1,14
1,10

Kat. 4
1,40
1,46
1,46
1,31
1,40
1,46
1,40
1,46
1,31
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Kat. 2
1,22
1,27
1,27
1,18
1,22
1,27
1,22
1,27
1,18

Kat. 3
1,24
1,29
1,29
1,19
1,24
1,29
1,24
1,29
1,19

Kat. 4
1,84
2,05
2,05
1,64
1,84
2,05
1,84
2,05
1,63
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Nr
mostu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu w latach
2016-2025

Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu w latach
2016-2035

1,30
1,26
1,24
1,29
1,29
1,29
1,29
1,22
1,29
1,26
1,21
1,24
1,22

1,64
1,53
1,49
1,58
1,58
1,58
1,58
1,44
1,58
1,52
1,41
1,47
1,44

1,12
1,10
1,09
1,11
1,11
1,11
1,11
1,09
1,11
1,10
1,08
1,09
1,09

1,12
1,11
1,10
1,12
1,12
1,12
1,12
1,09
1,12
1,11
1,09
1,10
1,09

1,39
1,33
1,31
1,37
1,37
1,37
1,37
1,28
1,37
1,33
1,26
1,30
1,28

1,23
1,19
1,18
1,21
1,21
1,21
1,21
1,16
1,21
1,19
1,15
1,17
1,16

1,24
1,21
1,19
1,22
1,22
1,22
1,22
1,17
1,22
1,20
1,16
1,19
1,17

1,86
1,70
1,64
1,76
1,76
1,76
1,76
1,57
1,76
1,69
1,53
1,62
1,57

Zmiana ekwiwalentnej emisji CO2 w założonych horyzontach czasowych
Analizy zmiany ekwiwalentnej emisji CO2 w założonych horyzontach czasowych wykonano wprowadzając dla
każdego z 22 mostów odpowiednie mnożniki wskazane w tabeli powyżej (tj. skumulowane wskaźniki wzrostu
ruchu) w ramach Etapu 1 analiz, który dotyczył natężenia ruchu. Po uwzględnieniu odpowiednich mnożników
15
przeprowadzano pozostałe etapy analiz, tj. Etap 2-8 , zgodnie z obraną wcześniej metodyką, zarówno dla
wariantu bezinwestycyjnego, jak i wariantu inwestycyjnego dla obu horyzontów czasowych. Poniżej
przedstawiono wyniki końcowe wykonanych obliczeń:

15

Skumulowanych wskaźników wzrostu ruchu nie zastosowano do obliczeń prowadzonych w ramach Etapu 6 dotyczących emisji
z funkcjonujących przepraw promowych. Zgodnie z przyjętą metodyką dla analiz prowadzonych dla roku 2015 przyjęto stałą
częstotliwość kursowania promów oraz zgodnie z zasadą przezorności uwzględniono ich maksymalną przepustowość. Założono
w związku z tym, ze przewidywany w przyszłości wzrost natężenia ruchu nie wpłynie na wzrost częstotliwości kursowania promów.
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Tabela 29 Porównanie zmiany ekwiwalentnej emisji CO2 w założonych horyzontach czasowych wyrażone w [tCO2eq]
Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2015

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2025

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2035

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

1

76 183,79

71 639,19

-4 544,60

99 165,45

93 286,16

-5 879,29

123 527,15

116 233,03

-7 294,12

2

237 482,05

240 954,00

3 471,95

318 110,31

322 780,81

4 670,50

415 124,15

421 236,77

6 112,62

3

73 166,71

73 555,91

389,20

98 314,35

98 837,32

522,97

128 598,61

129 282,67

684,06

4

16 236,86

16 064,76

-172,10

19 907,33

19 696,33

-211,00

23 549,22

23 299,61

-249,61

5

12 842,00

12 788,73

-53,27

16 504,01

16 435,55

-68,46

20 341,60

20 257,22

-84,38

6

46 604,30

46 697,13

92,83

63 058,05

63 183,66

125,60

83 110,21

83 275,75

165,55

7

39 119,80

38 428,00

-691,80

50 792,30

49 902,94

-889,36

63 083,25

61 985,86

-1 097,39

8

96 568,41

96 108,71

-459,70

129 955,91

129 337,27

-618,64

170 448,41

169 637,01

-811,40

9

30 769,97

30 853,27

83,30

37 887,71

37 993,79

106,07

44 997,64

45 126,46

128,82

10

141 277,40

144 299,69

3 022,29

181 942,18

185 834,40

3 892,22

228 727,82

233 620,90

4 893,08

11

49 545,03

49 462,80

-82,23

61 888,76

61 786,04

-102,72

74 733,02

74 608,99

-124,03

12

27 145,63

26 202,49

-943,14

33 433,31

32 294,67

-1 138,63

39 705,95

38 372,30

-1 333,66

13

34 209,62

33 934,35

-275,27

43 346,68

43 008,95

-337,73

52 633,83

52 232,62

-401,21

14

76 210,79

77 005,83

795,04

96 520,45

97 544,00

1 023,55

117 359,00

118 617,01

1 258,02

15

31 362,67

31 091,26

-271,41

39 770,89

39 426,72

-344,17

48 315,69

47 897,57

-418,12

16

22 103,96

22 253,49

149,53

28 201,60

28 392,38

190,78

34 422,65

34 655,52

232,86

Nr
mostu
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Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2015

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2025

Wartość emisji ekwiwalentnej CO2
Rok 2035

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

Wariant bezinwestycyjny
[tCO2eq]

Wariant inwestycyjny
[tCO2eq]

Różnica [tCO2eq]
(wariant inwestycyjny – wariant
bezinwestycyjny)

17

84 796,34

85 509,48

713,14

102 541,46

103 412,19

870,74

120 095,16

121 121,80

1 026,64

18

31 695,14

31 668,65

-26,49

40 219,92

40 189,56

-30,37

48 903,17

48 868,85

-34,32

19

71 158,55

71 370,61

212,06

88 970,37

89 235,51

265,14

107 172,51

107 491,89

319,39

20

24 599,81

23 960,91

-638,90

29 404,40

28 686,71

-717,69

34 106,57

33 311,77

-794,80

21

6431,12

6431,12

0,00

7 915,86

7 915,86

0,00

9 409,37

9 409,37

0,00

22

14 195,11

14 059,61

-135,50

17 236,98

17 082,67

-154,31

20 249,89

20 076,95

-172,94

SUMA

1 243 705,06

1 244 339,99

634,93

1 605 088,28

1 606 263,49

1 175,20

2 008 614,86

2 010 619,92

2 005,05

Nr
mostu
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Dodatkowo celem zobrazowania ww. zmian poniżej przedstawiono je w ujęciu procentowym, jako punkt
odniesienia przyjmując wartość dla roku 2015 jako 100%. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przyrost wartości
ekwiwalentnej emisji CO2 dla roku 2025 i 2035 w porównaniu do emisji wyliczonej dla roku 2015 wyrażony
w procentach względem roku 2015, zgodnie z przyjętą metodyką będzie taki sam dla wariantu inwestycyjnego
i bezinwestycyjnego.

Tabela 30 Porównanie zmiany ekwiwalentnej emisji CO2 w założonych horyzontach czasowych wyrażone w [%]

Nr mostu

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2
Rok 2015 – [%]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ŚREDNIA

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2
Rok 2025 – [%]

Wartość emisji
ekwiwalentnej CO2
Rok 2035 – [%]

123,45%
125,36%
125,58%
118,44%
122,19%
126,09%
123,04%
125,69%
118,83%
122,35%
119,95%
119,44%
121,37%
121,23%
121,14%
121,62%
117,38%
121,23%
120,02%
118,87%
118,76%
118,21%
122,63%

138,55%
142,81%
143,10%
131,05%
136,87%
143,92%
138,03%
143,34%
131,65%
138,23%
133,70%
132,17%
135,25%
135,22%
135,09%
135,79%
129,46%
135,21%
133,60%
130,05%
131,65%
130,38%
138,17%

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy umożliwiły porównanie wartości ekwiwalentnej emisji CO 2 w obu rozpatrywanych
wariantach w przyjętych horyzontach czasowych na rok 2025 i 2035. Stwierdzono, że w związku
z przewidywanym wzrostem natężenia ruchu w obu wariantach w każdej z 22 rozpatrywanych lokalizacji
nowych mostów nastąpi wzrost wartości ekwiwalentnej emisji CO 2 w latach 2025 i 2035 w stosunku do roku
2015.
Najistotniejsze wnioski z prowadzonych obliczeń przedstawiono poniżej:




W wariancie bezinwestycyjnym wartość emisji ekwiwalentnej wyniesie odpowiednio:
o 1 243 705,06 tCO2eq w roku 2015,
o 1 605 088,28 tCO2eq w roku 2025 (wzrost o 363 207,54 tCO2eq względem roku 2015),
o 2 008 614,86 tCO2eq w roku 2035 (wzrost o 766 734,12 tCO2eq względem roku 2015).
W wariancie inwestycyjnym wartość emisji ekwiwalentnej wyniesie odpowiednio:
o 1 244 339,99 tCO2eq w roku 2015,
o 1 606 263,49 tCO2eq w roku 2025 (wzrost o 362 953,47 tCO2eq względem roku 2015),
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o 2 010 619,92 tCO2eq w roku 2035 (wzrost o 767 309,90 tCO2eq względem roku 2015).
Zmiana wartość ekwiwalentnej emisji CO2 w ujęciu procentowym będzie taka sama w wariancie
inwestycyjnym i bezinwestycyjnym. Dla roku 2025 wzrośnie o 22,63% w stosunku do roku 2015,
natomiast dla roku 2035 wzrośnie o 38,17% w stosunku do roku 2015.
 Nadal pomiędzy wariantem bezinwestycyjnym a inwestycyjnym zachowana zostanie niewielka różnica
w sumarycznej wartości ekwiwalentnej emisji CO2.W roku 2015 różnica wyniesie 634,93 tCO2eq
w roku 2015, 1 175,20 tCO2eq w roku 2025 i 2 005,05 tCO2eq w roku 2035.
Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo zanotowanego wzrostu wartości ekwiwalentnej emisji CO 2 w obu
rozpatrywanych wariantach, nadal pozostają one porównywalne pod względem sumarycznej wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 w rozpatrywanych horyzontach czasowych, tj. roku 2025 i roku 2035.


Wskazać w tym miejscu trzeba ponownie, że przeprowadzone analizy obejmowały 22 obiekty mostowe,
których przybliżone lokalizacje są na obecnym etapie znane. Sam Program „Mosty dla Regionów” obejmuje
również budowę innych mostów, których liczba i lokalizacja nie są jeszcze znane. Niemniej mając na uwadze
liczbę obiektów poddaną analizie na potrzeby przedmiotowego opracowania (22 obiekty mostowe) oraz sam
charakter opracowania (będącego analizą przeprowadzaną na szczeblu strategicznym), wnioski płynące
z niniejszej analizy można przełożyć na cały Program „Mosty dla Regionów”.
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Wykres 3 Porównanie zmiany wartość ekwiwalentnej emisji CO2 w ujęciu procentowym w roku 2015, 2025
i 2035.

3.2.3.

Dostępne działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji ujętych
w Programie na klimat

Jak wskazano w rozdziale 2.1 inwestycje drogowe, w tym inwestycje objęte Programem „Mosty dla Regionów”
oddziałują na klimat przede wszystkim w sposób pośredni, głównie na skutek generowania zmian w natężeniu i
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strukturze ruchu pojazdów. Działania minimalizujące oddziaływanie na klimat na etapie eksploatacji inwestycji
mostowych ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” powinny być indywidualnie dobierane przez zarządców
sieci drogowej, w skład której mosty te wejdą i obejmować głównie działania związane z właściwym
zarządzaniem ruchem drogowym. Ich celem powinno być zapewnienie możliwie płynnych i bezpiecznych
warunków ruchu, co przełoży się na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Dobór tych działań powinien przede wszystkim uwzględniać całokształt sieci drogowej będącej w zarządzie
danego podmiotu oraz rozwiązania do tej pory już wprowadzone w tym zakresie. Szczegóły dotyczące działań
związanych z zarządzaniem ruchem powinny uwzględniać szereg aspektów oraz uwarunkowań i powinny być
rozpatrywane w ramach odrębnych opracowań. Jednym z kryteriów oceny tych działań powinien być ich wpływ
na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Poza tym istnieje szereg możliwych do wdrożenia działań mających na celu obniżenie emisji gazów
cieplarnianych z sektora transportu drogowego związanych m. in. z upowszechnieniem pojazdów o napędzie
niskoemisyjnym, rozwojem transportu inter- i multimodalnego, upowszechnieniem i poprawą jakości
komunikacji zbiorowej, wprowadzeniem regulacji prawnych dotyczących składu paliw płynnych itd. Powyższe
działania nie są jednak w żaden sposób zależne od realizacji (lub braku realizacji) Programu „Mosty dla
Regionów”, toteż odstąpiono w niniejszym opracowaniu od ich analizy.

3.2.4.

Wnioski końcowe

W ramach rozdziału 3 przeprowadzono analizę oddziaływania na klimat infrastruktury drogowej ujętej
w Programie „Mosty dla Regionów” oraz dokonano porównania z oddziaływaniem występującym w przypadku
braku realizacji przedmiotowego Programu. Analizy zawierały również prognozę zmian ekwiwalentnej emisji
CO2, jaka zajdzie dla obu rozpatrywanych wariantów w przyszłości, co umożliwiło identyfikację zmienności
w czasie oddziaływania na klimat.
Kluczowe wnioski przedstawiono poniżej:


W roku 2015, określonym jako rok bazowy:
o W wariancie inwestycyjnym emisja ekwiwalentna CO2 będzie większa o 0,05% w porównaniu do
wariantu bezinwestycyjnego.
o Wartość emisji ekwiwalentnej CO2 dla całego Programu w obu rozpatrywanych wariantach będzie
zbliżona i wyniesie ok. 1 244 000 tCO2eq.
 Największy wzrost wartości emisji ekwiwalentnej CO2 w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego
stwierdzono w przypadku mostu nr 10 (most na rzece Odrze, odc. Wrocław – Ciechanów) i wyniesie on
2,14%.
 Największy spadek wartości emisji ekwiwalentnej CO2 w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego
stwierdzono w przypadku mostu nr 1 (most na rzece Wiśle, odc. Dęblin – Góra Kalwaria) i wyniesie on 5,97%.
 Ze względu na stopniowy wzrost natężenia ruchu pojazdów w przyszłości wartość ekwiwalentnej
emisji CO2 w roku 2025, tj. roku oddania do użytkowania inwestycji objętych Programem oraz w roku
2035, tj. 10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, wzrośnie odpowiednio o 22,63% i 37,18%
w stosunku do roku 2015. Zmiana ta będzie taka sama zarówno dla wariantu bezinwestycyjnego, jak
i inwestycyjnego.
 Na etapie eksploatacji najważniejszym działaniem minimalizującym oddziaływanie na klimat, jakie
może być podjęte jest właściwe zarządzanie ruchem drogowym, celem zapewnienia możliwie płynnych
i bezpiecznych warunków ruchu, co przełoży się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że oddziaływanie na klimat Programu „Mosty dla
Regionów” w wariancie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym będzie zbliżone we wszystkich rozpatrywanych
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horyzontach czasowych (różnica w ekwiwalentnej emisji CO 2 wynosząca 0,05% pomiędzy oboma wariantami
mieści się w granicach błędu obliczeniowego).
Należy w tym miejscu pamiętać jednak, że w obliczeniach uwzględniono poprawkę związaną z ruchem
wzbudzonym, jaki może wygenerować każda z inwestycji ujętych w Programie. W związku z ograniczoną
dostępnością danych w tym zakresie (patrz rozdział 3.2.1.3) przyjęto zgodnie z zasadą przezorności dla każdego
z 22 mostów najbardziej negatywny scenariusz, tj. wygenerowanie dodatkowego ruchu wzbudzonego
w wariancie inwestycyjnym na poziomie 20% przyjętego natężenia ruchu. Tym samym uzyskana wartość emisji
ekwiwalentnej CO2 w wariancie inwestycyjnym jest wartością maksymalną i może ona jedynie wystąpić
w najbardziej negatywnym scenariuszu. Prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza, w którym dla każdej
inwestycji ujętej w Programie ruch wzbudzony wyniesie 20% należy uznać za znikome. Jak pokazują dane
z wybranych opracowań dla innych inwestycji drogowych przywołane w rozdziale 3.2.1.3, ruch wzbudzony
często kształtuje się na poziomie nawet 1-2%. Wysoce prawdopodobne jest zatem, że rzeczywista emisja
ekwiwalentna CO2 w wariancie inwestycyjnym będzie niższa od emisji w wariancie bezinwestycyjnym.
Na chwilę obecną i w oparciu o obecnie posiadane dane nie jest jednak możliwe szczegółowe przeanalizowanie
tej kwestii.
Mieć na uwadze należy w tym miejscu ponadto, że jak wskazano wcześniej analizy wykonane na potrzeby
przedmiotowego opracowania obejmowały 22 obiekty mostowe, których przybliżone lokalizacje są już znane.
Sam Program „Mosty dla Regionów” obejmuje również budowę innych mostów, których liczba i lokalizacja nie
są jeszcze znane. W związku z tym przyjęto, że podobna prawidłowość jak dla analizowanych 22 mostów
(tj. zbliżona wartość emisji w wariancie bezinwestycyjnym i inwestycyjnym przy założeniu najbardziej
negatywnego scenariusza) wystąpi w układzie „globalnym”, uwzględniającym wszystkie inwestycje realizowane
w Programie „Mosty dla Regionów”. Tym samym w odniesieniu do całego Programu „Mosty dla Regionów”
również za wysoce prawdopodobne należy uznać, że rzeczywista emisja ekwiwalentna CO2 w wariancie
inwestycyjnym będzie niższa od emisji w wariancie bezinwestycyjnym.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Program nie stoi w sprzeczności z założeniami polityki
klimatycznej, której celem jest dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z dużym
prawdopodobieństwem można też stwierdzić, że Program przyczyni się do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych związanej z użytkowaniem infrastruktury drogowej w porównaniu do stanu obecnego. Wskazać
należy tu przede wszystkim na szereg dokumentów o charakterze strategicznym wymienionych i opisanych
w rozdziale 1.2, w tym na Strategię Europa 2020 [57], która zakłada m. in. osiągnięcie celu „20/20/20”
w zakresie klimatu i energii oraz rozwój zrównoważony, poprzez gospodarkę bardziej przyjazną środowisku.
Tym samym Program „Mosty dla Regionów” powinien przyczynić się do budowy gospodarki niskoemisyjnej,
wspierania zrównoważonego transportu i niwelowania niedoborów przepustowości w obrębie infrastruktury
drogowej kraju.
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4. ADAPTACJA
INFRASTRUKTURY
W PROGRAMIE DO ZMIAN KLIMATU

DROGOWEJ

UJĘTEJ

4.1. Etap realizacji
Mając na uwadze, że etap realizacji danej inwestycji mostowej nie powinien wynieść więcej niż 2-3 lata, które
są niezbędne do wykonania wszystkich prac budowlanych, nie należy się spodziewać, aby zmiany klimatu były
istotnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na prowadzenie prac budowlanych. Nie oznacza to jednak, że na
etapie realizacji inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” nie wystąpią zagrożenia związane
z czynnikami klimatycznymi, zwłaszcza z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak burze, wichury czy
śnieżyce oraz zagrożenia związane z powodziami będącymi skutkiem wystąpienia (często w połączeniu ze sobą)
określonych zdarzeń, np. długotrwałe opady deszczu, gwałtowne roztopy, zatory lodowe na rzekach itp.
Konieczne jest zatem szersze rozważenie, w jaki sposób występujące obecnie ekstremalne zjawiska pogodowe
mogą wpłynąć na Program na etapie jego realizacji oraz jakie ewentualnie działania adoptujące należy podjąć
inwestycji drogowych wprowadzanych jest szereg różnych działań i środków minimalizujących oddziaływanie
inwestycji na środowisko oraz zmierzających do jej uodpornienia na czynniki zewnętrzne. Działania te są
wprowadzane niezależnie od zagrożeń związanych z czynnikami klimatycznymi, niemniej w wielu przypadkach
znacząco przyczyniają się do uodpornienia inwestycji w fazie realizacji na ekstremalne zdarzenia pogodowe.
Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając fakt, że na chwilę obecną brak jest szczegółowych informacji
dotyczących technologii, sposobu i dokładnego miejsca prowadzenia prac budowlanych, poniżej
zaprezentowano katalog dostępnych na etapie realizacji działań, które przyczyniają się do zwiększenia zdolności
adaptacyjnej inwestycji ujętych w Programie na etapie ich realizacji. Jak wskazano na wstępie, większość z tych
działań jest w wielu przypadkach wdrażana niezależnie od kwestii związanych z adaptacją do ekstremalnych
zdarzeń pogodowych.

Tabela 31 Katalog dostępnych działań adaptujących na etapie realizacji
Zagrożenie

Wysokie stany wód w rzece

Ulewne deszcze

Porywisty wiatr

Działanie
Lokalizacja zaplecza budowy i baz materiałowych poza terenami zagrożonymi
zalaniem
Bieżący monitoring stanu wody w rzece
Niepowodowanie zmiany i ograniczenia wielkości przepływu w ciekach
powierzchniowych i w wodach podziemnych oraz zachowanie kierunków i
prędkości przepływu wód
Dostosowanie harmonogramu prac do rocznych wahań poziomu wód w rzece
Zabezpieczenie nasypów korpusu drogi przed rozmyciem
Ograniczenie do minimum ingerencji w naturalne tereny retencyjne znajdujące
się w pobliżu placu budowy
Wykonanie zadarnienia skarp w sposób gwarantujący możliwie szybki wzrost
trawy i tym samym szybkie ustabilizowanie skarp
Niepowodowanie zmiany i ograniczenia wielkości przepływu w ciekach
powierzchniowych i w wodach podziemnych oraz zachowanie kierunków i
prędkości przepływu wód
Unikanie gromadzenia sprzętu budowlanego w zagłębieniach terenu
Bieżący monitoring pogody
Unikanie gromadzenia sprzętu budowlanego w miejscach nieosłoniętych,
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Zagrożenie

Intensywne opady śniegu

Wysokie temperatury

Niskie temperatury

Mgły

Działanie
narażonych na gwałtowne podmuch wiatru
Zabezpieczenie przed silnym wiatrem materiałów budowlanych składowanych
na placu budowy
Bieżący monitoring pogody
Uwzględnienie w harmonogramie prac budowlanych możliwości wystąpienia
opadów śniegu i długiego zalegania pokrywy śnieżnej
Bieżący monitoring pogody
Unikanie wykonywania nasadzeń zieleni podczas okresów upalnych i
bezpośrednio przed ich nadejściem
Bieżący monitoring pogody
Unikanie wykonywania nasadzeń zieleni podczas okresów mroźnych i
bezpośrednio przed ich nadejściem
Ograniczenie prowadzenia niektórych robót budowlanych
Bieżący monitoring pogody
Bieżący monitoring pogody

Powyższy katalog dostępnych działań mających wpływ na zwiększenie zdolności adaptacyjnej inwestycji ujętych
w Programie „Mosty dla Regionów” ma jedynie charakter poglądowy i szczegółowy ich dobór oraz
doprecyzowanie ich zakresu powinno mieć miejsce dopiero na etapie projektowym, kiedy to znane są wszystkie
niezbędne szczegóły dotyczące zakresu i technologii planowanych prac budowlanych.
Niemniej należy przyjąć, że przy zastosowaniu odpowiednich działań zwiększających zdolność adaptacyjną
inwestycji ujętych w Programie, nie należy się spodziewać, aby ekstremalne zdarzenia pogodowe w istotny
sposób mogły zagrażać prowadzonym pracom budowlanym.

