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Προοίμιο

Προηγούμενες εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων

που προκαλούνται. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες

και οι εξ αυτών προκύπτουσες επιπτώσεις σε

οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, το Εγχειρίδιο

σημαντικά τμήματα του δικτύου, υπογραμμίζουν

αυτό καλύπτει τη διασυνδεσιμότητα των δικτύων

την ανάγκη της προσαρμογής του απαιτουμένου

μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιτρέπει

επιπέδου ασφάλειας της υποδομής των χερσαίων

στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των δικτύων

μεταφορών στον πραγματικό κίνδυνο των φαινομένων

μεταφορών να αποκτήσουν μια ένδειξη των πλέον

ακραίας βροχόπτωσης. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο

κρισίμων υποδομών που θα μπορούσαν δυνητικά να

η κρισιμότητα, αλλά και η έκθεση καθώς και η

εκτεθούν π.χ. σε ορισμένους τύπους πλημμυρών που

ευπάθεια των υποδομών πρέπει να ληφθούν υπόψη.

συνδέονται με συγκεκριμένα φαινόμενα βροχόπτωσης.

Η μεγάλη πρόκληση του έργου «Μέθοδος προστασίας

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε

χερσαίων υποδομών έναντι ακραίων βροχοπτώσεων

τα αποτελέσματα της έρευνας του έργου RAINEX και

βάσει κινδύνου» (RAINEX ) ήταν η δημιουργία μιας

ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε την ανάγνωση και την

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση

εφαρμογή του Εγχειριδίου. Θα θέλαμε επίσης να

θεμάτων

στη

ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που εργάστηκαν

διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών των

στην κοινοπραξία του έργου για την εξαιρετική δουλειά

δικτύων χερσαίων μεταφορών. Επιπλέον, η κλιματική

τους και την πολύτιμη συνεwισφορά τους, χωρίς την

αλλαγή και ο τρόπος που επιδρά στα ήδη υπάρχονται

οποία δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία αυτού του

φαινόμενα

Εγχειριδίου.

ασφαλείας

ακραίας

που

έχουν

αντίκτυπο

βροχόπτωσης

(αυξημένη

συχνότητα και ένταση, μεταβολή χωρικής και χρονικής
κατανομής) έπρεπε να ληφθούν υπόψη.

Το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί το τελευταίο παραδοτέο
του έργου RAINEX και αναπτύχθηκε με την οικονομική

Αυτό το Εγχειρίδιο συμβάλλει στη δημιουργία ενός

υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής

ασφαλούς, αποτελεσματικού και λειτουργικού δικτύου

Επιτροπής (Prevention, Preparedness and Consequence

μεταφορών σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας στους

Management of Terrorism and other Security-related

ιδιοκτήτες και στους φορείς διαχείρισης των εν λόγω

Risks Programme (CIPS) of the European Commission –

υποδομών, ένα εργαλείο για τον εντοπισμό και την

Directorate-General Home Affairs)

αξιολόγηση πιθανών κινδύνων ακραίας βροχόπτωσης
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Ορισμοί

Όρος

Ορισμός

Πηγή

Asset
(Στοιχεία)

Ένα σημαντικό στοιχείο ή τμήμα της υποδομής των χερσαίων
μεταφορών.

AllTraIn*

Criticality
(Κρισιμότητα)

Η σχέση ενός τμήματος της υποδομής με τη διαθεσιμότητα του
κυκλοφοριακού δικτύου

AllTraIn*

Extreme rainfall
(Ακραία
βροχόπτωση)

Ως ακραία βροχόπτωση στο συγκεκριμένο έργο νοούνται οι
ακόλουθοι δύο τύποι βροχόπτωσης:

DWD

Έντονη βροχόπτωση (επαγωγική)
Ωριαία ποσότητα βροχόπτωσης > 40 mm/h με μικρή διάρκεια
και μικρή χωρική κατανομή
Συνεχής βροχόπτωση (κυκλωνική)
Ωριαία ποσότητα βροχόπτωσης > 70 mm/12 h, 80 mm/24 h,
90 mm/48 h και 120 mm/72 h με μεγάλη διάρκεια και ευρεία
χωρική κατανομή

Exposure
(Έκθεση)

Ανθρωποι, ιδιοκτησίες, συστήματα ή άλλα στοιχεία που
βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες και εκτίθενται σε δυνητικές
απώλειες.