4.2. Etap eksploatacji
4.2.1.

Założenia i przyjęta metodyka analiz

W związku ze specyfiką inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Reginów” oraz samym charakterem
niniejszego opracowania, które ma na celu określenie na poziomie strategicznym oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska całego Programu, a nie poszczególnych inwestycji nim objętych, konieczne
jest przyjęcie indywidualnej metodyki w zakresie analizy adaptacji do zmian klimatu. Dzięki temu w optymalny
sposób możliwe będzie określenie, jakie czynniki klimatyczne stwarzają największe zagrożenie dla Programu
oraz jakie w związku z tym działania adaptujące i minimalizujące należy podjąć.
Główne założenia przyjętej metodyki oparte zostały na publikacji Jaspers [25], która wyróżnia 4 podstawowe
kroki przy analizie adaptacji do zmian klimatu:
 0 – Przygotowania (analiza wstępna);
 1 – Ocena podatności;
 2 – Ocena ryzyka;
 3 – Adaptacja.
Podobnie jak w przypadku analiz dotyczących emisji gazów cieplarnianych, także w tym przypadku każdy
kolejny etap analiz jest oparty o wyniki uzyskane w ramach poprzedzającego go etapu. Ilustruje to poniższy
schemat:
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Rysunek 13 Ogólny schemat przyjętej metodyki (opracowanie własne na podstawie [25])
Dodatkowo przyjęte podejście zostało uzupełnione o wybrane zalecenia i rekomendacje zamieszczone w innych
publikacjach, w tym m. in. raportach publikowanych przez organizacje zrzeszające zarządców dróg na poziomie
UE (CEDR) [22] i na poziomie ogólnoświatowym (PIARC) [23] oraz w publikacjach Komisji Europejskiej [26] [27]
i w Niebieskiej Księdze Jaspers [14]. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie ww. publikacje
odnoszą się do możliwych do zastosowania podejść w zakresie analizy adaptacji do zmian klimatu
prowadzonych na poziomie konkretnych projektów, a nie na poziomie programu (obejmującego szereg różnych
inwestycji), co ma miejsce w przypadku niniejszego opracowania. Skutkuje to tym, że konieczne było
zastosowanie pewnych modyfikacji w przyjętej metodyce, celem jej optymalnego dostosowania do specyfiki
inwestycji objętych Programem „Mosty dla Regionów”.
Ponadto pod uwagę wzięto też metodykę zastosowaną w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do
zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” [46].
Wskazać w tym miejscu należy również, że niniejsza analiza została wykonana dla wariantu inwestycyjnego, tzn.
wariantu obejmującego realizację inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów”. Na końcu rozdziału 4
przedstawiono porównanie wariantu inwestycyjnego z wariantem bezinwestycyjny (tj. zachowanie stanu
obecnego) pod kątem stopnia adaptacji do zmian klimatu oraz odniesiono się do zasadności realizacji Programu
pod tym względem.

4.2.2.

Przygotowanie

Celem tego etapu jest m.in.:


Analiza kontekstu i specyfiki Programu w odniesieniu do kwestii związanych z adaptacją do zmian
klimatu;
 Stworzenie podstaw do przeprowadzenia oceny adaptacji do zmian klimatu i wyznaczenie zakresu tej
oceny;
 Wstępne określenie ryzyk, na jakie inwestycje realizowane w Programie mogą być narażone;
 Określenie horyzontu prowadzonych analiz.
Zasadniczym celem Programu „Mosty dla Regionów” jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej
o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego,
a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski. Program ten stanowi jeden
z instrumentów, który będzie wpisywał się w szereg działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury
drogowej w Polsce i będzie uzupełnieniem aktualnie prowadzonych działań zmierzających do utworzenia pełnej
sieci dróg szybkiego ruchu oraz rozbudowy odcinków dróg lokalnych.
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Tym samym cel Programu wpisuje się w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz
wynikające z niej działania przewidziane w perspektywie do roku 2030. Przedstawiając nowy model rozwoju,
czyli rozwój odpowiedzialny, SOR zwraca uwagę na problem włączenia w procesy rozwojowe obszarów, których
potencjał był do tej pory niedostatecznie wykorzystywany. W wymiarze infrastrukturalnym jest to często
spowodowane brakiem dostępności komunikacyjnej i transportowej, która z kolei ma niekorzystny wpływ na
ich perspektywy rozwoju. Jak wskazano w SOR, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesywnie poprawia
się dostępność polskiej przestrzeni w wymiarze krajowym jak i lokalnym. Nadal jednak stan infrastruktury
drogowej wpływającej na tą dostępność nie jest wystarczający w stosunku do potrzeb mieszkańców
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Najbardziej odczuwalny jest brak mostów poza granicami administracyjnymi miast, gdzie często jednostki
samorządu terytorialnego będące zarządcami dróg nie są w stanie sfinansować takiej inwestycji ze środków
własnych. Dodatkowym czynnikiem jest też w wielu przypadkach ograniczona zdolność tych jednostek do
samodzielnego przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie od podstaw przeprawy mostowej.
Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w oparciu o diagnozę potencjału społeczno-gospodarczego wskazują
łącznie na 22 potencjalne lokalizacje korytarzy potrzeb transportowych, gdzie budowa przeprawy mostowej
powinna być rozważana w pierwszej kolejności. Rozkład pod względem liczby i lokalizacji na poszczególnych
rzekach przedstawia się następująco:
 Wisła i Warta – po 5 korytarzy;
 Odra – 4 korytarze;
 Bug i San – po 2 korytarze;
 Narew, Elbląg, Noteć, Pilica – po 1 korytarzu.
Potencjalne lokalizacje dotyczą najczęściej odcinków rzek gdzie średnia odległość pomiędzy istniejącymi
i przesądzonymi do realizacji mostami wynosi 30-50 km. Nowe mosty planowane do realizacji w ramach
Programu „Mosty dla Regionów”, to miejsca, dla których oszacowano największą liczbę potencjalnych
użytkowników. W dalszej kolejności, po realizacji wskazanych powyżej najbardziej potrzebnych drogowych
przepraw mostowych, może nastąpić budowa kolejnych przepraw mostowych spełniających te kryteria.
Równie istotnym aspektem jest określenie wymogów technicznych, jakie muszą spełniać wszystkie inwestycje
objęte Programem. Z punktu widzenia celu niniejszej analizy najistotniejsze jest to, że droga na moście oraz na
dojazdach do mostu musi spełniać parametry techniczne, wynikające z jej cech funkcjonalnych, określone co
najmniej dla klasy G w rozumieniu rozporządzenia. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [47].
Należy w tym miejscu wskazać, że poszczególne inwestycje mostowe ujęte w Programie różnić będą się między
sobą, niekiedy znacznie, zakresem prowadzonych prac budowlanych. Niemniej na etapie analiz o charakterze
strategicznym, jakie są w tym opracowaniu prowadzone, niemożliwym i niecelowym jest precyzyjne
zdefiniowanie zakresu prac budowlanych w ramach każdego z obiektów mostowych. W związku z tym
zunifikowano zakres prac dla wszystkich inwestycji i przyjęto, że będzie on taki sam. Zgodnie z zasadą
przezorności przyjęto, że w ramach każdej inwestycji wchodzącej w skład Programu realizowane będą m. in.
następujące elementy:






Przeprawa mostowa przez rzekę;
Drogi dojazdowe do przeprawy mostowej;
Oznakowanie pionowe i poziome;
System odwodnienia drogi;
Przepusty hydrologiczne pod drogami dojazdowymi do mostów będące elementami systemu
odwodnienia lub zlokalizowane w ciągu rowów melioracyjnych;
 Nasadzenia zieleni, w tym zadarnienia skarp nasypów drogowych;
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dodatkowo przyjęto, że każda z inwestycji mostowych w równym stopniu wymagać będzie w okresie
eksploatacji prowadzenia bieżących prac utrzymaniowych przez zarządcę drogi oraz działań mających na celu
zapewnienie odpowiednich warunków bezpiecznego ruchu dla użytkowników przeprawy mostowej.
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W odniesieniu do ryzyk klimatycznych, jakie mogą stwarzać zagrożenie dla inwestycji objętych Programem
wytypowano wstępnie, że największe zagrożenia stwarzać będą zjawiska związane z:
 Powodziami
 Ulewnymi deszczami;
 Burzami i gwałtownym wiatrem;
 Opadami śniegu;
o
 Niskimi i wysokimi temperaturami oraz przejściem przez 0 C;
 Zmianą długości okresu wegetacyjnego;
 Mgłą i ograniczoną widzialnością.
Powyższe ryzyka klimatyczne szerzej zastały omówione w dalszej części niniejszych analiz w ramach „Oceny
podatności” oraz „Oceny ryzyka”.
Przyjęto, że na podstawie obecnie posiadanych danych oraz przy uwzględnieniu specyfiki opracowania
zasadnym jest ograniczenie prowadzonych analiz do roku 2070. Prowadzenie analiz dotyczących adaptacji
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” do zmian klimatu w dalszych horyzontach czasowych
rodziłoby ryzyko uzyskania niemiarodajnych wyników o dużym stopniu niepewności. Nie oznacza to jednak, że
na dalszych, projektowych etapach analiz, prowadzonych indywidualnie dla każdego z mostu, horyzont ten nie
może zostać przesunięty. Zaleca się aby każdorazowo horyzont prowadzonych analiz dobierać indywidualnie w
zależności od szczegółowości posiadanych danych i etapu, na jakim analizy te będą prowadzone.

4.2.3.

Ocena podatności

Podatność inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” na zmiany klimatu stanowi połączenie
2 aspektów [25]:


Stopnia wrażliwości elementów składowych projektu na zagrożenia związane ze zmianami klimatu
(Analiza wrażliwości);
 Prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia w miejscu realizacji projektu, obecnie
i w przyszłości (Analiza narażenia).
Jako cel oceny podatności należy wskazać identyfikację kluczowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu
dla inwestycji ujętych w Programie. Powyższe jest wynikiem połączenia rezultatów analizy wrażliwości i analizy
narażenia, zgodnie z poniższym schematem:
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Wrażliwość

Narażenie

Podatność

Rysunek 14 Schemat „Oceny podatności”

4.2.3.1.

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI

Głównym celem analizy wrażliwości jest określenie kluczowych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla
inwestycji ujętych w Programie. Oznacza to, że analiza ta powinna wykazać, na jakie zagrożenia związane ze
zmianami klimatu podatne mogą być obiekty mostowe realizowane w ramach Programu z uwagi na ich
specyfikę. Podstawą do tej analizy są informację zebrane w ramach kroku „Przygotowanie”, które pozwalają
prawidłowo zrozumieć sposób funkcjonowania inwestycji ujętych w Programie, ich charakter oraz zakres prac
budowlanych z nimi związany. Istotne w tym miejscu jest również uwzględnienie planowanych do realizacji
inwestycji mostowych jako części większego systemu komunikacyjnego. Oznacza to, że trafność doboru
odpowiednich działań adaptacyjnych przełoży się na funkcjonowanie nie tylko samego mostu, ale też będzie
miało wpływ na cały układ komunikacyjny w regionie.
W związku z faktem, że każda inwestycja mostowa ujęta w programie składa się, poza samym obiektem
mostowym, także z szeregu pozostałych elementów składowych (patrz „Przygotowanie”), to analiza wrażliwości
musi być przeprowadzona kompleksowo, z uwzględnieniem każdego z tych elementów. Dodatkowo wyróżnić
należy również elementy pozakonstrukcyjne, jakimi są np. zaangażowanie służb utrzymaniowych
i bezpieczeństwo ruchu pojazdów. Zmiany klimatu mogą w istotny sposób wpływać na bezpieczeństwo
kierowców przemieszczających się przeprawą mostową, co również musi być ujęte w analizach i musi znaleźć
odzwierciedlenie w doborze optymalnych działań minimalizujących. To samo dotyczy zaangażowania służb
utrzymaniowych, które również w wielu aspektach jest zależne od poszczególnych czynników klimatycznych
oraz ich zmian w przyszłości.
Należy w tym miejscu także wskazać, że analiza wrażliwości nie uwzględnia czynników związanych z miejscem
realizacji inwestycji ujętych w Programie (powyższe uwzględnione jest w analizie narażenia, która jest kolejnym
etapem analiz prowadzonych w ramach „Oceny podatności”). Analiza wrażliwości opiera się wyłącznie na
elementach charakterystycznych dla tych inwestycji, niezwiązanych z ich lokalizacją.
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że ogólna analiza wrażliwości dla sektora drogowego na poszczególne
Umowne Kategorie Klimatu została przeprowadzona w ramach projektu Klimada [2]. W projekcie Klimada
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określono obecnie obserwowane oddziaływania związane ze zmianami klimatu i wrażliwość sektora transportu
drogowego, a także odniesiono się od oddziaływań i wrażliwości tego sektora w przyszłości. Zagadnienie to
zostało omówione we wcześniejszych częściach tego opracowania. W analizie wrażliwości wnioski z projektu
Klimada zostały uwzględnione, niemniej ponownie nie przywoływano ich w tej części opracowania.
Poniżej przedstawiono główne założenia przyjęte w prowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania analizie
wrażliwości:




Analizę wrażliwości przeprowadzono badając 9 elementów związanych z realizacją i funkcjonowaniem
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów”, tj.:
 Przeprawa mostowa przez rzekę;
 Drogi dojazdowe do przeprawy mostowej;
 Oznakowanie pionowe i poziome;
 System odwodnienia drogi;
 Przepusty hydrologiczne pod drogami dojazdowymi do mostów będące elementami systemu
odwodnienia lub zlokalizowane w ciągu rowów melioracyjnych;
 Nasadzenia zieleni, w tym zadarnienia skarp nasypów drogowych;
 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 Zaangażowanie służb utrzymaniowych;
 Bezpieczeństwo ruchu pojazdów.
Wykorzystano 5-stopniową skalę oceny stopnia wrażliwości:
1
Brak lub znikoma wrażliwość
2
Niska wrażliwość
3
Umiarkowana wrażliwość
4
Wysoka wrażliwość
5
Ekstremalnie wysoka wrażliwość



Zdefiniowano następujące zagrożenia związane ze zmianą klimatu:
16
 Powódź ;
 Wysokie temperatury (fale upałów);
 Niskie temperatury (fale mrozów);
o
 Przejścia przez 0 C;
 Opady deszczu (średnioroczne);
 Opady deszczu (maksymalne), w tym burze;
 Opady śniegu;
 Silny wiatr;
 Długość okresu wegetacyjnego;
 Mgła.
Szczegóły przeprowadzonej analizy wrażliwości przedstawia poniższa tabela:

16

Należy w tym miejscu wskazać, że powódź jako zjawisko jest skutkiem wystąpienia intensywnych opadów deszczu i/lub gwałtownych
roztopów (czasami potęgowanych przez inne czynniki, w tym również antropogeniczne). Niemniej ze względu na sam charakter
zjawiska jakim jest powódź oraz specyfikę inwestycji objętych Programem, które są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią,
zdecydowano się na osobną analizę tego zagrożenia. Powyższe podejście pomoże lepiej zidentyfikować wszystkie zagrożenia związane
z powodzią dla Programu oraz ułatwi dobór właściwych działań adaptujących.
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Tabela 32 Matryca analizy wrażliwości inwestycji ujętych w programie „Mosty dla Regionów”.

Zagrożenie związane ze zmianą klimatu

Przeprawa mostowa przez rzekę

Drogi dojazdowe do przeprawy mostowej

Oznakowanie pionowe i poziome

System odwodnienia drogi

Przepusty hydrologiczne pod drogami dojazdowymi do
mostów

Nasadzenia zieleni, w tym zadarnienia skarp nasypów
drogowych

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zaangażowanie służb utrzymaniowych

Bezpieczeństwo ruchu pojazdów

NAJWYŻSZA OCENA

Powódź

3

3

1

2

2

1

1

3

3

3

Wysokie temperatury (fale upałów)

3

3

2

1

1

3

1

1

1

3

Niskie temperatury (fale mrozów)

2

2

2

2

1

2

1

1

2

2

o

Przejścia przez 0 C

3

3

1

1

1

1

1

1

3

3

Opady deszczu (średnioroczne)

2

2

1

2

2

1

1

2

2

2

Opady deszczu (maksymalne), w tym burze

3

4

3

4

3

2

1

3

3

4

Opady śniegu

1

1

1

2

2

1

1

3

2

3

Silny wiatr

1

1

3

1

1

2

1

1

3

3

Długość okresu wegetacyjnego

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

Mgła

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Podsumowując należy stwierdzić, że wysoką wrażliwość inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów”
stwierdzono jedynie w odniesieniu do intensywnych opadów deszczu i burz. Przeprowadzona analiza wykazała,
że jest to czynnik klimatyczny, na który inwestycje te są najbardziej wrażliwe. Poza tym w stosunku do
o
5 czynników, tj.: powodzi, wysokich temperatur, przejść przez 0 C, opadów śniegu i silnych wiatrów wrażliwość
Programu określono jako umiarkowaną. Z kolei w stosunku do niskich temperatur, opadów deszczu
(średniorocznych) i zmian w długości okresu wegetacyjnego wrażliwość Programu określono jako znikomą.
Niską wrażliwość zidentyfikowano jedynie w przypadku mgieł.

4.2.3.2.

ANALIZA NARAŻENIA

Na etapie analizy narażenia ocenia się w jaki sposób miejsca, w których będą realizowane inwestycje ujęte
w Programie, narażone są na konkretne zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Zgodnie z [25] analiza
narażenia na zagrożenia związane ze zmianami klimatu powinna uwzględniać zarówno aktualną
charakterystykę klimatu, jak i przewidywane zmiany klimatu w przyszłości.
W kontekście aktualnej charakterystyki klimatu narażenie można określić analizując dostępne najświeższe dane
historyczne, natomiast w zakresie zmian klimatu w przyszłości ocena powinna uwzględniać odpowiednie
dostępne i wiarygodne prognozy dotyczące przewidywanych zmian klimatu w okresie funkcjonowania
inwestycji objętych Programem. Wskazać w tym miejscu należy również, że im bardziej zawężone będą dane
pod względem terytorialnym, jak i merytorycznym, tym dokładniejsza i bardziej użyteczna będzie prowadzona
analiza narażenia.
Sama analiza narażenia ma więc na celu identyfikację zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla danej
lokalizacji, niezależnie od charakteru inwestycji, która w tej lokalizacji będzie realizowana [26]
(w przeciwieństwie do przeprowadzonej wcześniej analizy wrażliwości, która określała na jakie zagrożenia
klimatyczne inwestycje ujęte w Programie mogą być narażone, niezależnie od ich lokalizacji). Połączenie
wyników obu tych analiz umożliwia przeprowadzenie oceny podatności Programu na zmiany klimatu.
W ramach prowadzonej analizy narażenia pierwszym krokiem było przeprowadzenie weryfikacji dostępnych
materiałów dotyczących bieżącego stanu klimatu w Polsce oraz jego przewidywanej zmienności w przyszłości.
Stwierdzono, że podejściem najbardziej optymalnym i wykorzystującym dane o największym stopniu
szczegółowości będzie oparcie się na regionalnych scenariuszach zmian klimatu.
Dotychczas w Polsce regionalne scenariusze zmian klimatu nie były dostępne lub były dostępne
w ograniczonym zakresie, niemniej w okresie prac nad niemniejszym opracowaniem Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy prowadził już prace nad projektem „Baza wiedzy o zmianach
klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności
gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń” [49], którego zakończenie planowane jest na rok 2021. Jednym z głównych założeń
Projektu IOŚ-PIB jest opracowanie regionalnych scenariuszy zmian klimatu.
Docelowo regionalne scenariusze zmian klimatu opracowane przez IOŚ-PIB będą dostępne poprzez portal
internetowy, niemniej w momencie przygotowywania przedmiotowego opracowania istniała możliwości
pozyskania od IOŚ-PIB pilotażowych scenariuszy zmian klimatu, które dostępne były dla indeksów
klimatycznych związanych z opadami deszczu i zmianami temperatury. W związku z tym zdecydowano, że
zasadnym jest na potrzeby przedmiotowego opracowania pozyskanie od IOŚ-PIB pilotażowych scenariuszy
zmian klimatu dla dostępnych w chwili prac nad niniejszym opracowaniem indeksów klimatycznych.
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Zgodnie z podejściem przyjętym przez IOŚ-PIB pilotażowe scenariusze zmian klimatu zostały opracowane w
oparciu o poniższą metodykę (wyciąg najistotniejszych informacji):


Dla warunków klimatu bieżącego przeprowadzono obliczenia dla horyzontu 2010 (obliczonego, jako
średnia z 10 lat 2006-2015) na podstawie wyników modelowania i danych obserwacyjnych.
 Warunki przyszłego klimatu opracowano w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych wykonanych
w ramach projektu EURO-CORDEX [50] przy zastosowaniu najnowszych dostępnych projekcji
klimatycznych wg. 5 Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z roku 2013
[18]. Wykorzystano wyniki dostępnych realizacji symulacji regionalnych modeli klimatu (RCM – ang.
Regional Climate Model) dla obszaru obejmującego całą Europę na siatce regularnej w rozdzielczości
o
0.11 (ok. 12,5 km).
 Celem uchwycenia niepewności wyników modelowania, wynikającego z różnych możliwych ścieżek
rozwoju gospodarczego i związanego z nim tempa wzrostu zawartości gazów cieplarnianych
w atmosferze, analizy przeprowadzono dla dwóch scenariuszy opisanych akronimami RCP 4,5 oraz RCP
8,5. Umiarkowany scenariusz RCP 4,5 zakłada dalszy wzrost stężeń CO2, odpowiednio do 540 ppm w r.
2
2100 oraz osiągnięcie wymuszenia radiacyjnego na poziomie 4,5 W/m , zaś scenariusz ekstrapolacyjny
RCP 8,5 odpowiada wzrostowi stężeń CO2 do 940 ppm w r. 2100 i ciągły wzrost wymuszenia
2
radiacyjnego do poziomu 8,5 W/m .
 Średnie wartości indeksów klimatycznych obliczono dla terenu całego kraju, dla dwóch scenariuszy
rozwoju (RCP 4,5 i RCP 8,5), na podstawie wiązki kilkunastu modeli.
 Dane zostały przygotowane w podziale na dwa ww. scenariusze rozwoju dla poszczególnych dekad,
tj. lat 2011-2020, 2021 – 2030, 2031 – 2040, 2041 – 2050, 2051 – 2060, 2061 – 2070, 2071 – 2080,
2081 – 2090 i 2091 – 2100 (na potrzeby niniejszego opracowania ograniczono się do roku 2070, tj. do
dekady 2061-2070).
o
Poniżej zamieszczono przykładową mapę dla indeksu klimatycznego „Liczba dni z przejściem przez 0 C” dla
dekady 2011-2020 w scenariuszu RCP 8,5, obrazującą inwestycje ujęte w Programie „Mosty dla Regionów” na
tle danych pozyskanych z IOŚ-PIB:
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Rysunek 15 Mapa dla indeksu klimatycznego „Liczba dni z przejściem przez 0oC” dla dekady 2011-2020
w scenariuszu RCP 8,5, obrazująca inwestycje ujęte w Programie „Mosty dla Regionów” na tle danych
pozyskanych z IOŚ-PIB.

Wskazać w tym miejscu należy ponadto, że w odniesieniu do zagrożeń związanych z powodzią oparto się na
analizach przeprowadzonych na potrzeby Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51]
oraz Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Odry [52], wykonanych m.in. w oparciu
o symulacje scenariuszowe zmian klimatu przygotowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego (ICM). Mając na uwadze specyfikę niniejszego opracowania, które ma
charakter strategiczny, oparcie analiz dotyczących zagrożenia związanego z powodzią na danych i informacjach
zawartych w ww. Planach zagwarantuje odpowiednią szczegółowość prowadzonych analiz oraz zapewni
niezbędne informacje do wykonania oceny podatności Programu na zagrożenia związane z powodzią.
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Mając powyższe na uwadze zdecydowano o zastosowaniu zdywersyfikowanego podejścia w prowadzonej
analizie narażenia dla inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów”:


Dla indeksu klimatycznego „średnia obszarowa rocznej sumy opadów w regionach wodnych (w mm)”,
mającego bezpośredni związek z zagrożeniem powodzią, oparto się na danych zawartych w Planie
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51] oraz Planie Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla Dorzecza Odry [52].
 Dla tych indeksów klimatycznych, dla których było to możliwe, oparto się na pilotażowych
scenariuszach zmian klimatu pozyskanych od IOŚ-PIB, jako że w momencie przygotowywania
niniejszego opracowania były to dane najbardziej szczegółowe i w największym stopniu
odpowiadające celowi prowadzonych prac.
 Dla tych indeksów klimatycznych, dla których nie było możliwe pozyskanie od IOŚ-PIB pilotażowych
scenariuszy zmian klimatu oparto się na innych dostępnych źródłach, szerzej omówionych poniżej.
Niezbędne dane dla indeksów klimatycznych, dla których nie uzyskano pilotażowych scenariuszy zmian klimatu
lub dla których analizy z wykorzystaniem scenariuszy zmian klimatu nie były dotychczas prowadzone,
pozyskano z dostępnej literatury tematu. Źródła każdorazowo dobierano indywidualnie kierując się specyfiką
danego indeksu klimatycznego. Wnioski końcowe i ocenę stopnia narażenia inwestycji ujętych w Programie
„Mosty dla Regionów” na dane zagrożenie związane ze zmianą klimatu określano w oparciu o możliwie jak
największą liczbę odpowiednio szczegółowych materiałów źródłowych. W tym celu wykorzystano następujące
publikacje i opracowania:


Dane przedstawione w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 1 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym”
[54];
 Dane przedstawione w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 3 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” [55];
 Dane przedstawione w projekcie Klimada [2];
 Dane przedstawione w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [1];
 Dane przedstawione w opracowaniu „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce”,
wykonanym w ramach projektu CHASE-PL [4];
Ponadto wykorzystano również wyniki wcześniej przeprowadzonych analiz na potrzeby niniejszej pracy.
Zestawienie źródeł danych wykorzystanych na potrzeby przedmiotowego opracowania dla poszczególnych
indeksów klimatycznych przedstawia poniższa tabela:

Tabela 33 Źródła danych – analiza narażenia
Zagrożenie związane ze zmianą
klimatu

Indeks klimatyczny

Powódź

Średnia obszarowa rocznej sumy
opadów w regionach wodnych (w mm)

Wysokie temperatury (fale upałów)
Niskie temperatury (fale mrozów)

Liczba dni z temperaturą maksymalną
większą od 30°C
Liczba dni z temperaturą minimalną
mniejszą od -10°C
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Źródło danych
Plan Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51]
oraz Plan Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla Dorzecza Odry [52]
Pilotażowe scenariusze zmian klimatu
uzyskane od IOŚ-PIB
Pilotażowe scenariusze zmian klimatu
uzyskane od IOŚ-PIB
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Zagrożenie związane ze zmianą
klimatu
o

Przejścia przez 0 C
Opady deszczu (średnioroczne)

Opady deszczu (maksymalne), w tym
17
burze

Indeks klimatyczny

Źródło danych

Liczba dni z przechodzeniem
temperatury przez 0°C
Średnioroczna suma opadów deszczu
(w mm)

Pilotażowe scenariusze zmian klimatu
uzyskane od IOŚ-PIB
Pilotażowe scenariusze zmian klimatu
uzyskane od IOŚ-PIB
Pilotażowe scenariusze zmian klimatu
uzyskane od IOŚ-PIB

Suma opadów w okresie letnim (w
18
mm)
Liczba dni z burzą oraz częstotliwość
występowania intensywnych opadów
deszczu

Opady śniegu

Liczba dni z pokrywą śnieżną oraz
zmiana maksymalnej grubości pokrywy
śnieżnej

Silny wiatr

Częstotliwość występowania
huraganowych wiatrów oraz czasy
trwania cykli maksymalnych prędkości
wiatru

Długość okresu wegetacyjnego

Zmiana długości okresu wegetacyjnego
(w dniach)

Mgła

Liczba dni z mgłą

Internetowy Atlas Polski IGiPZ PAN [53]
Publikacje IMGiW [54], [55]
Projekt Klimada [2]
Internetowy Atlas Polski IGiPZ PAN [53]
Publikacje IMGiW [54]
Projekt Klimada [2]
Opracowanie „Zmiany klimatu i ich
wpływ na wybrane sektory w
Polsce”[4]
Publikacja IMGiW [55]
Projekt Klimada [2]
Publikacja IMGiW [54]
Projekt Klimada [2]
SPA 2020 [1]
Internetowy Atlas Polski IGiPZ PAN [53]
Publikacja IMGiW [55]

Celem zachowania odpowiedniej przejrzystości prowadzonych analiz poniżej:


Przedstawiono metodykę przyjętą przy prowadzeniu analiz opartych o plany zarządzania ryzykiem
powodziowym [51] [52], pilotażowe scenariusze zmian klimatu IOŚ-PIB oraz przy prowadzeniu analiz
opartych o pozostałe dane;
 Omówiono po kolei prowadzone analizy w odniesieniu do każdego zagrożenia związanego ze zmianą
klimatu, zgodnie z kolejnością przedstawioną w tabeli powyżej.
Na koniec zebrano uzyskane wyniki w formie matrycy analizy narażenia dla inwestycji objętych Programem
„Mosty dla Regionów”.
Metodyka przyjęta na potrzeby analizy narażenia na zidentyfikowane zagrożenia związane ze zmianami
klimatu
Poniżej opisano metodykę, jaką przyjęto na potrzebę przeprowadzenia analizy narażenia na zmianę klimatu
22 inwestycji mostowych, w podziale na poszczególne grupy zagrożeń, różniące się między sobą źródłami
danych, z których korzystano na potrzeby niniejszego opracowania (patrz tabela powyżej).

17
18

Do analiz związanych z tym zagrożeniem wykorzystano 2 różne indeksy klimatyczne.
Powyższy indeks został wybrany z uwagi na fakt, iż to w okresie letnim występuje najwięcej zjawisk związanych z intensywnymi opadami
deszczu, których skutki oddziałują w sposób negatywny na infrastrukturę drogową i warunki ruchu [13]
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 Metodyka przyjętą przy prowadzeniu analiz dotyczących zagrożenia powodzią
Prowadzone analizy oparto o symulacje scenariuszowe zmian klimatu przygotowane przez
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na potrzeby Planu
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51] oraz Planu Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla Dorzecza Odry [52].
Przyjęto, że podstawowym wyznacznikiem tego, jak zagrożenie związane z powodziami będzie się
zmieniało w przyszłości będzie zmiana średniej obszarowej rocznej sumy opadów w regionach wodnych
(w mm). Wartość danego indeksu klimatycznego wyliczona została w oparciu o wartości dla regionów
wodnych znajdujących się w dorzeczu Wisły i Odry. Taka wartość na potrzeby ww. Planów została
przedstawiona dla okresów referencyjnych 1971-2000, 2001-2030 oraz 2041-2070.
Następnie porównane zostało, jak te wartości średnie zmieniają się z biegiem czasu na przestrzeni
analizowanych okresów, analizując je odrębnie dla wszystkich rozpatrywanych regionów wodnych.
Określana w ten sposób była różnica między wartością bazową (okres 1971-2000) a wartością dla
założonych horyzontów czasowych (odpowiednio okresy 2000-2030 oraz 2041-2070).
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Rysunek 16 Lokalizacja analizowanych 22 obiektów mostowych na tle dorzeczy i sieci rzecznej

Na końcu porównano uzyskane wyniki do określonych wcześniej progów zmienności przedmiotowego
indeksu klimatycznego. Wyznaczenie progów zmienności średniej obszarowej rocznej sumy opadów
w regionach wodnych zostało dokonane metodą ekspercką w oparciu o 5-stopniową skalę oceny stopnia
narażenia inwestycji ujętych w Programie (progi zmienności wyznaczono dla różnicy wartości pomiędzy
okresem referencyjnym 1971-2000 a okresem referencyjnym 2041-2070):
1
2
3
4
5

Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

Porównanie uzyskanych wyników do określonych wcześniej progów zmienności średniej obszarowej
rocznej sumy opadów w regionach wodnych wykonane zostało dla każdego regionu wodnego. Jako wynik
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ostateczny przyjmowano spośród otrzymanych ocen stopnia narażenia (oceny od 1 do 5) wartość
najwyższą. Podejście takie zgodne jest z zasadą przezorności, ponieważ dalsze analizy wykonywane są z
uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych wartości.


Metodyka przyjętą przy prowadzeniu analiz opartych o pilotażowe scenariusze zmian klimatu
IOŚ-PIB
Przyjęto, że podstawowym wyznacznikiem tego, jak dany indeks klimatyczny będzie się zmieniał
w przyszłości będzie średnia wartość danego indeksu klimatycznego wyliczona w oparciu o wartości
danego indeksu dla wszystkich analizowanych 22 mostów, które mają zdefiniowaną przybliżoną lokalizację.
Taka wartość średnia została wyliczona dla scenariusza RCP 4,5 i RCP 8,5 dla każdej dekady osobno, tj.
osobno dla dekady 2011-2020, osobno dla dekady 2021-2030 itd. aż do dekady 2061-2070.
Następnie porównane zostało, jak te wartości średnie zmieniają się z biegiem czasu na przestrzeni
analizowanych dekad dla obu scenariuszy: RCP 4,5 i RCP 8,5. W tym celu wykorzystano narzędzie linii
trendu obrazujące, w jakim kierunku zachodzą zmiany związane z danym indeksem klimatycznym.
Kolejnym krokiem było określenie różnicy między wartością bazową na początku linii trendu (dla dekady
2011-2020) a wartością na końcu linii trendu (dla dekady 2061-2070). Na tej podstawie możliwym było
wyznaczenie, jak zmieni się dany czynnik pomiędzy chwilą obecną a horyzontem czasowym na rok 2070.
Ostatnim krokiem jest porównanie uzyskanych wyników do określonych wcześniej progów zmienności
danego indeksu klimatycznego. Wyznaczenie progów zmienności danego indeksu klimatycznego zostało
dokonane metodą ekspercką w oparciu o 5-stopniową skalę oceny stopnia narażenia inwestycji ujętych
w Programie:
1
2
3
4
5

Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

Porównanie uzyskanych wyników do określonych wcześniej progów zmienności danego indeksu
klimatycznego wykonane zostało dla dwóch rozpatrywanych scenariuszy: RCP 4,5 i RCP 8,5. Jako wynik
ostateczny przyjmowano spośród dwóch otrzymanych ocen stopnia narażenia (oceny od 1 do 5) wartość
wyższą. Podejście takie zgodne jest z zasadą przezorności, ponieważ dalsze analizy wykonywane są
z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych wartości.
Wskazać w tym miejscu należy, że analiza narażenia prowadzona dla 22 mostów o zdefiniowanej
przybliżonej lokalizacji oparta jest na wartościach średnich dla tych obiektów. Jako, że są one zlokalizowane
na różnych rzekach i w różnych częściach kraju, to uzyskane wyniki można odnosić także do mostów
o lokalizacji obecnie nieznanej. Przeprowadzenie szerszych analiz w tym zakresie będzie możliwe dopiero
po zdefiniowaniu lokalizacji wszystkich mostów.
 Metodyka przyjętą przy prowadzeniu analiz opartych o pozostałe dane
Jak wskazano powyżej, niezbędne dane dla indeksów klimatycznych, dla których nie uzyskano pilotażowych
scenariuszy zmian klimatu lub dla których analizy z wykorzystaniem scenariuszy zmian klimatu nie były
dotychczas prowadzone, pozyskano z dostępnej literatury tematu. Źródła każdorazowo dobierano
indywidualnie kierując się specyfiką danego indeksu klimatycznego. Wnioski końcowe i ocenę stopnia
narażenia inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” na dane zagrożenie związane ze zmianą
klimatu określano metodą ekspercką w oparciu o możliwie jak największą liczbę odpowiednio
szczegółowych materiałów źródłowych. Ocenę stopnia narażenia dla tych indeksów klimatycznych
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prowadzono (podobnie jak dla pozostałych indeksów klimatycznych) w oparciu o 5-stopniową skalę oceny
stopnia narażenia inwestycji ujętych w Programie:
1
2
3
4
5

Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

Wyniki analizy narażenia na zidentyfikowane zagrożenia związane ze zmianami klimatu
Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki analizy narażenia na poszczególne zagrożenia związane ze zmianami
klimatu dla analizowanych 22 inwestycji mostowych (odrębnie dla każdego zagrożenia).
 Powódź
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Średnia obszarowa rocznej sumy opadów
w regionach wodnych (w mm)”:
Progi zmienności indeksu
Ocena stopnia
Narażenie
narażenia (1-5)
poniżej 15,0 mm
1
Brak lub znikome narażenie
15,0-30,0 mm
2
Niskie narażenie
30,1-50,0 mm
3
Umiarkowane narażenie
50,1-80,0 mm
4
Wysokie narażenie
powyżej 80,0 mm
5
Ekstremalnie wysokie narażenie
Ww. progi zmienności indeksu klimatycznego „Średnia obszarowa rocznej sumy opadów w regionach
wodnych (w mm)” wyznaczono dla różnicy wartości pomiędzy okresem referencyjnym 1971-2000
a okresem referencyjnym 2041-2070.
Zgodnie danymi zamieszczonymi w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51]
oraz Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Odry [52], przyjęto następujące dane
indeksu klimatycznego „Średnia obszarowa rocznej sumy opadów w regionach wodnych”:

Tabela 34 Średnia obszarowa rocznej sumy opadów w regionach wodnych Wisły i Odry oraz ocena stopnia
narażenia – opracowanie własne na podstawie [51] [52]

Średnia obszarowa roczna suma
opadów w regionach wodnych (w
mm)
Zlewnia

Wisły

Region wodny

Dolnej Wisły
Środkowej Wisły
Górnej Wisły
Małej Wisły

Okres
1971-2000

Okres
2001-2030

Okres
2041-2070

532,3
462,8
610,3
691,3

569,8
490,0
651,0
737,3

582,2
501,1
658,1
746,1
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Różnica średniej
obszarowej rocznej
sumy opadów w
regionach wodnych (w
mm)
Okres
Okres
1971-2000 1971-2000
- Okres
- Okres
2001-2030 2041-2070
37,5
49,9
27,2
38,3
40,7
47,8
46,0
54,8

Ocena stopnia
narażenia (1-5)

3
3
3
4
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Górnej Odry
605,7
639,5
648,6
33,8
Środkowej Odry
515,9
544,9
547,5
29
Warty
467,9
495,6
500,7
27,7
Odry
Dolnej Odry i
Przymorza
517,1
554,0
559,1
36,9
Zachodniego
Łączna ocena stopnia narażania na ryzyko związane z powodzią dla całego Programu

42,9
31,6
32,8

3
3
3

42,0

3
4

W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


Dla obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie wszystkich regionów wodnych poza
regionem wodnym Małej Wisły średnia obszarowa rocznej sumy opadów zawiera się w przedziale
30,1-50,0 mm i tym samym ocena stopnia narażania na ryzyko związane z powodzią wyniesie
3 (Umiarkowane narażenie);
 Dla obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie regionu wodnego Małej Wisły średnia
obszarowa rocznej sumy opadów zawiera się w przedziale 50,1-80,0 mm i tym samym ocena
stopnia narażania na ryzyko związane z powodzią wyniesie 4 (Wysokie narażenie).
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że łączna ocena stopnia narażania na ryzyko związane
z powodzią dla całego Programu „Mosty dla Regionów” wyniesie 4 (Wysokie narażenie). Jest to
podyktowane oceną dla regionu wodnego Małej Wisły. Pomimo, że żaden z 22 mostów, których
przybliżona lokalizacja jest znana nie będzie realizowany na terenie tego regionu wodnego, to nie
można wykluczyć, że w przyszłości w ramach Programu zostanie tam zrealizowany obiekt mostowy.
Podejście takie zgodne jest z zasadą przezorności, ponieważ do dalszych analiz przyjęto najbardziej
niekorzystną wartość.
Powyższe obrazuje wykres:
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

49,9
38,3

47,8

54,8
42,9

10,0

31,6

32,8

42,0

0,0

Wykres 4 Zmiana średniej obszarowej rocznej sumy opadów w regionach wodnych Wisły i Odry (w mm) – okres
referencyjny 2041-2070 względem okresu referencyjnego 1971-2000

W uzupełnieniu do powyższego należy jeszcze w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z Planem Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły [51] oraz Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla
Dorzecza Odry [52]:
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Zagrożenie różnymi formami powodzi występuje praktycznie w całej Polsce i związane jest nie
tylko ze zmianami klimatu, ale również z czynnikami antropogenicznymi. Niewłaściwa gospodarka
przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach
zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie
tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód
powierzchniowych. Jak wskazano w przedmiotowych opracowaniach, istnieje ryzyko, że
w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością.
Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo
występowania powodzi błyskawicznych, wywołanych silnymi opadami, mogących powodować
zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna.
Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa też pokrywa śnieżna. Prognozy
przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszać i w połowie XXI w. może być
średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Pozytywnym skutkiem zmniejszenia się zawartości wody
w pokrywie śnieżnej, będzie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi roztopowych.





 Wysokie temperatury (fale upałów)
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą maksymalną
większą od 30°C”:
Progi zmienności indeksu

Ocena stopnia
narażenia (1-5)
1
2
3
4
5

poniżej 0,50 dnia
0,50-1,00 dnia
1,01-1,50 dnia
1,51–2,00 dnia
powyżej 2,00 dnia

Narażenie
Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

W oparciu o dane przekazane przez IOŚ-PIB, przyjęto następujące dane indeksu klimatycznego „Liczba dni
z temperaturą maksymalną większą od 30°C”:
Scenariusz RCP 4,5

Tabela 35 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą maksymalną większą od 30°C” – scenariusz
4,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dekada
bazowa 20112020
4,64
4,71
4,75
4,87
4,53
4,77
4,63
4,87
4,60
4,69
4,90
4,94

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

4,94
4,84
4,70
4,74
4,80
4,73
4,68
4,66
5,14
5,05
4,90
4,74

4,95
4,82
4,83
4,92
4,72
4,64
4,74
5,12
4,82
4,83
4,84
4,82

5,06
4,96
4,85
4,68
4,85
4,69
4,62
4,88
4,51
4,72
4,57
4,61

4,66
4,58
4,63
4,34
4,55
4,52
4,40
4,68
4,44
4,40
4,34
4,44

5,31
5,44
5,32
5,25
5,08
5,03
4,96
5,24
5,04
5,05
5,13
5,05
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Numer mostu
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
4,72
4,87
4,63
4,71
4,63
4,86
4,56
4,65
b.d.*
4,33
4,71

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

4,97
4,77
4,88
4,84
5,18
4,77
4,82
5,08
3,89
4,58

4,86
4,88
4,88
4,99
4,79
4,95
4,74
4,64
3,92
4,51

4,62
4,65
4,62
4,61
4,68
4,52
4,72
4,78
3,92
4,19

4,27
4,24
4,39
4,20
4,79
4,15
4,36
4,69
3,68
4,18

5,13
5,06
5,11
5,00
5,40
4,96
5,07
5,30
4,18
4,81

4,80

4,77

4,62

4,39

5,06

*- b.d. – brak danych

Scenariusz RCP 8,5

Tabela 36 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą maksymalną większą od 30°C” – scenariusz
8,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
4,59
4,63
4,60
4,66
4,40
4,35
4,36
4,62
4,51
4,64
4,67
4,57
4,62
4,81
4,95
4,60
4,59
4,59
4,43
4,65
b.d.*
4,26
4,57

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

4,82
4,90
5,19
4,77
4,75
5,10
5,02
4,87
4,77
4,68
4,75
4,60
4,80
4,98
5,04
4,81
4,89
4,65
4,94
4,92
3,92
b.d.*

5,10
5,16
5,04
4,89
5,02
5,01
4,95
5,04
4,96
4,87
4,91
4,90
4,87
4,89
5,03
5,00
5,15
4,74
4,97
5,08
b.d.*
4,79

4,75
4,63
4,71
4,84
4,39
4,68
4,62
4,75
4,55
4,86
5,13
4,79
4,71
4,95
5,04
4,76
5,17
4,60
4,78
4,72
3,84
4,53

5,63
5,57
5,62
5,50
5,40
5,39
5,52
5,60
5,37
5,38
5,45
5,49
5,32
5,68
5,76
5,70
5,36
5,29
5,54
5,50
4,72
5,26

5,00
4,98
5,07
4,93
4,78
4,74
4,87
5,15
5,05
5,16
5,24
4,98
5,09
5,23
5,24
5,28
5,23
5,02
4,96
5,08
4,15
4,82