UNISDR

Το RAINEX αναφέρεται μόνο σε χερσαίες υποδομές μεταφορών
Exposure tree
(Δένδρο έκθεσης)

Δενδροειδής δομή του κινδύνου για τον εντοπισμό εκτεθειμένων
στοιχείων

AllTraIn*

Flood
(Πλημμύρα)

Η προσωρινή κάλυψη με νερό εδάφους που υπό φυσιολογικές
συνθήκες δεν καλύπτεται από νερό

Οδηγία 2007/60/EΚ

Flood risk
(Κίνδυνος
πλημμύρας)

Ο συνδυασμός της πιθανότητας πλημμυρικού γεγονότος και
των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία,
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές
δραστηριότητες, που συνδέονται μ‘αυτό.

Οδηγία 2007/60/EΚ

Το RAINEX αναφέρεται μόνο σε χερσαίες υποδομές μεταφορών
Global consequence
(Καθολικές
επιπτώσεις)

Επιπτώσεις από τη σκοπιά των ιδιοκτητών, των φορέων και της
κοινωνίας. Ποσοτικοποιούνται σε όρους κόστους επισκευής,
απώλειας εσόδων και κόστους παρακαμψης. Εξαρτώνται π.χ. από
τον αριθμό των χρηστών που επηρεάζονται και τη διαμόρφωση
του δικτύου.

AllTraIn*

Hazard
(Κίνδυνος)

Ένα επικίνδυνο φαινόμενο, ουσία, ανθρώπινη δραστηριότητα
ή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής,
τραυματισμό ή άλλες επιπτώσεις στην υγεία, υλικές ζημίες,
απώλεια πόρων ζωής και υπηρεσιών, κοινωνικές και οικονομικές
διαταραχές, ή περιβαλλοντική ζημία.

UNISDR

Το RAINEX αναφέρεται σε επικίνδυνα φαινόμενα που μπορουν να
εχουν αντίκτυπο μόνο σε χερσαίες υποδομές μεταφορών
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Ορισμοί

Όρος

Ορισμός

Πηγή

Hazard process
(Διαδικασία
κινδύνου)

Κίνδυνος υψηλού επιπέδου που αναπτύσσεται στην επιφάνεια
της γης, που οδηγεί σε ένα ή περισσότερα τοπικά φαινόμενα στο
στοιχείο που εκτίθεται σε κινδυνο.

RAINEX

Impact
(Αντίκτυπος)

Ο τρόπος με τον οποίο ένας κίνδυνος ενεργεί σε ένα δεδομένο
στοιχείο.

AllTraIn*

Local consequence
(Τοπικές
επιπτώσεις)

Η ανεπιθύμητη κατάσταση ενός στοιχείου που προκλήθηκε
από έναν αντίκτυπο και που εκφράζεται ως υλική ζημία ή
χρόνος εκτός υπηρεσίας. Ποσοτικοποιημένες σε όρους κόστους
επισκευής και χρόνου εκτός υπηρεσίας: τοπικές επιπτώσεις =
έκθεση × ευπάθεια.

AllTraIn*

Local phenomenon
(Τοπικό
φαινόμενο)

Κίνδυνος χαμηλοτέρου επιπέδου που αναπτύσσεται στο στοιχείο
που διακυβεύεται. Ανάλογα με την έκθεση και την τρωτότητα
του στοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε αντίκτυπο και τοπικές
επιπτώσεις.