4,81

4,95

4,72

5,44

5,00

*- b.d. - brak danych
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W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


o

Dla scenariusza RCP 4,5 liczba dni z temperaturą maksymalną większą niż 30 C wzrośnie średnio
o 0,05 dnia z 4,70 dnia w dekadzie 2011-2020 do 4,75 dnia w dekadzie 2061-2070
o
 Dla scenariusza RCP 8,5 liczba dni z temperaturą maksymalną większą niż 30 C wzrośnie średnio
o 0,55 dnia z 4,64 dnia w dekadzie 2011-2020 do 5,19 dnia w dekadzie 2061-2070
Powyższe obrazują wykresy:

5,40
5,20
5,00
4,80
4,60
4,40

5,06
4,71

4,80

4,77

4,62

4,20

4,39

4,00
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
2011-2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 2051 - 2060 2061-2070
Wykres 5 Zmiana liczby dni z temperaturą maksymalną większą niż 30oC – scenariusz RCP 4,5

5,40
5,20
5,00
4,80

5,44

4,60
4,81

4,40
4,20

4,57

5,00

4,95
4,72

4,00
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
2011-2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 2051 - 2060 2061-2070
Wykres 6 Zmiana liczby dni z temperaturą maksymalną większą niż 30oC – scenariusz RCP 8,5
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W związku z tym zgodnie z zasadą przezorności przyjęto wartość 0,55 dnia zgodną ze scenariuszem RCP
8,5. Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza narażenia inwestycji objętych Programem
„Mosty dla Regionów” na wysokie temperatury (fale upałów) powinna być oceniona jako 2, tj. niskie
narażenie. Wynika to z faktu, że w badanym okresie w obu scenariuszach stwierdzono wzrost liczby dni
o
z temperaturą maksymalną większą niż 30 C, w tym w scenariuszu RCP 8,5 wzrost o 0,55 dnia.
 Niskie temperatury (fale mrozów)
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą minimalną
mniejszą od -10°C”:

Progi zmienności indeksu

Ocena stopnia
narażenia (1-5)
1
2
3
4
5

poniżej 0,50 dnia
0,50-1,00 dnia
1,01-1,50 dnia
1,51–2,00 dnia
powyżej 2,00 dnia

Narażenie
Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

W oparciu o dane przekazane przez IOŚ-PIB, przyjęto następujące dane indeksu klimatycznego „Liczba
dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C”:
Scenariusz RCP 4,5

Tabela 37 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C” – scenariusz
4,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dekada
bazowa 20112020
14,79
13,15
13,42
7,12
18,17
15,58
15,32
13,02
10,44
9,26
8,69
7,51
8,87
8,98
8,91
8,25
13,44
7,58
13,31
14,92
9,21
14,50

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

15,15
13,95
13,85
7,62
18,26
15,82
15,68
13,44
11,52
9,84
9,38
8,19
9,75
9,66
9,42
8,90
13,67
8,12
14,24
15,38
9,78
14,18

9,76
8,50
8,22
4,60
11,39
9,68
9,44
8,09
7,40
6,48
5,99
5,43
5,71
5,98
6,28
5,30
8,96
4,91
9,15
9,95
5,10
9,75

10,88
9,45
9,53
5,40
12,58
10,93
10,84
9,36
8,72
7,57
7,08
5,86
7,21
7,25
7,09
6,45
9,97
5,88
10,58
11,06
6,36
10,35

8,12
7,23
7,12
3,49
9,87
8,45
8,07
6,92
5,66
5,05
4,66
3,72
4,80
4,87
4,75
4,27
7,36
3,75
7,44
7,95
4,59
7,92

7,64
6,66
6,69
3,61
9,44
7,81
7,36
6,32
6,62
5,68
5,03
3,85
4,88
5,03
5,07
4,28
7,75
3,64
7,92
8,22
4,04
8,28
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Numer mostu

Dekada
bazowa 20112020

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

Wartość
średnia dla
dekady

11,56

12,08

7,55

8,65

6,18

6,17

Scenariusz RCP 8,5

Tabela 38 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C” – scenariusz
8,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
13,48
12,14
11,73
5,86
16,66
14,06
13,64
11,44
9,31
8,86
8,05
6,62
7,79
7,92
7,89
7,45
11,62
6,73
12,20
13,49
7,88
12,68
10,34

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

15,72
14,02
13,65
8,04
18,32
15,90
15,53
13,43
11,35
10,73
9,86
8,07
10,00
10,29
10,24
9,28
14,03
8,34
14,36
16,11
9,43
15,06

9,68
8,87
8,78
4,11
11,67
10,18
9,74
8,28
7,08
6,10
5,47
4,38
5,53
5,52
5,44
4,58
8,87
4,28
8,91
10,02
5,00
9,73

11,19
9,96
10,02
5,52
13,53
11,57
11,25
9,58
8,03
7,18
7,07
5,60
6,87
7,19
6,83
6,28
9,98
5,74
10,36
11,35
6,55
10,83

7,03
6,18
6,09
3,16
8,43
7,00
6,68
5,71
4,98
4,77
4,25
3,28
4,08
4,30
4,23
3,67
5,98
3,37
6,29
7,25
4,13
6,84

6,30
5,38
5,26
b.d.*
8,11
6,25
6,11
5,29
4,63
b.d.*
3,50
b.d.*
3,13
b.d.*
3,28
b.d.
5,53
b.d.*
5,68
6,42
b.d.
6,16

12,35

7,37

8,75

5,35

5,40

*- b.d. – brak danych

W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


Dla scenariusza RCP 4,5 liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C spadnie średnio
o 6,22 dnia z 11,82 dnia w dekadzie 2011-2020 do 5,60 dnia w dekadzie 2061-2070
 Dla scenariusza RCP 8,5 liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C spadnie średnio
o 6,35 dnia z 11,44 dnia w dekadzie 2011-2020 do 5,09 dnia w dekadzie 2061-2070
Powyższe obrazują wykresy:
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13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00

11,56

12,08

7,00
8,65

6,00

7,55
6,18

5,00

6,17

4,00
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
2011-2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 2051 - 2060 2061-2070
Wykres 7 Zmiana liczby dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C – scenariusz RCP 4,5

13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
12,35

8,00
10,34

7,00

8,75

6,00

7,37

5,00

5,35

5,40

4,00
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
2011-2020 2021 - 2030 2031 - 2040 2041 - 2050 2051 - 2060 2061-2070
Wykres 8 Zmiana liczby dni z temperaturą minimalną mniejszą od -10°C – scenariusz RCP 8,5

W związku z tym zgodnie z zasadą przezorności przyjęto wartość -6,22 zgodną ze scenariuszem RCP 4,5.
Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza narażenia inwestycji objętych Programem
„Mosty dla Regionów” na niskie temperatury (fale mrozów) powinna być oceniona jako 1, tj. brak
narażenia (spadek narażenia). Wynika to z faktu, że w badanym okresie w obu scenariuszach stwierdzono
o
znaczący spadek liczby dni z temperaturą minimalną mniejszą niż -10 C.
 Przejścia przez 0 C
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Liczba dni z przechodzeniem temperatury
przez 0°C”:
o
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Progi zmienności indeksu

Ocena stopnia
narażenia (1-5)
1
2
3
4
5

poniżej 2,00 dnia
2,00-4,00 dnia
4,01-6,00 dnia
6,01–9,00 dnia
powyżej 9,00 dnia

Narażenie
Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

W oparciu o dane przekazane przez IOŚ-PIB, przyjęto następujące dane indeksu klimatycznego „Liczba
dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C”:

Scenariusz RCP 4,5
Tabela 39 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C” – scenariusz 4,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
62,39
57,37
56,41
52,22
65,70
58,00
58,37
55,99
56,46
62,31
62,37
50,85
54,04
58,55
59,11
55,77
61,91
53,35
65,96
63,75
47,74
63,55
58,28

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

58,86
53,43
52,39
47,22
62,52
54,59
54,92
51,73
52,99
57,96
57,75
46,32
49,85
54,31
54,15
50,50
59,69
48,95
62,71
60,62
43,17
62,05

57,48
52,94
51,67
45,40
61,81
53,90
54,24
50,84
51,45
56,10
57,06
44,32
49,20
53,89
54,02
49,65
59,22
47,49
61,26
58,92
42,35
60,26

58,86
53,43
52,14
46,89
62,96
54,77
55,11
50,90
52,95
57,67
58,47
46,23
50,20
54,95
54,95
50,61
60,40
47,90
62,56
60,90
40,74
62,47

54,99
49,65
48,33
41,93
59,40
51,00
51,34
47,19
49,36
52,58
52,85
40,92
45,17
49,14
49,00
46,14
56,95
43,65
58,21
56,78
38,71
59,25

52,78
48,05
47,02
41,78
57,25
49,88
50,12
46,01
46,29
51,00
51,59
40,65
44,15
48,34
48,92
45,02
53,35
43,15
56,38
54,73
37,53
54,95

54,39

53,34

54,37

50,11

48,59

Scenariusz RCP 8,5
Tabela 40 Dane indeksu klimatycznego „Liczba dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C” – scenariusz 8,5

Numer mostu
1

Dekada
bazowa 20112020
61,64

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

60,29

57,60

50,71

48,06

43,46
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Numer mostu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
55,96
55,13
50,49
63,79
56,15
56,68
54,51
55,01
61,69
61,53
50,09
52,43
57,53
58,37
54,06
61,31
51,41
65,55
62,56
45,83
63,18
57,04

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

54,03
52,85
48,91
62,12
54,18
54,11
51,13
55,53
60,22
60,33
48,21
51,22
56,64
56,32
53,30
60,39
50,43
63,48
60,78
44,05
63,26

50,88
50,02
44,43
58,64
51,04
51,63
48,86
50,58
55,69
56,32
44,20
48,70
52,59
52,24
48,17
57,40
45,52
60,61
58,28
39,03
60,31

45,72
44,74
40,35
53,30
45,27
45,90
43,73
44,93
49,52
50,00
40,04
42,34
47,12
47,08
44,40
51,35
42,30
54,23
51,60
35,44
54,21

42,25
41,29
35,58
50,20
41,77
42,03
40,39
40,87
45,28
45,65
35,75
38,51
42,52
42,51
39,21
47,93
36,93
50,75
48,31
30,27
50,91

38,15
37,17
33,80
44,65
37,53
38,18
36,38
37,59
41,83
42,32
33,31
35,61
39,08
39,15
36,50
43,78
34,37
45,70
43,97
28,45
45,81

55,54

51,94

46,56

42,59

38,95

W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


Dla scenariusza RCP 4,5 liczba dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C spadnie średnio
o 8,61 dnia z 57,49 dnia w dekadzie 2011-2020 do 48,88 dnia w dekadzie 2061-2070
 Dla scenariusza RCP 8,5 liczba dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C spadnie średnio
o 19,25 dnia z 58,40 dnia w dekadzie 2011-2020 do 39,15 dnia w dekadzie 2061-2070
Powyższe obrazują wykresy:
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54,37
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Dekada
Dekada
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Wykres 9 Zmiana liczby dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C – scenariusz RCP 4,5
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56,00
54,00
52,00
50,00
48,00
46,00
44,00
42,00
40,00
38,00
36,00

57,04

55,54
51,94
46,56
42,59
38,95

Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
Dekada
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Wykres 10 Zmiana liczby dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C – scenariusz RCP 8,5

W związku z tym zgodnie z zasadą przezorności przyjęto wartość -8,61 dnia zgodną ze scenariuszem RCP
4,5. Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza narażenia inwestycji objętych Programem
o
„Mosty dla Regionów” na przejścia przez 0 C powinna być oceniona jako 1, tj. brak narażenia (spadek
narażenia). Wynika to z faktu, że w badanym okresie w obu scenariuszach stwierdzono znaczący spadek
liczby dni z przechodzeniem temperatury przez 0°C.
 Odpady deszczu (średnioroczne)
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Średnioroczna suma opadów (w mm)”:
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Progi zmienności indeksu
poniżej 25,00 mm
25,00-50,00 mm
50,01-70,00 mm
70,01–100,00 mm
powyżej 100,00 mm

Ocena stopnia
narażenia (1-5)
1
2
3
4
5

Narażenie
Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

W oparciu o dane przekazane przez IOŚ-PIB, przyjęto następujące dane indeksu klimatycznego
„Średnioroczna suma opadów (w mm)”:
Scenariusz RCP 4,5

Tabela 41 Dane indeksu klimatycznego „Średnioroczna suma opadów (w mm)” – scenariusz 4,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
689,14
677,03
680,48
652,85
686,52
676,61
658,97
646,41
708,56
663,57
624,36
646,79
607,13
628,96
628,66
678,35
758,72
699,35
735,16
720,89
653,88
844,74
680,32

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

700,31
693,07
698,57
665,32
705,10
699,40
688,27
657,81
707,22
670,42
625,45
652,55
601,24
631,93
647,11
694,44
757,88
706,37
737,74
737,74
676,15
849,47

717,95
703,77
713,91
680,60
714,52
706,53
692,16
678,64
724,33
686,88
643,52
673,53
606,40
640,75
648,58
704,95
764,80
716,87
745,17
750,47
683,95
864,66

685,01
677,55
680,92
673,44
684,82
686,93
674,22
656,28
706,22
667,38
635,99
661,80
607,45
631,81
649,42
702,57
756,60
719,95
724,60
717,54
668,03
850,93

738,44
723,18
723,00
697,97
726,38
721,88
706,15
687,05
744,53
705,36
671,12
685,21
642,11
667,99
682,28
728,12
781,20
750,44
768,75
775,93
699,03
891,30

693,38
678,91
686,66
671,57
688,62
681,92
670,81
655,81
719,82
676,97
644,90
666,24
604,45
636,18
654,07
702,17
769,67
715,51
716,68
727,12
672,49
862,25

691,07

702,86

687,25

723,52

690,74

Scenariusz RCP 8,5
Tabela 42 Dane indeksu klimatycznego „Średnioroczna suma opadów (w mm)” – scenariusz 8,5

Numer mostu
1

Dekada
bazowa 20112020
687,27

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

700,10

706,58

759,93

739,21

748,15
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Numer mostu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
674,62
688,51
656,87
680,01
676,24
661,75
655,69
716,48
673,01
625,95
652,86
614,70
635,40
631,56
690,82
746,46
705,40
728,92
714,37
671,02
829,41
682,61

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

677,37
687,01
653,63
694,78
678,65
665,28
654,76
726,95
673,69
631,69
645,85
616,97
635,56
635,19
680,56
760,40
693,65
729,65
729,85
684,25
856,03

692,88
696,29
667,82
696,86
689,37
672,65
659,60
737,09
674,07
636,58
656,15
617,37
640,92
638,65
698,38
762,00
709,29
734,85
733,51
687,17
862,75

742,14
750,71
714,06
746,70
729,73
713,85
710,68
794,81
727,39
683,14
704,22
670,45
689,55
700,38
751,93
804,71
755,86
790,37
784,90
732,49
901,67

721,65
731,47
686,79
733,88
715,65
698,63
692,59
768,83
708,27
665,91
682,69
656,57
669,16
672,57
725,96
780,19
735,40
773,27
772,43
731,02
887,74

730,78
733,91
705,64
745,24
726,14
711,36
700,78
772,97
726,38
680,65
703,13
660,15
686,97
695,26
749,65
801,79
751,74
789,29
778,41
714,78
898,91

686,90

694,13

743,62

724,99

736,91

W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


Dla scenariusza RCP 4,5 średnioroczna suma opadów zwiększy się średnio o 19,21 mm
z 686,30 mm w dekadzie 2011-2020 do 705,51 mm w dekadzie 2061-2070
 Dla scenariusza RCP 8,5 średnioroczna suma opadów zwiększy się średnio o 62,25 mm
z 680,37 mm w dekadzie 2011-2020 do 742,62 mm w dekadzie 2061-2070
Powyższe obrazują wykresy:
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Wykres 11 Zmiana średniorocznej sumy opadów (w mm) – scenariusz RCP 4,5
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Wykres 12 Zmiana średniorocznej sumy opadów (w mm) – scenariusz RCP 8,5

W związku z tym zgodnie z zasadą przezorności przyjęto wartość 62,25 mm zgodną ze scenariuszem RCP
8,5. Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza narażenia inwestycji objętych Programem
„Mosty dla Regionów” na zmianę średniorocznej sumy opadu deszczu w mm powinna być ocieniona jako
3, tj. umiarkowane narażenie. Wynika to z faktu, że w badanym okresie w obu scenariuszach (a zwłaszcza
w scenariuszu RCP 8,5) stwierdzono znaczący wzrost średniorocznej sumy opadu deszczu.
 Odpady deszczu (maksymalne), w tym burze
Jak wskazano na wstępie analiza narażenia na zjawiska związane z intensywnymi opadami deszczu, w tym
burzami będzie prowadzona przy wykorzystaniu 2 indeksów klimatycznych:
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o
o

Suma opadów w okresie letnim (w mm);
Występowanie zjawisk burzowych oraz częstotliwość występowania intensywnych opadów
deszczu.
Pierwszy z ww. indeksów opracowany zostały w oparciu o dane pozyskane z IOŚ-PIB, natomiast drugi z tych
indeksów opracowany został w oparciu o dane pochodzące z IGiPZ PAN [53], IMGiW [54][55] oraz
z projektu Klimada [2].
Poniżej odniesiono się osobno do każdego z tych indeksów klimatycznych, a następnie zestawiono
otrzymane wyniki.
o Suma opadów w okresie letnim (w mm)
Przyjęto następujące progi zmienności indeksu klimatycznego „Suma opadów w okresie letnim (w mm)”:
Progi zmienności indeksu
poniżej 5,00 mm
5,00-10,00 mm
10,01-15,00 mm
15,01–30,00 mm
powyżej 30,00 mm

Ocena stopnia
narażenia (1-5)
1
2
3
4
5

Narażenie
Brak lub znikome narażenie
Niskie narażenie
Umiarkowane narażenie
Wysokie narażenie
Ekstremalnie wysokie narażenie

W oparciu o dane przekazane przez IOŚ-PIB, przyjęto następujące dane indeksu klimatycznego „Suma
opadów w okresie letnim (w mm)”:

Scenariusz RCP 4,5
Tabela 43 Dane indeksu klimatycznego „Suma opadów w okresie letnim (w mm)” – scenariusz 4,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dekada
bazowa 20112020
220,61
220,14
224,12
219,90
230,07
231,12
218,60
217,79
222,97
223,56
219,76
221,44
203,35
217,09
216,56
227,94
256,83
234,61
240,74
228,74
205,36
281,02

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

240,09
234,70
239,42
245,12
250,63
251,96
246,86
231,55
235,92
241,18
232,70
239,45
216,49
231,98
239,99
254,92
265,49
253,97
263,16
252,74
231,10
290,94

244,47
232,32
237,17
232,53
243,56
246,40
235,34
232,92
232,85
238,49
233,19
230,97
204,27
220,08
225,10
243,91
251,92
238,15
244,28
252,38
215,84
277,58

220,82
213,13
218,92
234,28
222,43
229,72
217,04
219,51
230,52
231,98
225,96
232,87
206,08
220,98
229,92
249,01
245,02
250,88
238,86
227,31
212,84
269,01

236,02
224,38
227,15
237,28
235,38
236,26
227,20
225,63
227,64
235,51
232,77
233,02
214,87
227,55
233,82
250,25
245,07
251,90
239,60
245,25
210,60
273,96

218,37
212,65
221,81
234,11
221,82
228,51
222,83
220,40
222,41
231,37
231,96
235,80
205,11
217,99
229,85
242,80
245,64
243,78
232,00
228,23
216,97
261,89
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Numer mostu

Dekada
bazowa 20112020

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

Wartość
średnia dla
dekady

226,47

245,02

236,99

229,41

235,05

228,47

Scenariusz RCP 8,5
Tabela 44 Dane indeksu klimatycznego „Suma opadów w okresie letnim (w mm)” – scenariusz 8,5

Numer mostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Wartość
średnia dla
dekady

Dekada
bazowa 20112020
217,20
214,93
223,57
217,20
222,97
226,06
219,44
218,92
232,03
229,02
217,12
217,23
209,54
219,04
217,24
236,66
245,49
237,78
240,98
228,22
214,80
265,00
225,93

Dekada 20212030

Dekada 20312040

Dekada 20412050

Dekada 20512060

Dekada 20612070

226,83
220,22
225,00
219,27
231,20
230,65
222,43
220,02
235,70
228,15
222,00
220,52
208,55
216,93
219,40
230,27
244,95
228,85
245,43
234,78
221,03
273,56

224,85
219,43
223,85
221,65
225,24
232,54
224,11
219,59
235,20
225,84
221,10
219,16
208,35
220,50
219,93
236,77
244,71
236,44
239,01
229,83
225,52
273,55

239,86
229,72
238,16
231,74
237,02
237,24
227,89
232,54
253,62
236,34
229,69
228,92
220,36
229,12
235,21
252,01
256,38
247,08
256,66
247,76
223,78
278,54

228,76
227,81
233,56
228,76
234,79
235,64
230,08
229,46
235,19
234,34
227,67
227,79
219,52
229,46
233,39
244,01
238,08
242,55
240,31
236,89
234,83
269,80

233,00
224,69
226,71
233,57
238,81
235,19
232,12
227,18
241,69
241,78
233,02
238,92
223,52
239,13
244,36
254,95
248,90
246,13
247,48
241,25
223,83
278,55

228,44

228,51

239,53

234,67

238,85

W wyniku wykonanych obliczeń stwierdzono, że:


Dla scenariusza RCP 4,5 suma opadów w okresie letnim zmniejszy się średnio o 3,92 mm
z 235,53 mm w dekadzie 2011-2020 do 231,61 mm w dekadzie 2061-2070
 Dla scenariusza RCP 8,5 suma opadów w okresie letnim zwiększy się średnio o 13,48 mm
z 225,91 mm w dekadzie 2011-2020 do 239,39 mm w dekadzie 2061-2070
Powyższe obrazują wykresy:
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Wykres 13 Zmiana sumy opadów w okresie letnim (w mm) – scenariusz RCP 4,5
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Wykres 14 Zmiana sumy opadów w okresie letnim (w mm) – scenariusz RCP 8,5

W związku z tym zgodnie z zasadą przezorności przyjęto wartość 13,48 mm zgodną ze scenariuszem RCP
8,5. Tym samym należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza narażenia inwestycji objętych Programem
„Mosty dla Regionów” na zmianę sumy opadów w okresie letnim w mm powinna być ocieniona jako
3, tj. umiarkowane narażenie. Wynika to z faktu, że w badanym okresie w scenariuszu RCP 8,5
stwierdzono znaczący wzrost średniorocznej sumy opadu deszczu.
o

Występowanie zjawisk burzowych oraz częstotliwość występowania intensywnych opadów
deszczu
Określenie zagrożenia wynikającego z wystąpienia zjawisk burzowych dokonano na podstawie analizy:
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Średniej liczby dni z burzą, przedstawionych w Internetowym Atlasie Polski Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk [53];
 Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 1 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku
Południowym” [54];
 Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 3 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” [55];
 Danych przedstawionych w projekcie Klimada [2].
Poniżej omówiono przedmiotowe dane.
Z materiałów IGiPZ PAN [53] wynika, że obecnie praktycznie w całej Polsce liczba dni z burzą kształtuje się
w przedziale 10-30 dni rocznie. Poza obszarem Tatr i Podhala największa liczba dni z burzą występuje w
Polsce południowej, w Wielkopolsce oraz na północnym Mazowszu i Mazurach.

Rysunek 17 Liczba dni z burzą [53]

Jak wskazano w opracowaniu IMGiW [55] dla obszaru Polski, spośród wszystkich zagrożeń naturalnych
wywołanych przez czynniki klimatyczne, największe zagrożenie stanowią wysokie opady atmosferyczne
oraz maksymalne prędkości wiatru. Intensywne kilkudniowe opady deszczu, o charakterze rozlewnym,
obejmują duże obszary i są często przyczyną powodzi, natomiast krótkotrwałe deszcze ulewne i nawalne
powodują wezbrania i powodzie lokalne typu flash flood. Na potrzeby przedmiotowego opracowania
uznano, że za opady ulewne należy traktować opady o dobowej sumie opadu na obszarze Polski
o wysokości ≥30 mm.
Analiza danych historycznych wykazuje, że średnio w półroczu ciepłym (V-X) w skali Polski może wystąpić
około 70 dni z opadem ≥30 mm/dobę. Ponadto opady ≥50 mm/dobę stanowią aż 52% udziału w dniach
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z opadem ≥30 mm/dobę. Stanowi to średnio 37 dni w okresie półrocza ciepłego na terytorium kraju.
W oparciu o dane historyczne można stwierdzić, że w półroczu ciepłym (V-X) na obszarze kraju prawie 39%
dni jest potencjalnie zagrożonych wystąpieniem opadu o wysokości ≥30mm/dobę, a w 20% dni może to
być opad ≥50mm/dobę.

Rysunek 18 Częstość występowania dni z opadem dobowym o wysokości: ≥30 i ≥50 mm w Polsce za okres
2001-2010 (sumy przypadków na stacjach IMGiW) [55]

Zgodnie z danymi IMGiW [54] przewidywany jest wzrost liczby dni z intensywnymi opadami deszczu.
Przyjęty wskaźnik „Liczba dni z opadem powyżej kwantyla 90%” wskazuje, iż w skali roku liczba dni
z opadem przekraczającym wartość kwantyla 90% będzie w okresie 2011-2030 na przeważającym obszarze
kraju większa niż w przypadku okresu referencyjnego 1971-1990. Zmienność tego indeksu klimatycznego
weryfikowano w podziale na 4 pory roku oraz przy uwzględnieniu 3 różnych scenariuszy emisyjnych: A2,
19
A1B i B1 . Poniżej przedstawiono podsumowanie uzyskanych wyników:

Tabela 45 Przewidywana zmiana wskaźnika „Liczba dni z opadem powyżej kwantyla 90%” w okresie
referencyjnym 2011-2030 w porównaniu do okresu referencyjnego 1971-1990 – opracowanie własne na
podstawie [54]
Okres
Zimowy

19

Przewidywane zmiany wskaźnika „Liczba dni z opadem powyżej kwantyla 90%”
Kierunek i zakres przewidywanych zmian wykazują duże uzależnienie od scenariusza emisyjnego.
Rezultaty w scenariuszu B1 przedstawiają wzrost liczby dni z opadem powyżej kwantyla 90% w
stosunku do okresu referencyjnego 1971-1990 praktycznie w całym kraju, który w centrum i na
południowym zachodzie może przekroczyć lokalnie 15-20%. Wyraźnie mniejsze zmiany są
przewidywane w scenariuszu A1B (rzędu 5%). Duże zróżnicowanie skali i kierunku zmian tego
elementu między wschodnią i zachodnią częścią kraju jest spodziewane w przypadku scenariusza A2.

Scenariusze emisyjne opracowane dla potrzeb IPCC [18]. Obejmują 4 różne scenariusze (A1, A2, B1, oraz B2), które opisują alternatywne
globalne ścieżki rozwoju obejmujące szereg wskaźników demograficznych, technologicznych i wynikających stąd emisji gazów
cieplarnianych. Nie obejmują one dodatkowych działań „proklimatycznych” poza obecnie wdrożonymi.
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Okres
Wiosenny

Letni

Jesienny

Przewidywane zmiany wskaźnika „Liczba dni z opadem powyżej kwantyla 90%”
Niezależnie od scenariusza emisyjnego zaznacza się obszar spadku (północna część kraju) i wzrostu
(południowa część kraju) liczby dni z opadem powyżej kwantyla 90%. Największa skala
przewidywanych zmian cechuje scenariusz A2, według którego spadki mogą lokalnie przekroczyć
10%, a wzrosty nawet 20%.
Według scenariusza B1 na większej części kraju przewiduje się wzrost liczby dni z opadem powyżej
kwantyla 90%, szczególnie wyraźnie zaznaczający się w części wschodniej i południowo-zachodniej.
Przeciwny kierunek zmian dominuje w przypadku scenariusza A1B, według którego spadek w
centralnej części kraju może przekroczyć lokalnie 10-15%. Jednak podobnie jak w B1 spodziewany
jest wzrost wartości opisywanego elementu w części wschodniej kraju. Stosunkowo niewielkie
zmiany są przewidywane w przypadku scenariusza A2, wyraźniej zaznacza się jedynie wzrost liczby
dni z opadem powyżej kwantyla 90% na zachodzie kraju oraz spadek na północnym-wschodzie.
Zaznacza się podobieństwo rezultatów w przypadku scenariuszy B1 i A2 – jest spodziewany wzrost
liczby dni z opadem ekstremalnym na północy Polski oraz spadek na południu i zachodzie. Zmiany te
jednak mają być stosunkowo nieznaczne, rzędu 5-10% w stosunku do wartości średnich z okresu
referencyjnego. W przypadku scenariusza A1B z kolei na niemal całym obszarze kraju jest
przewidywany spadek liczby dni z opadem przekraczającym wartość kwantyla 90%.

Z kolei w ramach projektu Klimada [2] wskazano, że w przypadku opadów intensywnych (>10 mm/dobę)
należy liczyć się ze wzrostem ich częstotliwości we wschodniej Polsce. Liczba dni z opadami ulewnymi
(>20mm/dobę) zwiększa się natomiast w Polsce południowej, zwłaszcza w regionie Bieszczadów a
zmniejsza w Polsce środkowej, szczególnie w jej części zachodniej.

Rysunek 19 Różnica długości (liczba dni) okresów z dużymi opadami dobowymi (>10 mm, lewy) i (>20 mm,
prawy) pomiędzy okresem 1971–2000 i 2041–2070 [2]

Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, że narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty
dla Regionów” na zjawiska burzowe oraz na intensywne opady deszczu powinno być ocienione jako 3, tj.
umiarkowane narażenie. Wynika to z m. in. faktu, że na większości terytorium kraju przewidywany jest
stopniowy wzrost liczby dni z intensywnymi opadami deszczu.
o Podsumowanie analiz
W analizie narażenia na zjawiska związane z burzami i intensywnymi opadami deszczu, wykorzystano
2 indeksy klimatyczne:
o

Suma opadów w okresie letnim (w mm) - narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty
dla Regionów” zostało ocienione jako 3, tj. umiarkowane narażenie;
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o

Występowanie zjawisk burzowych oraz częstotliwość występowania intensywnych opadów
deszczu - narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty dla Regionów” zostało ocienione
jako 3, tj. umiarkowane narażenie.
Podsumowując powyższe przyjęto, że łączna ocena narażenia inwestycji objętych Programem „Mosty dla
Regionów” na zjawiska związane z intensywnymi opadami deszczu, w tym burzami została określona jako
3, tj. umiarkowane narażenie.
 Odpady śniegu
Określenie zagrożenia wynikającego z wystąpienia opadów śniegu dokonano na podstawie analizy:


Średniej liczby dni z pokrywą śnieżną, przedstawionych w Internetowym Atlasie Polski Instytutu
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk [53];
 Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 1 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku
Południowym” [54];
 Danych przedstawionych w projekcie Klimada [2];
 Danych przedstawionych w opracowaniu „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory
w Polsce”[4].
Poniżej omówiono przedmiotowe dane.
Z materiałów IGiPZ PAN [53] wynika, że obecnie praktycznie w całej Polsce liczba dni z pokrywą śnieżną
kształtuje się w przedziale 60-100 dni rocznie. Poza obszarem Sudetów i Karpat największa liczba dni
z pokrywą śnieżną występuje w Polsce północno-wschodniej oraz na Lubelszczyźnie. Z kolei najniższa liczba
dni notowana jest w Polsce zachodniej i na Pobrzeżu.
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Rysunek 20 Liczba dni z pokrywą śnieżną [53]

Zgodnie z danymi IMGiW [54] liczba dni z pokrywą śnieżną w sezonie waha się średnio od poniżej 35 na
Nizinie Szczecińskiej i nad dolną Odrą do ponad 90 na północnym wschodzie kraju. Średnio dla obszaru
Polski (poza górami) dla 83 stacji liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi niecałe 61, co oznacza, że
przestrzenne zróżnicowanie tego wskaźnika jest duże. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną ≥10 cm dla całej
Polski wynosi 21,6 i waha się od 6-7 nad dolną Odrą do 50 na krańcach północnowschodnich. Zmienność
liczby omawianych dni z roku na rok jest znaczna, w poszczególnych sezonach mogą one w ogóle nie
wystąpić, ale ich liczba może te ż osiągnąć maksymalnie od 45 na krańcach północno-zachodnich do 133 na
północnym wschodzie.

Rysunek 21 Suma grubości pokrywy śnieżnej (cm) w okresie X-V oraz klasy śnieżności zim w Polsce
(średnia z 83 stacji) [54]
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W odniesieniu do przewidywanych w przyszłości zmian liczby dni pokrywą śnieżną wskazać należy na
projekcje przygotowane na potrzeby projektu Klimada [2]. Zgodnie z tymi danymi następować będzie
systematyczny spadek liczby dni z pokrywą śnieżna na terenie całej Polski.
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Wykres 15 Zmiana liczby dni z pokrywą śnieżną – opracowanie własne na podstawie [2]

Istotne z puntu widzenia tematyki niniejszej części opracowania są również analizy przeprowadzone
w ramach opracowania „Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce” wykonanego w ramach
projektu CHASE-PL [4], które dotyczą zmian w maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej w przyszłości.
Do określenia zmian tego indeksu klimatycznego wykorzystano model śniegu SeNorge opracowany w 2004
r. w Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), służący do oszacowania dziennych
warunków śniegowych na podstawie temperatury dziennej i opadu. Model SeNorge został użyty do
symulacji pokrywy śnieżnej na obszarze Polski przy wykorzystaniu średniej dziennej wartości temperatury
i opadów. Rozkład przestrzenny i otrzymane wartości grubości pokrywy doskonale korespondują z danymi
obserwacyjnymi za okres zim od 1948/49 do 1997/98. Najniższe średnie z maksymalnych grubości pokrywy
notuje się w zachodniej Polsce (≤ 15 cm), wartości rosną na północny wschód do 30 cm i przekraczają 150
cm w Tatrach. Absolutna maksymalna symulowana grubość pokrywy śnieżnej zimą wynosi od 40 cm na
zachodzie (okolice Legnicy) do ponad 80 cm na północnym-wschodzie i ponad 200 cm w wysokich górach.
Poniżej przedstawiono uzyskane prognozowane zmiany wartości sezonowej grubości pokrywy śnieżnej
względem okresu referencyjnego 1971-2000, uzyskanej z symulacji za pomocą modelu SeNorge,
z wykorzystaniem skorygowanych codziennych projekcji dla przyszłości. Jako wskaźnik zmiany warunków
śnieżnych, przyjęto maksymalną sezonową grubość pokrywy śnieżnej.
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Tabela 46 Względne zmiany maksymalnej sezonowej grubości pokrywy śnieżnej względem okresu
referencyjnego 1971-2000 – zmiany podane w % oraz w cm. Dla lata, względne zmiany są zaniedbywalne
z powodu małych wartości bezwzględnych [4].
Scenariusz
RCP

Horyzont
czasowy

RCP 4,5

2021-2050
2071-2100
2021-2050
2071-2100

RCP 8,5

Zima
grudzień - luty
%
cm
-15%
-10 cm
-28%
-18 cm
-20%
-12 cm
-44%
-27 cm

Wiosna
marzec - maj
%
cm
-14%
-9 cm
-34%
-21 cm
-21%
-13 cm
-60%
-37 cm

Lato
czerwiec - sierpień
%
cm
0%
0 cm
0%
0 cm
0%
0 cm
0%
0 cm

Jesień
wrzesień - listopad
%
cm
-25%
-5 cm
-18%
-4 cm
-20%
-4 cm
-48%
-10 cm

Projekcje wskazują, że spodziewane jest zmniejszenie maksymalnej grubości pokrywy śnieżnej w dwóch
przyszłych horyzontach i na podstawie obu scenariuszy. Oczekiwana zmiana wynosić ma około -15 %
i około -20 %, odpowiednio, dla scenariusza RCP4,5 i RCP8,5 do 2021-2050. Oczekuje się również, że
projektowane redukcje podwoją się do 2071-2100, niezależnie od RCP i mogą osiągnąć do -40 % wg RCP
8,5 w porównaniu z wartościami historycznymi. Należy się spodziewać, że na większości obszarów Polski
zajdą zmiany, jednak w centralnych obszarach będą one mniej wyraźne. Wynika to z konwergencji różnych
procesów fizycznych wpływających na warunki śniegowe w tych obszarach.
Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, że narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty
dla Regionów” na opady śniegu powinno być ocienione jako 1, tj. brak lub znikome narażenie. Wynika to
z m. in. faktu, że przewidywany jest stopniowy spadek liczby dni z pokrywą śnieżną oraz spadek
maksymalnej sezonowej grubości pokrywy śnieżnej.
 Silny wiatr
Określenie zagrożenia wynikającego z wystąpienia silnego wiatru dokonano na podstawie analizy:


Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 3 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” [55];
 Danych przedstawionych w projekcie Klimada [2].
Poniżej omówiono przedmiotowe dane.
Z programu Klimada [2] wynika, że najbardziej narażone na wiatry huraganowe są środkowa i wschodnia
część Pobrzeża Słowińskiego, od Koszalina po Rozewie i Hel, oraz szeroki, równoleżnikowy pas Polski
północnej po Suwalszczyznę, rejon Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Pogórza Śląskiego i Podhala
oraz Pogórza Dynowskiego, a także centralna część Polski z Mazowszem i wschodnią częścią Wielkopolski.
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Rysunek 22 Strefy ryzyka wystąpienia wiatru o odpowiednich prędkościach maksymalnych na obszarze Polski
(bez szczytowych partii gór) [2]

W miesiącach od czerwca do sierpnia występują na obszarze kraju w godzinach około południowych trąby
powietrzne (najczęściej w sierpniu) i zdarzają się średnio około 6 razy w roku, przy czym w ostatnich latach
ich częstotliwość zaczyna wzrastać. W trąbach powietrznych wiatr osiąga prędkości od 30 do 120 m/s
powodując ogromne szkody w skali lokalnej. W skali kraju obserwuje się systematyczny wzrost częstości
występowania tego zjawiska. Wyniki monitoringu trąb powietrznych wskazują, że najczęściej zjawiska te
występują w rejonie Wyżyny Małopolskiej i Lubelskiej, sięgając szerokim pasem o kierunku SW – NE przez
obszar Wyżyny Kutnowskiej, Mazowsza aż po Podlasie i Pojezierze Mazurskie.
Analizę kierunków przyszłych zmian w zakresie występowania silnych wiatrów przeprowadzono w oparciu
o dane IMGiW [55]. Na potrzeby niniejszego opracowania IMGiW, celem określenia jakich oczekiwać należy
w najbliższej przyszłości tendencji zachowania się układów cyrkulacji atmosfery nad Polską, z którymi
związane jest występowanie huraganowych prędkości wiatru, obliczono trendy czasowe częstości
pojawiania się huraganowych typów cyrkulacji w okresie 1971- 2010.
Stwierdzono, że częstość pojawiania się huraganowych typów cyrkulacji powinna utrzymać się w najbliższej
przyszłości na niezmienionym w stosunku do obecnego poziomie, natomiast wyraźnie zaznaczają się
wydłużające czasy trwania cykli maksymalnych prędkości wiatru w tych typach cyrkulacji oraz wzrastająca
skala zniszczeń powodowanych tymi zjawiskami. Istotny statystycznie trend rosnący częstości pojawiania
się typu cyrkulacji Sc wykazuje uaktywnienie się udziału typów cyrkulacji ze składową południową. Wpływ
tego typu cyrkulacji na warunki pogodowe w Polsce objawia się dwojako: skutkuje przede wszystkim
tworzeniem się fenowych sytuacji meteorologicznych, powodujących przyrosty prędkości wiatru
w obszarach górskich oraz wzrostem częstości pojawiania się w południowej części kraju ośrodków
niżowych wędrujących znad Niziny Padańskiej.
Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, że narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty
dla Regionów” na silne wiatry powinno być ocienione jako 3, tj. umiarkowane narażenie. Wynika to
z m. in. faktu, że pomimo przewidywanego braku istotnych zmian w częstotliwości pojawiania się
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huraganów, przewidywany jest stopniowy wzrost czasu trwania cykli maksymalnych prędkości wiatru,
które przekładają się na możliwość powstania znaczących zniszczeń i uszkodzeń infrastruktury drogowej.
 Długość okresu wegetacyjnego
Określenie zagrożenia wynikającego z wystąpienia zmian w długości okresu wegetacyjnego dokonano na
podstawie analizy:


Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 1 Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku
Południowym” [54];
 Danych przedstawionych w projekcie Klimada [2];
 Danych przedstawionych w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 [1];
 Wyników wcześniej przeprowadzonych analiz związanych ze zmianami liczby dni z temperaturą
o
maksymalną większą niż 30 C oraz średniorocznej sumy opadów deszczu (w mm).
Poniżej omówiono przedmiotowe dane.
o

o

Z programu Klimada [2] wynika, że okres wegetacyjny określany dla dwóch kryteriów T > 5 C oraz T > 10 C:



będzie ulegał stopniowemu wydłużeniu dla obu kryteriów w ciągu 21 stulecia,
zaznaczy się wcześniejszy początek okresu wegetacyjnego dla obu kryteriów.

Rysunek 23 Długość okresu wegetacyjnego dla kryterium T>5oC (lewy panel) i T>10oC (prawy panel), dla Polski
środkowej. Wykresy dla okresu 1951–2010 są na podstawie danych obserwowanych, dalsze lata stanowią
scenariusze [2]

Rysunek 24 Pierwszy dzień okresu wegetacyjnego dla kryterium T>5oC (lewy panel) i T>10oC (prawy panel), dla
Polski środkowej. Wykresy dla okresu 1951–2010 są na podstawie danych obserwowanych, dalsze lata
stanowią scenariusze [2]

Załącznik nr 3 – str. 111

Załącznik 3 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów
o

Tabela 47 Długość okresu wegetacyjnego (T<5 C) w dniach [2]
Okresy
referencyjne
Długość okresu
wegetacyjnego
o
(T<5 C) w dniach

19711980

19811990

19912000

20012010

20112020

20212030

20412050

20612070

199

205

210

217

223

224

237

247

Zgodnie natomiast ze SPA 2020 [1] w wieloleciu 1971 – 2000 okres wegetacyjny w Polsce trwał 214 dni
(średni dla całego kraju), natomiast w dekadach następujących po roku 2020 ma trwać nawet 230 dni.
Różnica długości pomiędzy tymi okresami wyniesie więc 16 dni. Wydłużenia okresu wegetacyjnego należy
oczekiwać głównie w całej Polsce północnej i zachodniej ze szczególnym natężeniem w Wielkopolsce i na
wybrzeżu.
Wskazać w tym miejscu należy także, że scenariusz wiązkowy temperatury na lata 2011-2030
przygotowany na potrzeby opracowania IMGiW [54] przewiduje wzrost średniej sezonowej temperatury
w całej Polsce we wszystkich porach roku. Największe ocieplenie wystąpi zimą i przekroczy 0,6°C na
obszarze prawie całego kraju. Odchylenie standardowe zmiany temperatury we wszystkich
14 analizowanych modelach jest nieco mniejsze i waha się od 0,5-0,6°C w zachodniej i środkowej Polsce do
0,6-0,7°C na wschodzie.
Ponadto jak wskazano we wcześniejszej części niniejszego rozdziału, przewiduje się wzrost liczby dni
o
z temperaturą maksymalną większą niż 30 C oraz wzrost średniorocznej sumy opadów (w mm), niezależnie
od rozpatrywanego scenariusza klimatycznego.
Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, że narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty
dla Regionów” na zmianę długości okresu wegetacyjnego powinno być ocienione jako 2, tj. niskie
narażenie. Wynika to z m. in. faktu, że przewiduje się stopniowe wydłużanie okresu wegetacyjnego,
niemniej nie będą to zmiany gwałtowne.
 Mgła
Określenie zagrożenia wynikającego z wystąpienia mgły dokonano na podstawie analizy:


Średniej liczby dni z mgłą, przedstawionych w Internetowym Atlasie Polski Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk [53];
 Danych przedstawionych w publikacji IMGiW „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo, Tom 3 Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” [55].
Poniżej omówiono przedmiotowe dane.
Z materiałów IGiPZ PAN [53] wynika, że obecnie w całej Polsce liczba dni z mgłą nie przekracza poza
Ziemią Lubuską i Kotliną Sandomierską 60 dni w ciągu roku. Stosunkowo duża liczba dni z mgłą
(50-60 dni) notowana jest również w Polsce północnej i w Wielkopolsce. Najniższa liczba dni z mgłą
odnotowana została na Mazowszu, Pogórzu Sudeckim oraz na terenie województw świętokrzyskiego
i lubelskiego. Należy jednak pamiętać, że w związku z lokalną zmiennością zjawiska (na przestrzeni kilku
kilometrów istnieją zupełnie różne warunki do powstawania i utrzymywania się mgły) mapa
występowania mgły w Polsce ma ograniczoną szczegółowość i należy ją traktować jedynie poglądowo.
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Rysunek 25 Liczba dni z mgłą w Polsce [53]

Celem pełniejszego poznania specyfiki występowania mgieł w Polsce przeanalizowano również zmiany
w liczbie dni z mgłą w Polsce okres 1971- 2005 w porównaniu z poprzednim okresem normowym
20
1966-2000 [55]. Największy notowany wzrost liczby dni z mgłą wyniósł 3-4 dni , natomiast największy
notowany spadek wyniósł -3 - -4 dni. Nie stwierdzono wyraźnych tendencji dotyczących kierunków
zmian liczby dni z mgłą w badanych okresach referencyjnych. Generalnie analiza trendu wykazała
spadek liczby dni z mgłą na zachodzie i w centralnej części kraju, a wzrost na wschodzie Polski.

20

Wzrost o 7,7 dnia na stacji w Kielcach związany był ze zmiana lokalizacji stacji.
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Rysunek 26 Zmiany średniej liczby dni z mgłą w ciągu roku za okres 1971- 2005 w porównaniu z poprzednim
okresem normowym 1966-2000 [55]

Jak wynika z opracowania IMGiW [55] częstość występowania mgieł w przedziałach czasowych w ciągu doby
w poszczególnych porach roku, na różnych stacjach ze względu na położenie topograficzne, jest bardzo
zróżnicowana. Badając strukturę dobową występowania mgły można wysunąć wnioski, iż w ciągu całego roku
przeważają mgły pojawiające się w godzinach nocnych. Maksimum występowania mgły notowane jest
w godzinach 23.00-07.00, minimum – od 11.00 do16.00. Najczęściej mgła występowała o godzinie 4.00,
a najrzadziej o godzinie 13.00. W sezonie zimowym na wszystkich badanych stacjach największą liczbę
przypadków zanotowano w godzinach 20.00-12.00. Jesienne mgły najczęściej utrzymują się w godzinach
19.00-10.00, a wiosenne w godzinach 23.00-07.00. Latem najwięcej mgieł powstaje między godziną 23.00,
a 06.00.
Niestety na chwilę obecną brak jest szczegółowych danych dotyczących kierunków przyszłych zmian w liczbie
dni z mgłą w Polsce. Można niemniej założyć, że nadal utrzymają się nieznaczne lokalne zmiany (zarówno
spadki jak i wzrosty) dotyczące liczby dni z mgłą, niecechujące się jednak wyraźnym kierunkiem zmian w ujęciu
ogólnokrajowym.
Podsumowując powyższe analizy należy stwierdzić, że narażenie inwestycji objętych Programem „Mosty dla
Regionów” na mgły powinno być ocienione jako 1, tj. brak lub znikome narażenie. Wynika to z m. in. faktu, że
dotychczas nie zidentyfikowano wyraźnych trendów związanych ze zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby dni
z mgłą w Polsce (zidentyfikowane zmiany mają charakter lokalny).
Analiza narażenia – wyniki zbiorcze dla wszystkich indeksów klimatycznych
Wykonane analizy, których wyniki zaprezentowano powyżej pozwoliły na ocenienie stopnia narażenia
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” na poszczególne zagrożenia związane ze zamianą
klimatu, które zdefiniowane zostały na etapie analizy wrażliwości. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie
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wyników tych analiz. W dalszej części dane te zostały wykorzystane do stworzenia matrycy oceny podatności
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.
Tabela 48 Podsumowanie analizy narażenia

4.2.3.3.

Zagrożenie związane ze zmianą klimatu

Ocena stopnia narażenia

Powódź
Wysokie temperatury (fale upałów)
Niskie temperatury (fale mrozów)
o
Przejścia przez 0 C
Opady deszczu (średnioroczne)
Opady deszczu (maksymalne), w tym burze
Opady śniegu
Silny wiatr
Długość okresu wegetacyjnego
Mgła

4 – wysokie narażenie
2 – niskie narażenie
1 – brak lub znikome narażenie
1 – brak lub znikome narażenie
3 – umiarkowane narażenie
3 – umiarkowane narażenie
1 – brak lub znikome narażenie
3 – umiarkowane narażenie
2 – niskie narażenie
1 – brak lub znikome narażenie

PODSUMOWANIE OCENY PODATNOŚCI

Jak wskazano na wstępie niniejszego rozdziału dotyczącego oceny podatności na zmiany klimatu inwestycji
ujętych w Programie „Mosty dla Regionów”, podatność na zmiany klimatu stanowi połączenie 2 aspektów [25]:


Stopnia wrażliwości elementów składowych projektu na zagrożenia związane ze zmianami klimatu
(Analiza wrażliwości);
 Prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia w miejscu realizacji projektu, obecnie
i w przyszłości (Analiza narażenia).
Zgodnie z przyjętą metodyką wykonana ocena podatności jest wynikiem połączenia rezultatów analizy
wrażliwości i analizy narażenia.
Celem czytelnego przedstawienia rezultatów przeprowadzonych analiz zestawiono je w formie matrycy oceny
podatności na zmiany klimatu, co jest zgodne z podejściem zaprezentowanym w wytycznych Komisji
Europejskiej [26]. Powyższe podejście umożliwia łatwą identyfikację na jakie zagrożenia związane ze zmianami
klimatu Program jest najbardziej podatny, a następnie wykorzystanie otrzymanych wyników w analizach
prowadzonych w ramach kolejnego kroju, tj. oceny ryzyka.
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Tabela 49 Matryca oceny podatności Programu „Mosty dla Regionów” na zmiany klimatu
Analiza narażenia
1 – brak lub
znikome
narażenie
1 – brak lub znikoma
wrażliwość
2 – niska wrażliwość

Analiza
wrażliwości

3 – umiarkowana
wrażliwość

2 – niskie narażenie

3 – umiarkowane
narażenie

Długość okresu
wegetacyjnego

Opady deszczu
(średnioroczne)

Wysokie temperatury
(fale upałów)

Silny wiatr

Mgła
Niskie
temperatury
(fale mrozów)
Przejścia przez
o
0 C, Opady
śniegu

4 – wysoka wrażliwość

Opady deszczu
(maksymalne), w tym
burze

5 – ekstremalnie wysoka
wrażliwość

Legenda:
1
2
3
4
5

4 – wysokie
narażenie

- Brak lub znikoma podatność
- Niska podatność
- Umiarkowana podatność
- Wysoka podatność
- Ekstremalnie wysoka podatność
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Podsumowując przeprowadzoną ocenę podatności dla Programu „Mosty dla Regionów” należy stwierdzić, że
cechuje się:



Wysoką podatnością (4) na opady deszczu (maksymalne), w tym burze oraz na powodzie;
Umiarkowaną podatnością (3) na silny wiatr, wysokie temperatury (fale upałów) i opady deszczu
(średnioroczne);
o
 Niską podatnością (2) na opady śniegu, przejścia przez 0 C oraz zmiany długości okresu
wegetacyjnego;
 Znikomą podatnością (1) na mgły i niskie temperatury (fale mrozów).
Nie stwierdzono, aby program cechował się ekstremalnie wysoką podatnością (5) na żadne zagrożenie
związane ze zmianami klimatu.
W kolejnym etapie prac wykorzystano uzyskane wyniki oceny podatności do przeprowadzenia oceny ryzyka.
Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej oceny podatności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu należy
stwierdzić, że szczególnej weryfikacji wymagają zwłaszcza zagrożenia, na które program jest wysoce podatny,
tj. opady deszczu (maksymalne), w tym burze oraz na powodzie.

4.2.4.

Ocena ryzyka

Zgodnie z wytycznymi Jaspers [25] oraz zgodnie z metodyką przyjętą na potrzeby przedmiotowego
opracowania, ocena ryzyka jest doszczegółowieniem wyników analiz uzyskanych w ramach wcześniej
przeprowadzonej oceny podatności. Podczas oceny podatności ustalono zagrożenia związane ze zmianami
klimatu, na które Program może być podatny. W niniejszej części opracowania zagrożenia te zostaną poddane
szerszej analizie celem określenia poziomu ryzyka, jakie stanowią dla Programu oraz jego założeń.
Zgodnie z przywołanymi powyżej wytycznymi, a także zgodnie m. in. z wytycznymi Komisji Europejskiej [26]
ocena ryzyka prowadzona na etapie analiz wykonywanych dla konkretnych projektów powinna być wypadkową
analizy prawdopodobieństwa i analizy dotkliwości. Z racji charakteru niniejszego opracowania, które ma
charakter strategiczny i dotyczy całego programu obejmującego wiele inwestycji zlokalizowanych praktycznie
w całym kraju (a nie konkretnego projektu o zdefiniowanej lokalizacji i parametrach), konieczne było
wprowadzenie pewnych uproszczeń w metodyce zalecanej w ww. opracowaniach i dostosowanie jej celu tego
opracowania. Należy w tym miejscu zauważyć również, że w samych wytycznych Jaspers [25] stwierdzono
jednoznacznie, że poziom szczegółowości oceny ryzyka uzależniony jest m. in. od etapu realizacji projektu, na
którym się ją przeprowadza. Wskazano, ze na wczesnym etapie ocena ryzyka powinna zostać przeprowadzona
na wyższym poziomie ogólności, niż na etapach późniejszych.
W związku z powyższym uznano, że prowadzona ocena ryzyka dla Programu „Mosty dla Regionów” związanego
ze zmianami klimatu skupić powinna się głównie na uwzględnieniu w wynikach już przeprowadzonej oceny
podatności zagadnień związanych z dotkliwością (tj. konsekwencjami) wystąpienia zidentyfikowanych wcześniej
zagrożeń związanych z klimatem. Na tej podstawie możliwym będzie ocenienie każdego już zidentyfikowanego
zagrożenia pod kątem jego dotkliwości dla Programu. Przyjęte podejście prezentuje poniższy schemat:
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Podatność

Dotkliwość

Ryzyko

Rysunek 27 Schemat „Oceny ryzyka”

4.2.4.1.

ANALIZA DOTKLIWOŚCI

Jak wskazano wcześniej, analiza dotkliwości ma na celu zdefiniowanie konsekwencji wystąpienia
zdefiniowanych wcześniej zagrożeń związanych z klimatem. Konsekwencje te powinny dotyczyć zarówno
zarządcy infrastruktury drogowej, jak i użytkowników z niej korzystających. Analizę dotkliwości poszczególnych
zagrożeń klimatycznych dla Programu „Mosty dla Regionów” przeprowadzono w oparciu o potencjalne koszty
społeczno-gospodarcze, które zdarzenia te mogą powodować.
Wśród kosztów, jakie mogą wystąpić w wyniku oddziaływania zmian klimatu na inwestycje ujęte w „Programie”
wyróżniono 6 odrębnych kategorii kosztów związanych odpowiednio z:










Utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej – koszty bieżącej pracy służb utrzymaniowych,
mającej na celu zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu oraz konserwację i utrzymanie
elementów infrastruktury drogowej;
Okresem trwałości infrastruktury drogowej – koszty związane z koniecznością szybszego zastąpienia
elementów infrastruktury drogowej, które nie mogą być dłużej użytkowane i powinny zostać
zastąpione;
Czasem użytkowników nowego mostu – koszty związane z wydłużonym czasem, jaki użytkownicy
muszą poświęcić na podróż (w tym czasem związanym z koniecznością wydłużenia drogi w przypadku,
gdyby dane zagrożenie mogło skutkować jego czasowym zamknięciem lub wprowadzeniem ograniczeń
w ruchu);
Eksploatacją pojazdów – koszty związane z wzrostem nakładów koniecznych do poniesienia przez
użytkowników pojazdów celem zapewnienia ich sprawności i możliwości dalszej eksploatacji;
Wypadkami drogowymi – koszty związane z wystąpieniem wypadków drogowych i ich skutkami;
Oddziaływaniem na środowisko – koszty związane ze wzrostem oddziaływania na środowisko
w zakresie wzrostu emisji CO2, hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczeń do wód itd.
(np. wzrost zużycia środków zimowego utrzymania dróg, zwiększona emisja w związku z mniejszą
prędkością poruszania się pojazdów, zwiększone ryzyko wystąpienia wypadku z udziałem pojazdu
przewożącego substancje niebezpieczne itd.).
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Analiza dotkliwości wykonana w oparciu o ww. przyjęte kategorie kosztów została przeprowadzona osobno dla
każdego zagrożenia związanego ze zmianą klimatu, które było rozpatrywane na etapie oceny podatności, czyli:
 Powódź;
 Wysokie temperatury (fale upałów);
 Niskie temperatury (fale mrozów);
o
 Przejścia przez 0 C;
 Opady deszczu (średnioroczne);
 Opady deszczu (maksymalne), w tym burze;
 Opady śniegu;
 Silny wiatr;
 Długość okresu wegetacyjnego;
 Mgła.
Następnie określono zbiorczy wpływ danego zagrożenia związanego ze zmianą klimatu na wszystkie 6 kategorii
kosztów, w oparciu o które prowadzona jest analiza dotkliwości. Ocenę końcową dotkliwości danego
zagrożenia stanowiła maksymalna ocena uzyskana spośród wszystkich 6 kategorii kosztów. Oceniając jak
dotkliwe dla Programu jest dane zagrożenie klimatyczne zastosowano analogiczną skalę ocen jak przy ocenie
podatności, tj.:
1
2
3
4
5

Brak lub znikoma dotkliwość
Niska dotkliwość
Umiarkowana dotkliwość
Wysoka dotkliwość
Ekstremalnie wysoka dotkliwość

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych analiz:

Tabela 50 Wyniki analizy dotkliwości
Kategoria kosztów
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
Okres trwałości infrastruktury drogowej
Czas użytkowników nowego mostu
Eksploatacja pojazdów
Wypadki drogowe
Oddziaływanie na środowisko

1
Powódź

Ocena uzyskana w analizie dotkliwości
2
3
4
2
2
3

1
1
1
3

Ocena łączna
Wysokie temperatury (fale upałów)
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
1
Okres trwałości infrastruktury drogowej
Czas użytkowników nowego mostu
1
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
1
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
Niskie temperatury (fale mrozów)
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
2
Okres trwałości infrastruktury drogowej
1
Czas użytkowników nowego mostu
1
Eksploatacja pojazdów
2
Wypadki drogowe
2
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Ocena uzyskana w analizie dotkliwości
2
3
4
Oddziaływanie na środowisko
2
Ocena łączna
2
o
Przejścia przez 0 C
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
2
Okres trwałości infrastruktury drogowej
3
Czas użytkowników nowego mostu
2
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
3
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
3
Opady deszczu (średnioroczne)
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
2
Okres trwałości infrastruktury drogowej
2
Czas użytkowników nowego mostu
1
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
1
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
2
Opady deszczu (maksymalne), w tym burze
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
3
Okres trwałości infrastruktury drogowej
2
Czas użytkowników nowego mostu
2
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
2
Oddziaływanie na środowisko
2
Ocena łączna
3
Opady śniegu
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
3
Okres trwałości infrastruktury drogowej
1
Czas użytkowników nowego mostu
3
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
2
Oddziaływanie na środowisko
2
Ocena łączna
3
Silny wiatr
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
2
Okres trwałości infrastruktury drogowej
1
Czas użytkowników nowego mostu
1
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
3
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
3
Długość okresu wegetacyjnego
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
1
Okres trwałości infrastruktury drogowej
1
Czas użytkowników nowego mostu
1
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
1
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
1
Mgła
Utrzymanie bieżące infrastruktury drogowej
1
Okres trwałości infrastruktury drogowej
1
Czas użytkowników nowego mostu
2
Eksploatacja pojazdów
1
Wypadki drogowe
2
Oddziaływanie na środowisko
1
Ocena łączna
2
Kategoria kosztów

1
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Wykonane analizy, których wyniki zaprezentowano powyżej pozwoliły na ocenienie stopnia dotkliwości, jaki
stanowią dla inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” poszczególne zagrożenia związane ze
zmianami klimatu, które podlegały analizie także na etapie oceny podatności. Poniżej przedstawiono zbiorcze
zestawienie wyników tych analiz. W dalszej części dane te (razem z wynikami końcowymi oceny podatności)
zostały wykorzystane do stworzenia matrycy oceny ryzyka inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla
Regionów” na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Tabela 51 Podsumowanie analizy dotkliwości

4.2.4.2.

Zagrożenie związane ze zmianą klimatu

Ocena stopnia dotkliwości

Powódź
Wysokie temperatury (fale upałów)
Niskie temperatury (fale mrozów)
o
Przejścia przez 0 C
Opady deszczu (średnioroczne)

3
3
2
3
2

Opady deszczu (maksymalne), w tym burze

3

Opady śniegu
Silny wiatr
Długość okresu wegetacyjnego
Mgła

3
3
1
2

PODSUMOWANIE OCENY RYZYKA

Jak wskazano na wstępie niniejszego rozdziału dotyczącego oceny ryzyka na zmiany klimatu inwestycji ujętych
w Programie „Mosty dla Regionów”, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że ryzyko jest wypadkową
2 składowych:
 Wyników końcowych oceny podatności (patrz rozdział 0);
 Wyników końcowych analizy dotkliwości.
Celem czytelnego przedstawienia rezultatów przeprowadzonych analiz zestawiono je w formie matrycy oceny
ryzyka na zmiany klimatu, co jest zgodne z podejściem zaprezentowanym w wytycznych Komisji Europejskiej
[26].
Zastosowane podejście umożliwia określenie przy pomocy skali punktowej, jakie zagrożenia związane
ze zmianami klimatu stwarzają największe ryzyko dla Programu „Mosty dla Regionów”. W tym celu posłużono
się metodyką zbliżoną do tej zaprezentowanej w wytycznych Jaspers [25]. Zarówno w przeprowadzonej ocenie
podatności, jak i analizie dotkliwości każdemu zagrożeniu związanemu ze zmianą klimatu przypisano ocenę
w 5-stopniowej skali, odpowiednio 1, 2, 3, 4 lub 5 w zależności od stwierdzonego stopnia podatności na
zagrożenia klimatyczne lub stopnia dotkliwości, jakie te zagrożenia klimatyczne stwarzają. Końcowa ocena
ryzyka stanowi iloczyn wartości określonej w ramach oceny podatności i wartości określonej w ramach analizy
21
ryzyka , zgodnie ze wzorem:
Ocena podatności X Analiza dotkliwości = Ocena ryzyka
Przyjęto następującą punktację:
21

Przykładowo, jeżeli z wykonanych analiz wynika, że dla danego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu podatność Programu została
oceniona na 3 (umiarkowana podatność), natomiast dotkliwość tego zagrożenia dla Programu została oceniona na 2 (niska dotkliwość)
to ocena ryzyka wyniesie iloczyn tych dwóch składowych, czyli 6.
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Tabela 52 Punktacja przyjęta na potrzeby oceny ryzyka
Wartość
uzyskana w
ocenie ryzyka
1-3

Charakter
stwierdzonego
ryzyka
Znikome ryzyko lub
brak ryzyka

4-6

Niskie ryzyko

8-10

Umiarkowane
ryzyko

12-16

Wysokie ryzyko

20-25

Ekstremalnie
wysokie ryzyko

Znaczenie stwierdzonego ryzyka
Brak wpływu na Program i użytkowników, nawet bez podejmowania
dodatkowych działań zaradczych
Mały wpływ na Program i użytkowników, dodatkowe działania monitoringowe i
zaradcze nie są niezbędne, niemniej pomogą w efektywnym zarządzaniu
infrastrukturą i ruchem pojazdów
Umiarkowany wpływ na Program i użytkowników, dodatkowe działania
monitoringowe i zaradcze są potrzebne
Istotny wpływ na Program i użytkowników, dodatkowe działania monitoringowe
o charakterze ciągłym i działania zaradcze są niezbędne celem zapewnienia
bezpiecznego korzystania przez użytkowników z inwestycji objętych Programem
Katastrofalny wpływ na Program i użytkowników, dodatkowe działania
monitoringowe o charakterze ciągłym i działania zaradcze nie gwarantują, że
zagrożenia związane ze zmianą klimatu zostaną ograniczone do akceptowanego
poziomu

Matryca oceny ryzyka zagrożeń związanych ze zmianami klimatu dla Programu „Most dla Regionów”
przedstawia się następująco:
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Tabela 53 Matryca oceny ryzyka Programu „Mosty dla Regionów” na zmiany klimatu
Analiza dotkliwości

Ocena
podatności

1 – brak lub
znikoma
dotkliwość

2 – niskia
dotkliwość

3 – umiarkowana
dotkliwość

4 – wysoka
dotkliwość

5 – ekstremalnie
wysoka
dotkliwość

1 – brak lub znikoma
podatność

1

2- Niskie
temperatury (fale
mrozów), Mgła

3

4

5

2 – niska
podatność

2 - Długość okresu
wegetacyjnego

4

6 - Przejścia przez
o
0 C, Opady śniegu

8

10

3

6 - Opady deszczu
(średnioroczne)

9 - Wysokie
temperatury (fale
upałów),
Silny wiatr

12

15

16

20

20

25

3 – umiarkowana
podatność

4 – wysoka
podatność

4

8

12 - Powódź,
Opady deszczu
(maksymalne), w
tym burze

5 – ekstremalnie
wysoka
podatność

5

10

15
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Zgodnie z wynikami uzyskanymi w przeprowadzonej ocenie ryzyka wpływu na Program „Mosty dla Regionów”
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu:


Wysokie ryzyko stwierdzono w przypadku powodzi oraz opadów deszczu (maksymalnych), w tym burz
– dodatkowe działania monitoringowe o charakterze ciągłym i działania zaradcze są niezbędne celem
zapewnienia bezpiecznego korzystania przez użytkowników z inwestycji objętych Programem;
 Umiarkowane ryzyko stwierdzono w przypadku wysokich temperatur (fal upałów) i silnego wiatru –
dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze są potrzebne;
o
 Niskie ryzyko stwierdzono w przypadku opadów deszczu (średniorocznych), przejścia przez 0 C
i opadów śniegu - dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze nie są niezbędne, niemniej pomogą
w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą i ruchem pojazdów;
 Brak ryzyka lub znikome ryzyko stwierdzono w przypadku zmian długości okresu wegetacyjnego,
niskich temperatur (fal mrozu) i mgły – dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są
potrzebne.
Na podstawie otrzymanych wyników w kolejnej części opracowania przeanalizowano możliwość wdrożenia
działań monitoringowych i zaradczych oraz dokonano ponownej oceny ryzyka wpływu na Program „Mosty dla
Regionów” zagrożeń związanych ze zmianami klimatu (tzn. oceniono ryzyko rezydualne).

4.2.5.

Adaptacja

Dostępnych jest szereg działań wpływających na zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu
inwestycji drogowych. W niniejszym rozdziale z uwagi na charakter i szczegółowość analiz prowadzonych na
etapie prognozy oddziaływania na środowisko przedstawiono szeroki katalog dostępnych działań
zwiększających stopień adaptacji do ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych inwestycji drogowych, w tym
zwłaszcza inwestycji mostowych. Powyższe ma na celu przedstawienie i analizę dostępnych możliwości
i działań, niemniej sam wybór konkretnych działań adaptujących powinien nastąpić na dalszych etapach analiz,
w tym na etapie oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych inwestycji (co jest zgodne z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [20]). Wybór ten powinien mieć charakter
indywidualnej oceny, uwzględniającej poza zmiennością klimatu również m. in. parametry danej inwestycji, jej
ostateczną lokalizację oraz specyfikę lokalnego mikroklimatu panującego na odcinku rzeki, gdzie budowana
będzie przeprawa mostowa.
Mając na uwadze powyższe, w niniejszej części opracowania zdefiniowano jakie działania zaradcze
i minimalizujące mogą być wdrożone w ramach inwestycji realizowanych w Programie „Mosty dla Regionów”.
W tym celu zastosowano podział na:



ogólne zalecenia i rekomendacje, które powinny być uwzględnione na dalszych etapach prac;
katalog możliwych do zastosowania działań zaradczych i minimalizujących, określonych dla każdego
zagrożenia związanego ze zmianą klimatu, które powinny być uwzględnione na dalszych etapach prac.
Na koniec oceniono ryzyko rezydualne, tj. ryzyko związane z poszczególnymi zagrożeniami związanymi ze
zmianami klimatu dla Programu „Mosty dla Regionów” przy założeniu zastosowania odpowiednich działań
monitoringowych i zaradczych.
Ogólne zalecenia i rekomendacje
1.

Zaleca się przeprowadzenie na kolejnych etapach dla każdej z inwestycji ujętej w Programie „Mosty
dla Regionów” indywidualnej oceny stopnia adaptacji do zmian klimatu, która m. in. wykaże
optymalne działania adaptacyjne dla każdego przedsięwzięcia. Wskazane w tym miejscu jest:
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Indywidualne dobranie metodyki prowadzonych analiz do specyfiki danej inwestycji i etapu
analiz;
 Przeprowadzenie przedmiotowej oceny z wykorzystaniem scenariuszy zmian klimatu,
np. scenariuszy opracowywanych i udostępnianych nieodpłatnie w ramach projektu
realizowanego przez IOŚ-PIB [49];
 Uwzględnienie wyników analiz i rekomendacji zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
2. Należy szczegółowo przeanalizować działania pośrednio wpływające na zwiększenie zdolności
adaptacyjnej danej inwestycji, tzw. działania „no-regret”, które przynoszą korzyści nawet przy braku
zmian klimatu. W wielu przypadkach wdrożenie tych działań stanowi bardzo skuteczny pierwszy etap
długoterminowej strategii adaptacyjnej. Ponadto szczegółowa analiza pośrednich możliwości adaptacji
może wykazać również, że po niewielkiej modyfikacji rozwiązań projektowych i późniejszych działań
utrzymaniowych wraz z samym zarządzaniem ruchem można w istotny sposób zwiększyć zdolność
adaptacji danej inwestycji do przewidywanych zmian klimatu.
3. Działania zaradcze należy dobierać z uwzględnieniem żywotność poszczególnych elementów inwestycji
(tzn. okresu, przez jaki będą mogły być użytkowane bez znaczących napraw lub wymiany,
niewynikających z oddziaływania zmian klimatu). Powyższe powinno bezpośrednio warunkować
horyzont czasowy analiz zmian klimatu, na jakie dany element projektu jest wrażliwy. Przykładowo,
jeżeli okres użytkowania oznakowania zmiennej treści na drodze szacowany jest na 15 lat, to
niezasadnym jest rozważanie wpływu zmian klimatu na ten element w horyzoncie 50 lat, gdyż do tego
czasu ww. elementy dawno już zostaną wymienione na nowe. Z kolei w stosunku do np. parametrów
samego obiektu mostowego, którego żywotność jest o wiele dłuższa potencjalne zmiany klimatu
i oddziaływania z tym związane powinny być rozważane w odpowiednio długim horyzoncie
22
czasowym .
4. Wszystkie podejmowane działania adaptujące muszą być ekonomicznie uzasadnione, tzn. koszty ich
realizacji i późniejszego eksploatowania / utrzymania nie mogą przewyższać szacowanych korzyści z ich
wdrożenia. Powyższe powinno podlegać szczegółowej analizie na etapie projektowym każdej
z inwestycji realizowanej w ramach Programu.
Niezależnie od omówionych w pkt. 1-4 możliwości zastosowania działań zwiększających zdolność adaptacyjną
inwestycji ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” do poszczególnych zagrożeń związanych ze zmianami
klimatu, należy w tym miejscu wskazać również na możliwość:


zainstalowania stacji meteo na obiektach mostowych monitorujących bieżące warunki w obrębie
doliny rzecznej (często odmienne od warunków na terenach przyległych);
 wdrożenia aktywnego systemu informacji dla kierowców (np. w formie znaków zmiennej treści)
informującego o aktualnym stanie pogody na odcinku przeprawy mostowej oraz ewentualnych
ryzykach z tym związanych (np. oblodzenie nawierzchni, gwałtowne podmuchy wiatru na moście itd.).
Stacje meteo oraz aktywny system informacji kierowców zwiększają zdolność adaptacyjną w odniesieniu do
wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami
atmosferycznymi i mogą okazać się pomocne przede wszystkim w celu ograniczenia negatywnego
oddziaływania czynników klimatycznych na bezpieczeństwo i płynność ruchu. Zasadność ich wdrożenia powinna
każdorazowo podlegać analizie na etapie projektowym.

22

Kwestia odpowiedniego doboru horyzontów czasowych przy analizie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i ekstremalnymi
zdarzeniami pogodowymi dla infrastruktury drogowej została również poruszona w Prognozie oddziaływania na środowisko dla
Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 [24] wskazując, że infrastruktura drogowa ma spełniać
swoje zadania w ciągu całego cyklu życia.
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Katalog dostępnych działań zaradczych i minimalizujących, określonych dla każdego zagrożenia związanego ze zmianą klimatu

Tabela 54 Wykaz dostępnych działań zaradczych i monitoringowych dla każdego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu
Nr

1

2

3

4

23

Oddziaływanie na inwestycje ujęte w
Programie

Działanie zaradcze lub minimalizujące

Etap
wdrażania

Efekt wdrożenia działania

Powódź
Dodatkowe działania monitoringowe o charakterze ciągłym i działania zaradcze są niezbędne celem zapewnienia bezpiecznego korzystania przez użytkowników z inwestycji objętych
Programem
Odpowiedni dobór światła obiektu mostowego -zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie [48], mosty powinny być projektowane na
Mając na uwadze okres, na jaki projektowany jest każdy
przepływ miarodajny o prawdopodobieństwie wynoszącym nie
z mostów, uwzględnienie zmian klimatu w tym aspekcie
Możliwość uszkodzenia przez powódź
więcej niż 0,5% dla dróg klasy G i nie więcej niż 0,3% dla dróg
przyczyni się znacząco do poprawy zdolności
Projektowy
23
obiektów mostowych i ich umocnień
wyższych klas . Zasadnym jest aby na kolejnych etapach analiz
adaptacyjnej tych przepraw mostowych oraz ograniczy
projektowych przy określaniu parametrów światła
ryzyko negatywnego oddziaływania na nie skutków
poszczególnych obiektów mostowych uwzględnić (poza
wysokich stanów wód w rzece.
wymogami ww. rozporządzenia) także wpływ zmian klimatu na
zmianę przepływu miarodajnego w rzece i zwiększone ryzyko
wystąpienia powodzi z tym związanej.
Możliwość uszkodzenia przez powódź
Bieżący monitoring procesów erozyjnych rzeki w pobliżu
Możliwość podjęcia działań zaradczych i naprawczych z
Operacyjny
obiektów mostowych i ich umocnień
obiektu oraz stanu wykonanych umocnień koryta.
odpowiednim wyprzedzeniem.
Mając na uwadze okres, na jaki projektowany jest każdy
z mostów, uwzględnienie zmian klimatu w tym aspekcie
Uwzględnienie przy projektowaniu umocnienia przyczółków i
Możliwość uszkodzenia przez powódź
przyczyni się znacząco do poprawy zdolności
filarów obiektu mostowego wpływu zmian klimatu na zmianę
Projektowy
obiektów mostowych i ich umocnień
adaptacyjnej tych przepraw mostowych oraz ograniczy
przepływu miarodajnego w rzece i ryzyko wystąpienia powodzi.
ryzyko negatywnego oddziaływania na nie skutków
wysokich stanów wód w rzece.
Mając na uwadze okres, na jaki projektowane są drogi
dojazdowe do mostów, uwzględnienie zmian klimatu w
Możliwość uszkodzenia przez powódź
Uwzględnienie przy projektowaniu odcinków dróg znajdujących
tym aspekcie przyczyni się znacząco do poprawy
dróg dojazdowych do obiektów
się na obszarach zagrożenia powodziowego odpowiednich
Projektowy
zdolności adaptacyjnej tych dróg oraz ograniczy ryzyko
mostowych i ich umocnień
umocnień i/lub odpowiednich nasypów i estakad.
negatywnego oddziaływania na nie skutków wysokich
stanów wód w rzece.

Przyjęto, że w ramach Programu nie będą realizowane inwestycje mostowe na potokach górskich i rzekach podgórskich w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [48].
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Oddziaływanie na inwestycje ujęte w
Programie

Działanie zaradcze lub minimalizujące

Etap
wdrażania

Efekt wdrożenia działania

5

Wystąpienie utrudnień w ruchu
pojazdów

Zastosowanie rozwiązań mających wpływ na organizację ruchu
w przypadku wystąpienia powodzi i wyłączenia obiektu z
eksploatacji (np. wcześniejsze ustalenie możliwych objazdów,
sposobu kierowania ruchem oraz zasad współdziałania zarządcy
drogi i służb porządkowych).

Operacyjny

Zapewnienie możliwie płynnych i bezpiecznych
warunków ruchu w przypadku wystąpienia powodzi.

6

Możliwość oddziaływania na
infrastrukturę drogową oraz na ruch
pojazdów

Bieżący monitoring stanu wód w rzece i prognoz w zakresie jego
zmian oraz bieżąca współpraca z zarządcą cieku.

Operacyjny

Zapewnienie zarządcy drogi dostępu z odpowiednim
wyprzedzenie do informacji dotyczących zachodzących
zmian poziomu wód w rzece, co umożliwi wcześniejsze
podjęcie odpowiednich działań operacyjnych.

Nr

1

2

3

4

Opady deszczu (maksymalne), w tym burze
Dodatkowe działania monitoringowe o charakterze ciągłym i działania zaradcze są niezbędne celem zapewnienia bezpiecznego korzystania przez użytkowników z inwestycji objętych
Programem
Mając na uwadze okres, na jaki projektowana jest każda
Możliwość wystąpienia opadów o
Zaprojektowanie systemu odwodnienia z uwzględnieniem
z inwestycji, uwzględnienie zmian klimatu w tym
natężeniu przewyższającym zdolność
natężeń maksymalnych deszczu w zakładanym okresie
aspekcie przyczyni się znacząco do poprawy zdolności
Projektowy
odprowadzania i podczyszczania wody
użytkowania obiektu (w tym zwłaszcza pojemności zbiorników
adaptacyjnej systemu odwodnienia oraz ograniczy
przez system odwodnienia
retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych).
ryzyko negatywnego oddziaływania na nie skutków
intensywnych opadów deszczu.
Zaprojektowanie systemu odwodnienia oraz nasypów
Możliwość wystąpienia erozji
drogowych w sposób zapobiegający erozji w przypadku
Uwzględnienie zmian klimatu w tym aspekcie przyczyni
spowodowanej intensywnymi opadami
gwałtownych i intensywnych opadów (zwłaszcza w okresie
Projektowy
się znacząco do ograniczenia ryzyka wystąpienia erozji
deszczu
bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytkowania, gdy stoki
spowodowanej intensywnymi opadami deszczu.
skarp nie są jeszcze trwale zadarnione).
Odpowiednie utrzymanie przez służby utrzymaniowe systemu
System odwodnienia będzie sprawny (w tym
Możliwość wystąpienia opadów o
odwodnienia przez cały okres jego eksploatacji (regularny
oczyszczony ze wszelkich osadów i innego materiału
natężeniu przewyższającym zdolność
monitoring systemu odwodnienia). Wskazane jest
Operacyjny
mogącego utrudniać przepływ wody) i gotowy do
odprowadzania i podczyszczania wody
przeprowadzenie kompleksowego przeglądu całego systemu
odprowadzenia wody w przypadku wystąpienia
przez system odwodnienia
odwodnienia przed każdym sezonem letnim.
ulewnych opadów.
Zastosowanie rozwiązań mających wpływ na organizację ruchu
w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy mogących
Zapewnienie możliwie płynnych i bezpiecznych
Wystąpienie utrudnień w ruchu
skutkować czasowym wyłączeniem drogi z eksploatacji (np.
Operacyjny
warunków ruchu w przypadku wystąpienia
pojazdów
wcześniejsze ustalenie możliwych objazdów, sposobu
intensywnych opadów deszczu.
kierowania ruchem oraz zasad współdziałania zarządcy drogi i
służb porządkowych).

Załącznik nr 3 – str. 127

Załącznik 3 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Nr

Oddziaływanie na inwestycje ujęte w
Programie

5

Możliwość oddziaływania na
infrastrukturę drogową oraz na ruch
pojazdów

1

Możliwość długofalowego
oddziaływania wysokich temperatur na
trwałość poszczególnych elementów
infrastruktury drogowej

2

Możliwość oddziaływania wysokich
temperatur na nasadzenia zieleni

1

Oddziaływanie silnego wiatru na
poszczególne elementy infrastruktury
drogowej

2

Zwiększenie zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
skutek zwiększonego ryzyka wystąpienia
silnych wiatrów

Działanie zaradcze lub minimalizujące

Bieżący monitoring prognoz pogody w zakresie możliwości
wystąpienia intensywnych opadów deszczu i burz.

Etap
wdrażania

Efekt wdrożenia działania

Operacyjny

Zapewnienie zarządcy drogi dostępu z odpowiednim
wyprzedzenie do informacji dotyczących możliwości
wystąpienia intensywnych opadów deszczu i burz, co
umożliwi wcześniejsze podjęcie odpowiednich działań
operacyjnych.

Wysokie temperatury (fale upałów)
Dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze są potrzebne
Uodpornienie dróg na działanie wysokich temperatur poprzez
zastosowanie bardziej odpornych na zmiany klimatu
materiałów i technologii. Dotyczy to zwłaszcza nawierzchni
Projektowy
dróg, które powinny być odporne na wysokie temperatury i
które powinny uwzględniać przewidywany wzrost w ciągu roku
liczby dni z wysokimi temperaturami.
Zastosowanie do nasadzeń roślinności odpornej na wysokie
Projektowy
temperatury.
Silny wiatr
Dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze są potrzebne
Dostosowanie konstrukcji obiektu mostowego oraz pozostałej
infrastruktury drogowej (np. oznakowanie pionowe, ekrany
Projektowy
akustyczne) do zwiększonego ryzyka wystąpienia silnych
wiatrów i oddziaływań z tym związanych.
Unikanie zakończenia ekranów akustycznych na odcinkach dróg
na nasypie, w terenie otwartym lub na moście, które są
narażone na gwałtowne podmuchy wiatru (unikanie ryzyka
wystąpienia silnego podmuchu wiatru w momencie wyjazdu
pojazdu za ekran, mogącego skutkować utratą kontroli
kierowcy nad pojazdem). Możliwe jest rozważenie
„schodkowego” zakończenia ekranów ze stopniową redukcją
Projektowy
ich wysokości.
Możliwe jest również wykonanie w uzasadnionych przypadkach
ekranów chroniących pojazdy przed wiatrem na całej długości
przeprawy mostowej (np. jako ekranów o funkcji zintegrowanej
mających na celu również zabezpieczenie przed kolizjami z
ptakami oraz/lub ograniczających rozprzestrzenianie się
hałasu).
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Infrastruktura drogowa, w tym zwłaszcza nawierzchnie
dróg, będą dobrze zaadoptowane do przewidywanego
wzrostu liczby dni z wysokimi temperaturami.
Zapewnienie oczekiwanej trwałości wykonanych
nasadzeń zieleni.

Zwiększenie odporności poszczególnych elementów
infrastruktury drogowej na silny wiatr.

Zmniejszenie ryzyka wpływu silnego wiatru na
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
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Nr

3

4

1

2

3

Oddziaływanie na inwestycje ujęte w
Programie
Zwiększenie zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
skutek zwiększonego ryzyka wystąpienia
silnych wiatrów
Zwiększenie zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego na
skutek zwiększonego ryzyka wystąpienia
silnych wiatrów

Działanie zaradcze lub minimalizujące

Etap
wdrażania

Efekt wdrożenia działania

Odpowiedni dobór gatunkowy zieleni oraz dobór miejsc
nasadzeń zieleni celem m. in. osłonięcia pojazdów od wiatru i
ochrony przed zawiewaniem śniegu na jezdnie.

Projektowy

Zmniejszenie ryzyka wpływu silnego wiatru na
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Bieżący monitoring przez służby utrzymaniowe drzew
znajdujących się przy granicy pasa drogowego i w jego obrębie
Zmniejszenie ryzyka wpływu silnego wiatru na
Operacyjny
pod kątem możliwości przewrócenia ich na jezdnie lub
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
oderwania gałęzi na skutek silnego wiatru.
Opady deszczu (średnioroczne)
Dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze nie są niezbędne, niemniej pomogą w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą i ruchem pojazdów
Uwzględnienie przy projektowaniu obiektów mostowych i
określaniu ich ostatecznej lokalizacji terenów zagrożonych
osuwiskami, w tym terenów, na których osuwiska dotychczas
nie wystąpiły, ale ze względu na przewidywane zwiększenie
Możliwość wystąpienia osuwisk
Projektowy
Ograniczenie ryzyka wystąpienia osuwisk.
opadu średniorocznego mogą się tam uaktywnić.
Uwzględnienie przy projektowaniu nasypów drogowych
możliwości wystąpienia osuwisk z uwagi na przewidywany
wzrost średniorocznej sumy opadu deszczu.
Zwiększenie zdolności retencyjnej w obrębie pasa drogowego
poprzez m. in:
- Zastosowanie w systemie odwodnienia drogi elementów
zwiększających retencję (np. rowy chłonne, zbiorniki
Możliwość stagnacji wody w obrębie
infiltracyjne);
Ograniczenie ryzyka stagnacji wody w obrębie pasa
Projektowy
pasa drogowego
- Właściwe zaprojektowanie i wykonanie systemu odwodnienia
drogowego.
drogi celem możliwie szybkiego odprowadzenia wody;
- Zastosowanie odpowiedniego doboru gatunkowego nasadzeń
celem zwiększenia stateczności skarp oraz zwiększenia
zdolności ewapotranspiracji.
Możliwość wystąpienia długotrwałych
System odwodnienia będzie sprawny (w tym
opadów o natężeniu przewyższającym
Odpowiednie utrzymanie przez służby utrzymaniowe systemu
oczyszczony ze wszelkich osadów i innego materiału
zdolność odprowadzania i
odwodnienia przez cały okres jego eksploatacji (regularny
Operacyjny
mogącego utrudniać przepływ wody) i gotowy do
podczyszczania wody przez system
monitoring systemu odwodnienia).
odprowadzenia wody w przypadku wystąpienia
odwodnienia
długotrwałych opadów.
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Nr

Oddziaływanie na inwestycje ujęte w
Programie

Etap
wdrażania

Działanie zaradcze lub minimalizujące
o

1

2

3

4

1

2

Efekt wdrożenia działania

Przejścia przez 0 C
Dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze nie są niezbędne, niemniej pomogą w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą i ruchem pojazdów
Możliwość negatywnego oddziaływania
Uodpornienie dróg na działanie niskich temperatur poprzez
o
zwiększonej liczby przejść przez 0 C na
Zapewnienie odpowiedniej odporności dróg na
zastosowaniu bardziej odpornych na zwiększoną liczbę przejść
o
poszczególne elementy infrastruktury
Projektowy
zwiększoną liczbę przejść przez 0 C, w tym zwłaszcza w
o
przez 0 C materiałów i technologii, zwłaszcza w odniesieniu do
drogowej, w tym zwłaszcza
odniesieniu do nawierzchni dróg.
nawierzchni dróg.
nawierzchnię dróg
Umocnienie i termiczne zabezpieczenie (np. roślinnością)
Ryzyko wystąpienia spływów skarp w
Zapewnienie odpowiedniej odporności nasypów i
powierzchni skarp narażonych na spływ w wyniku przemarzania
Projektowy
o
wyniku przemarzania i odmarzania
wykopów na zwiększoną liczbę przejść przez 0 C.
i odmarzania.
Właściwa organizacja służb utrzymania drogi.
Zwiększenie ryzyka wystąpienia śliskości
Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu
Bieżący monitoring prognoz pogody pod kątem możliwości
Operacyjny
drogowej
drogowego.
wystąpienia warunków zwiększających śliskość drogową.
Negatywne oddziaływanie
Zastosowanie do nasadzeń roślinności odpornej na wysokie
zwiększonego zużycia środków
Zapewnienie odporności wykonanych nasadzeń zieleni
zasolenie będące skutkiem stosowania środków zwalczających
Projektowy
chemicznego zwalczania śliskości
na zwiększone zasolenie.
śliskość drogową przez służby utrzymaniowe.
drogowej na wykonane nasadzenia
Opady śniegu
Dodatkowe działania monitoringowe i zaradcze nie są niezbędne, niemniej pomogą w efektywnym zarządzaniu infrastrukturą i ruchem pojazdów
Zapewnienie sprawnego systemu utrzymania drogi celem
Ograniczenie przejezdności na skutek
Zapewnienie możliwości bezpiecznego ruch pojazdów
utrzymania przejezdności w przypadku gwałtownych opadów
Operacyjny
wystąpienia opadów śniegu
podczas i po ustaniu opadów śniegu
śniegu.
Bieżący monitoring pogody w okresie zimowym przez służby
Zapewnienie możliwości wczesnego zidentyfikowania
Ograniczenie przejezdności na skutek
utrzymaniowe celem wczesnego zidentyfikowania ryzyka
Operacyjny
ryzyka wystąpienia opadów śniegu i przygotowania się
wystąpienia opadów śniegu
wystąpienia intensywnych opadów śniegu.
do ich nadejścia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Długość okresu wegetacyjnego
Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne
Niskie temperatury (fale mrozów)
Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne
Mgły
Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne
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Ocena ryzyka rezydualnego
Z uwagi na charakter niniejszego opracowania, które jest opracowaniem wykonywanym na poziomie
strategicznym i dotyczącym całego Programu „Mosty dla Regionów”, a nie konkretnego projektu, ocena ryzyka
rezydualnego musiała zostać znacząco uproszczona. Właściwą ocenę ryzyka na jakie narażone są inwestycje
objęte Programem po zastosowaniu działań minimalizujących i zaradczych należy przeprowadzić indywidualne
dla każdego projektu na dalszych etapach prac, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz lokalizacji. Przedmiotowa
ocena wykonywana na etapie projektowym powinna zweryfikować, czy zastosowane środki adaptacyjne
zmniejszają ryzyko do akceptowalnego poziomu.
W oparciu o obecnie posiadane dane oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz oceniono skuteczność
zaproponowanych powyżej działań zaradczych i monitoringowych w odniesieniu do każdego zagrożenia
związanego ze zmianami klimatu. Ocenę ryzyka rezydualnego przeprowadzono metodą ekspercką
wg następującej skali:

Tabela 55 Przyjęta skala oceny ryzyka rezydualnego
Stopień oceny ryzyka rezydualnego (po zastosowaniu
działań zaradczych i monitoringowych)
Ryzyko rezydualne znikome lub brak takiego ryzyka
Ryzyko rezydualne niskie
Ryzyko rezydualne umiarkowane
Ryzyko rezydualne wysokie
Ryzyko rezydualne ekstremalnie wysokie

Akceptowalność poziomu ryzyka
rezydualnego
Ryzyko rezydualne na poziomie
akceptowalnym
Ryzyko rezydualne na poziomie
nieakceptowalnym

Zgodnie z tabelą powyżej przyjęto 5-stopniową skalę oceny ryzyka rezydualnego, podobnie jak przy ocenie
ryzyka oraz ocenie podatności, które zostały wcześniej wykonane. Założono, że dla zagrożeń związanych ze
zmianami klimatu:


poziom ryzyka rezydualnego jest akceptowalny, jeżeli jest ono znikome lub niskie bądź jeżeli w ogóle
nie występuje;
 poziom ryzyka rezydualnego jest nieakceptowalny, jeżeli jest ono umiarkowane, wysokie lub
ekstremalnie wysokie.
Przeprowadzona ocena ryzyka rezydualnego przedstawia się następująco:
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Tabela 56 Ocena ryzyka rezydualnego

Zagrożenie związane ze
zmianami klimatu

Powódź

Wynik oceny ryzyka
(bez zastosowania
działań zaradczych i
monitoringowych)

Ryzyko wysokie

Zastosowane działania zaradcze i minimalizujące

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Wysokie temperatury (fale
upałów)

Ryzyko umiarkowane

Niskie temperatury (fale
mrozów)

Ryzyko znikome lub
brak ryzyka

2.

2.
Przejścia przez 0 C

Ryzyko niskie

3.
4.
1.

Opady deszczu
(średnioroczne)

24

Ryzyko niskie

Odpowiedni dobór światła obiektu mostowego
Bieżący monitoring procesów erozyjnych rzeki
Uwzględnienie przy projektowaniu umocnienia przyczółków i filarów obiektu mostowego
Uwzględnienie przy projektowaniu odpowiedniego wykonania dróg dojazdowych na obszarach
zagrożonych powodzią
Zastosowanie rozwiązań mających wpływ na organizację ruchu w przypadku wystąpienia powodzi
Bieżący monitoring stanu wód w rzece
Uodpornienie dróg na działanie wysokich temperatur poprzez zastosowanie bardziej odpornych
na zmiany klimatu materiałów i technologii
Zastosowanie do nasadzeń roślinności odpornej na wysokie temperatury

Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne
1.

o

24

2.
3.

Uodpornienie dróg na działanie niskich temperatur poprzez zastosowanie bardziej odpornych na
o
zwiększoną liczbę przejść przez 0 C materiałów i technologii
Zabezpieczenie (np. roślinnością) powierzchni skarp narażonych na spływ w wyniku przemarzania
i odmarzania
Właściwa organizacja służb utrzymania drogi, bieżący monitoring prognoz pogody pod kątem
możliwości wystąpienia warunków zwiększających śliskość drogową
Zastosowanie do nasadzeń roślinności odpornej na wysokie zasolenie będące skutkiem
stosowania środków zwalczających śliskość drogową
Uwzględnienie przy projektowaniu obiektów mostowych i określaniu ich ostatecznej lokalizacji
terenów zagrożonych osuwiskami
Zwiększenie zdolności retencyjnej w obrębie pasa drogowego
Odpowiednie utrzymanie przez służby utrzymaniowe systemu odwodnienia przez cały okres jego
eksploatacji

Pełen opis zaproponowanych działań zaradczych i monitoringowych zawiera

Ocena ryzyka
rezydualnego (po
zastosowaniu działań
zaradczych i
monitoringowych)

Ryzyko rezydualne niskie

Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka
Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka

Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka

Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka

Tabela 54 Wykaz dostępnych działań zaradczych i monitoringowych dla każdego zagrożenia związanego ze

zmianami klimatu”.
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Zagrożenie związane ze
zmianami klimatu

Opady deszczu
(maksymalne), w tym burze

Opady śniegu

Wynik oceny ryzyka
(bez zastosowania
działań zaradczych i
monitoringowych)

Zastosowane działania zaradcze i minimalizujące

1.
2.
3.

Ryzyko rezydualne niskie

5.

Zaprojektowanie systemu odwodnienia z uwzględnieniem natężeń maksymalnych deszczu
Zaprojektowanie systemu odwodnienia oraz nasypów drogowe w sposób zapobiegający erozji
Odpowiednie utrzymanie przez służby utrzymaniowe systemu odwodnienia przez cały okres jego
eksploatacji
Zastosowanie rozwiązań mających wpływ na organizację ruchu w przypadku wystąpienia
ulewnych deszczy
Bieżący monitoring prognoz pogody

1.
2.

Zapewnienie sprawnego systemu utrzymania drogi
Bieżący monitoring pogody w okresie zimowym

Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka

1.

Dostosowanie konstrukcji obiektu mostowego oraz pozostałej infrastruktury drogowej do
zwiększonego ryzyka wystąpienia silnych wiatrów
Uwzględnienie przy projektowaniu ekranów akustycznych możliwości wystąpienia gwałtownych
podmuchów wiatru przy wyjeździe pojazdu zza ekranu (np. zastosowanie schodkowych
zakończeń ekranów akustycznych) lub zastosowanie ekranów o zintegrowanej funkcji,
chroniących również użytkowników mostu przed silnym wiatrem.
Odpowiedni dobór gatunkowy zieleni oraz dobór miejsc nasadzeń zieleni celem m. in. osłonięcia
pojazdów od wiatru i ochrony przed zawiewaniem śniegu na jezdnie
Bieżący monitoring przez służby utrzymaniowe drzew znajdujących się przy granicy pasa
drogowego i w jego obrębie pod kątem możliwości przewrócenia ich na jezdnie lub oderwania
gałęzi na skutek silnego wiatru

Ryzyko rezydualne
znikome lub brak takiego
ryzyka

Ryzyko wysokie
4.

Ryzyko niskie

2.

Silny wiatr

24

Ocena ryzyka
rezydualnego (po
zastosowaniu działań
zaradczych i
monitoringowych)

Ryzyko umiarkowane
3.
4.

Długość okresu
wegetacyjnego

Ryzyko znikome lub
brak ryzyka

Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne

Mgła

Ryzyko znikome lub
brak ryzyka

Dodatkowe działania zaradcze i monitoringowe nie są potrzebne
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Jak wykazała przeprowadzona ocena ryzyka rezydualnego jest ono na poziomie:
 Niskim w przypadku powodzi oraz opadów deszczu (maksymalnych), w tym burz;
 Znikomym (lub jest go brak) w przypadku pozostałych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.
Zgodnie z zastosowaną skalą zarówno ryzyko rezydualne na poziomie niskim jak i na poziomie znikomym jest
akceptowalne i może zostać przyjęte. Oznacza to, że po zastosowaniu działań zaradczych i monitoringowych
inwestycje objęte Programem „Mosty dla Regionów” będą odpowiednio zaadoptowane do zmian klimatu.
Nie stwierdzono, aby po zastosowaniu działań zaradczych i minimalizujących w stosunku do któregokolwiek
zagrożenia związanego ze zmianą klimatu poziom ryzyka był nieakceptowalny.

4.3. Wnioski końcowe
Celem weryfikacji, czy realizacja Programu „Mosty dla Regionów” wpłynie na zwiększenie zdolności
adaptacyjnej sieci drogowej do zmian klimatu w porównaniu do stanu obecnego, dokonano porównania
wariantu bezinwestycyjnego i inwestycyjnego pod tym kątem. Oba przyjęte do analizy warianty są analogiczne
jak warianty rozpatrywane w ramach oceny oddziaływania Programu na klimat związanej z emisją gazów
cieplarnianych (patrz rozdział 3), tj.:


Wariant bezinwestycyjny – zakłada brak realizacji obiektów mostowych ujętych w Programie „Mosty
dla Regionów”. Ruch pojazdów, który potencjalnie mógłby się odbywać nowym mostem będzie nadal
odbywał się przez dwie istniejące przeprawy mostowe położone najbliżej planowanego w ramach
Programu mostu, odpowiednio w górę i w dół rzeki, a w części przypadków także przeprawami
promowymi.
 Wariant inwestycyjny – zakłada realizację obiektów mostowych ujętych w Programie „Mosty dla
Regionów”. Ruch pojazdów, który dotychczas odbywał się dwoma istniejącymi przeprawami
mostowymi zlokalizowanymi odpowiednio w górę i w dół rzeki (oraz w części przypadków także
przeprawami promowymi, które ulegną likwidacji), będzie teraz rozłożony również na nowy most
wykonany w ramach Programu.
Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając charakter niniejszego opracowania a także specyfikę inwestycji
ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” zdecydowano, że kluczowe jest porównanie różnic pomiędzy
wariantem bezinwestycyjnym oraz inwestycyjnym i dopiero na tej podstawie określenie tego, czy Program
„Mosty dla Regionów” zwiększy zdolność adaptacyjną sieci drogowej.
Poniżej przedstawiono kluczowe różnice pomiędzy oboma wariantami, które na obecnym etapie i w oparciu
o obecnie posiadane dane zostały zidentyfikowane:
1.

Realizacja Programu „Mosty dla Regionów” spowoduje, że w części przypadków nowy most zastąpi
istniejącą przeprawę promową (w odniesieniu do analizowanych w niniejszym opracowaniu
22 mostów likwidacja przepraw promowych nastąpi w przypadku 11 obiektów mostowych). Należy
w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie funkcjonujące przeprawy promowe są m. in. wysoce podatne na
wysokie i niskie stany wód w rzece oraz spływ kry w okresach zimowych. W praktyce powoduje to, że
często ich funkcjonowanie jest zawieszane na dłuższy okres z powodów niekorzystnych warunków.
Realizacja w miejscu istniejących przepraw promowych obiektów mostowych wykonanych w ramach
Programu „Mosty dla Regionów” w znacznym stopniu zwiększy zdolność adaptacyjną infrastruktury
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drogowej w tym zakresie i zapewni możliwość ciągłego korzystania przez kierowców z przeprawy
między oboma brzegami rzeki.
2. Realizacja nowych obiektów mostowych spowoduje, że skróci się odległość, jaką kierowcy będą
musieli pokonać by przedostać się na drugi brzeg rzeki. Mniejsza odległość do pokonania przez
kierowców w przypadku występowania warunków atmosferycznych zwiększających ryzyko wypadków
(burze, intensywne opady śniegu, śliskość drogowa, porywiste wiatry) spowoduje, że Program wpłynie
korzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia
wypadków spowodowanych ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.
3. Mosty ujęte w Programie „Mosty dla Regionów” zostaną wykonane zgodnie z najbardziej aktualną
wiedzą techniczną i technologiczną oraz w oparciu wyniki indywidualnych analiz opcji adaptacyjnych,
które zostaną wykonane dla każdego z tych obiektów na kolejnych etapach analiz projektowych.
Ostateczne rozwiązania projektowe będą wariantowane z uwzględnieniem konieczności optymalnego
dostosowania inwestycji do postępujących zmian klimatu. W porównaniu do obiektów mostowych
obecnie funkcjonujących, które w większości zostały wykonane wiele lat temu bez uwzględnienia
przewidywanej zmienności klimatu, inwestycje objęte Programem „Mosty dla Regionów” będą lepiej
dostosowane do przewidywanych zmian klimatu i tym samym ich stopień odporności na skutki tych
zmian będzie większy.
4. Należy założyć, że ostateczna lokalizacja mostów ujętych w Programie „Mosty dla Regionów” będzie
określana w oparciu o analizę wielokryterialną, której jednym z elementów będzie stopień adaptacji
do przewidywanych zmian klimatu. Dzięki temu nowe mosty zostaną wykonane w miejscach, gdzie
ryzyko oddziaływania zachodzących zmian klimatu będzie najmniejsze (bądź będzie na poziomie
akceptowalnym). Dla większości obiektów mostowych funkcjonujących obecnie takie analizy nie były
prowadzone i ich lokalizacja nie uwzględnia negatywnych skutków, które mogą wywołać
przewidywane zmiany klimatu.
5. W przypadku wystąpienia negatywnego oddziaływania związanego ze zmianami klimatu
i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi na istniejące mosty, skutkującego ich czasowym
wyłączeniem z eksploatacji, most wykonany w ramach Programu „Mosty dla Regionów” będzie
w stanie przejąć część ruchu pojazdów, który nie będzie mógł być obsługiwany mostem istniejącym.
Dzięki temu, że będzie on w sposób optymalny zaadoptowany do zmian klimatu i przez to mniej
podatny na ich skutki niż mosty istniejące, w takich sytuacjach będzie mógł on dalej funkcjonować
i prowadzić ruch pojazdów. Wpłynie to pozytywnie zarówno na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak
i na komfort podróży (czas kierowców poświęcony na podróż) oraz ograniczy emisje gazów
cieplarnianych.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że wariant inwestycyjny, tzn. wariant obejmujący realizację
Programu „Mosty dla Regionów”, w porównaniu do wariantu bezinwestycyjnego jest korzystniejszy i przyczyni
się do zwiększenia stopnia adaptacji infrastruktury drogowej do zmian klimatu. Za kluczową należy jednak
w tym miejscu wskazać konieczność przeprowadzenia dla każdej inwestycji indywidualnej oceny w zakresie
adaptacji do zmian klimatu, pozwalającej na optymalny dobór działań adaptacyjnych oraz umożliwiającej
uwzględnienie przy określaniu ostatecznej lokalizacji mostu kwestii związanych ze zmianami klimatu.
W rozdziale 4.2.5 przedstawiono możliwe do wdrożenia działania adaptacyjne, które ograniczają ryzyko
negatywnego oddziaływania na inwestycje realizowane w ramach Programu „Mosty dla Regionów” zagrożeń
związanych ze zmianami klimatu, określonych na etapie oceny ryzyka. Dodatkowo wykazano, że skuteczność
tych działań powinna zapewnić ograniczenie ryzyka związanego z oddziaływaniem zmian klimatu na
przedmiotowy Program do poziomu akceptowalnego. Tym samym należy stwierdzić, że dalsze prace
projektowe dotyczące przedmiotowych obiektów mostowych powinny być prowadzone z uwzględnieniem
konieczności zastosowania odpowiednich działań adaptacyjnych związanych ze zmianami klimatu.
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Doprecyzowanie zakresu i charakteru ww. działań adaptacyjnych powinno nastąpić na dalszych etapach prac
i uwzględniać indywidualną specyfikę każdej inwestycji realizowanej w ramach Programu „Mosty dla
Regionów”. Dopiero na tej podstawie powinien nastąpić ostateczny dobór działań zaradczych
i minimalizujących, których skuteczność powinna ponownie zostać potwierdzona odpowiednią oceną.
Przeprowadzone analizy wykazały tym samym, że Program „Mosty dla Regionów” przyczyni się do osiągnięcia
celów związanych z adaptacją do zmian klimatu określonych na poziomie strategicznym. Program wpisuje się
w założenia dokumentów opracowanych na szczeblu europejskim (patrz rozdział 1.2), w tym m.in. w cele
określone w strategii Europa 2020 [57], która wskazuje na konieczność promowania działań zmierzających do
dostosowania do zmian klimatu oraz promowania zrównoważonego transportu.
Wpisuje się on także w cele określone w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym, zwłaszcza w cele
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 [1]. W SPA2020 położono nacisk m. in. na prawidłową ocenę wrażliwości
infrastruktury transportowej na czynniki klimatyczne oraz na uwzględnienie w procesie projektowania i budowy
infrastruktury transportowej zmiennych warunków klimatycznych. Jako jeden z obszarów strategii rozwoju
zawierającego działania adaptacyjne wskazano rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej. Program
„Mosty dla Regionów” pomoże w osiągnięciu tych celów i tym samym zwiększy zdolność adaptacyjną
infrastruktury drogowej w Polsce.
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5. WNIOSKI WRAZ Z ANALIZĄ ZASADNOŚCI REALIZACJI PROGRAMY
W ODNIESIENIU DO ZMIAN KLIMATU
Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono szczegółowe analizy mające na celu określenie m. in. czy
realizacja Programu „Mosty dla Regionów” jest zasadna pod kątem jego wpływu na zmiany klimatu, jak również
stopnia adaptacji do tych zmian w porównaniu ze stanem obecnym. Analizy prowadzono w odniesieniu do
wariantu inwestycyjnego, obejmującego realizację inwestycji zapisanych w Programie „Mosty dla Regionów”
oraz w odniesieniu do wariantu bezinwestycyjnego, tzn. pozostawienie istniejącego stanu infrastruktury
drogowej. Przyjęte podejście umożliwiło zidentyfikowanie różnic pomiędzy oboma wariantami, co z kolei
umożliwiło określenie, czy realizacja Programu „Mosty dla Regionów” jest zasadna z punktu widzenia zmian
klimatu.
Poniżej zaprezentowano najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz:














Przy uwzględnieniu najbardziej negatywnego scenariusza związanego z wygenerowaniem ruchu
wzbudzonego w wariancie inwestycyjnym w skutek realizacji Programu emisja ekwiwalentna CO 2
będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym zarówno w wariancie inwestycyjnym, jak i w wariancie
bezinwestycyjnym (niezależnie od rozpatrywanego scenariusza przyrostu ruchu wzbudzonego, wariant
inwestycyjny nie będzie cechował się większą emisją gazów cieplarnianych, niż ma to miejsce w stanie
obecnym, tj. wariancie bezinwestycyjnym).
Wysoce prawdopodobne jest, że w rzeczywistości emisja ekwiwalentna CO 2 będzie niższa w wariancie
inwestycyjnym niż w wariancie bezinwestycyjnym, co jest związane z przyjęciem do analiz
maksymalnych wartości dotyczących przyrostu ruchu wzbudzonego. W oparciu o posiadane obecnie
dane nie jest jednak możliwym poddanie tej kwestii szczegółowej analizie.
Ze względu na stopniowy wzrost natężenia ruchu pojazdów w przyszłości wartość ekwiwalentnej
emisji CO2 w roku 2025, tj. roku oddania do użytkowania inwestycji objętych Programem oraz w roku
2035, tj. 10 lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, wzrośnie odpowiednio o 22,63% i 37,18%
w stosunku do roku 2015. Zmiana ta będzie taka sama zarówno dla wariantu bezinwestycyjnego, jak
i inwestycyjnego.
Na etapie eksploatacji najważniejszym działaniem minimalizującym oddziaływanie na klimat inwestycji
ujętych w Programie, jakie może być podjęte jest właściwe zarządzanie ruchem drogowym, celem
zapewnienia możliwie płynnych i bezpiecznych warunków ruchu, co przełoży się na ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.
Zgodnie z wynikami uzyskanymi w przeprowadzonej ocenie ryzyka wpływu na Program „Mosty dla
Regionów” zagrożeń związanych ze zmianą klimatu wysokie ryzyko stwierdzono w przypadku powodzi
oraz opadów deszczu (maksymalnych), w tym burz, natomiast umiarkowane ryzyko stwierdzono
w przypadku wysokich temperatur (fal upałów) i silnego wiatru. Stwierdzono, że zwłaszcza
w przypadku powodzi i opadów deszczu (maksymalnych), w tym burz dodatkowe działania
monitoringowe o charakterze ciągłym i działania zaradcze są niezbędne celem zapewnienia
bezpiecznego korzystania przez użytkowników z inwestycji objętych Programem.
Mając na uwadze powyższe, dla wariantu inwestycyjnego zaproponowano szereg działań
minimalizujących odnoszących się do poszczególnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, które
powinny być poddane szerszej analizie na etapie projektowym oraz operacyjnym.
Przeprowadzona ocena ryzyka rezydualnego, uwzględniająca wdrożenie zaproponowanych działań
adaptujących inwestycje ujęte w Programie do zmian klimatu wykazała, że po ich zastosowaniu ryzyko
związane ze zmianami klimatu będzie na akceptowalnym poziomie.
Załącznik nr 3 – str. 137

Załącznik 3 do projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Rządowego Programu Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów



Przeprowadzona analiza kluczowych różnic między wariantem bezinwestycyjnym i inwestycyjnym
w odniesieniu do stopnia adaptacji do zmian klimatu wykazała, ze wariant inwestycyjny jest
korzystniejszy i przyczyni się do zwiększenia stopnia adaptacji infrastruktury drogowej do zmian
klimatu.
Tym samym stwierdzono na podstawie przeprowadzonych analiz, że zarówno w odniesieniu do wpływu
Programu „Mosty dla Regonu” na zmiany klimatu, jak i w odniesieniu do adaptacji infrastruktury drogowej do
zmian klimatu, wariant inwestycyjny obejmujący realizację Programu jest korzystniejszy. Należy w tym miejscu
zaznaczyć również, że wnioski z przeprowadzonych analiz powinny stanowić punkt wyjścia do analiz bardziej
szczegółowych i opartych na większym zasobie danych, które wykonane zostać powinny na dalszych etapach
prac, indywidualnie dla każdej z inwestycji objętej Programem „Mosty dla Regionów”. Zagwarantuje to
optymalny dobór działań adaptujących do zmian klimatu oraz pomoże maksymalnie ograniczyć wpływ
inwestycji ujętych w Programie na klimat.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono również, że Program „Mosty dla Regionów” przyczyni się do
osiągnięcia celów zapisanych w dokumentach strategicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu
i ograniczenia oddziaływania na klimat. Program „Mosty dla Regionów” powinien przyczynić się do budowy
gospodarki niskoemisyjnej, wspierania zrównoważonego transportu i niwelowania niedoborów przepustowości
w obrębie infrastruktury drogowej kraju.
W związku z tym należy wskazać, że Program nie stoi w sprzeczności z założeniami polityki klimatycznej, której
celem jest dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z dużym prawdopodobieństwem można też
stwierdzić, że Program przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związanej z użytkowaniem
infrastruktury drogowej w porównaniu do stanu obecnego. Wymienić należy tu przede wszystkim na szereg
dokumentów o charakterze strategicznym opisanych w rozdziale 1.2, w tym na Strategię Europa 2020 [57],
która zakłada m. in. osiągnięcie celu „20/20/20” w zakresie klimatu i energii oraz rozwój zrównoważony,
poprzez gospodarkę bardziej przyjazną środowisku. Tym samym Program „Mosty dla Regionów” powinien
przyczynić się do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania zrównoważonego transportu i niwelowania
niedoborów przepustowości w obrębie infrastruktury drogowej kraju. Ponadto pomoże on w osiągnięciu tych
celów i tym samym zwiększy zdolność adaptacyjną infrastruktury drogowej w Polsce.
W oparciu o analizy przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania można stwierdzić, że realizacja
Programu „Mosty dla Regionów” w odniesieniu do zmian klimatu jest zasadna.
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