RAINEX

Obstruction
(Παρεμπόδιση)

Η αιφνίδια φυσική παρουσία όγκου ξένων αντικειμένων που
εν όλω ή εν μέρει καταλαμβάνουν το χρήσιμο χώρο για την
κυκλοφορία στην υποδομή.

AllTraIn*

Risk
(Κίνδυνος)

Κίνδυνος χαρακτηρίζεται συχνά από την αναφορά σε πιθανά
συμβάντα και συνέπειες, ή έναν συνδυασμό αυτών.

ISO 73:2009

Το RAINEX αναφέρεται σε πλημμυρικά φαινόμενα και τις
συνέπειές τους μόνο σε χερσαίες υποδομές μεταφορών
Structural impact
(Κατασκευαστικές
επιπτώσεις)

Πρόσθετο (στατικό, δυναμικό) φορτίο στην υποδομή ή / και
μειωμένη κατασκευαστική αντοχή.

AllTraIn

Traffic demand
(Ζήτηση
κυκλοφορίας)

Η ζήτηση για μετακινήσεις που μετρείται με τον αριθμό των
ταξιδιών που πραγματοποιούνται με ιδιωτικά ή δημόσια μέσα.

Ortúzar & Willumsen 2011**

Vulnerability
(Τρωτότητα)

Τα χαρακτηριστικά και οι συνθήκες ενός στοιχείου που το
καθιστούν ευάλωτο στις συνέπειες του κινδύνου.

UNISDR

*A
 llTraIn: Ερευνητικό έργο: All-Hazard Guide for Transport Infrastructure’ (www.alltrain-project.eu).
** Modelling Transport, 4th Edition, Wiley, Juan de Dios Ortúzar, Luis G. Willumsen ISBN: 978-0-470-76039-0, March 2011
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Εκτενής περίληψη

Τα φαινόμενα ακραίων βροχοπτώσεων αυξάνουν

υποδομών σχετικά με την έκθεση και την ευαισθησία

τον κίνδυνο ζημιών στα δίκτυα, συστήματα και στα

τους σε κινδύνους που προκαλούνται από ακραίες

διάφορα επιμέρους στοιχεία των μεταφορών. Εν όψει

βροχοπτώσεις.

των αναμενόμενων αρνητικών επιπτώσεων τους,
η ανάγκη για ρύθμιση του απαιτουμένου επιπέδου

Η

ασφάλειας της υποδομής των χερσαίων μεταφορών

φαινομένων

στον πραγματικό κίνδυνο των φαινομένων των

δυνατότητα στους χρήστες της μεθοδολογίας που

ακραίων βροχοπτώσεων, είναι κεντρικής σημασίας.

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου RAINEX, να

Αυτό δεν συνεπάγεται απλώς την κρισιμότητα,

εκτιμήσουν και να μειώσουν πιθανούς κινδύνους.

αλλά και την έκθεση και την τρωτότητα των εν λόγω

Για το λόγο αυτό, το εγχειρίδιο παρέχει μια εκτενή

υποδομών. Η μεγάλη πρόκληση του ερευνητικού έργου

ορολογία των διαφόρων διεργασιών κινδύνου και των

(RAINEX ) «Μέθοδος προστασίας χερσαίων υποδομών

προϋποθέσεων για το σχηματισμό αυτών, και εντοπίζει

έναντι ακραίων βροχοπτώσεων βάσει κινδύνου» ήταν

και κατηγοριοποιεί τις επιπτώσεις τους στις υποδομές

να καθιερώσει μια συνολική προσέγγιση σχεδιασμού

των χερσαίων μεταφορών με ένα απλό και συνεκτικό

για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλείας που έχουν

τρόπο.

κατανόηση

των

φυσικών

ακραίων

διαδικασιών

βροχοπτώσεων

δίνει

των
τη

έναν αυξανόμενο αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και (σ)
την ποιότητα των δικτύων μεταφορών, που οφείλονται

Η

κυρίως στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και

επιτρέπει τη συστηματική εφαρμογή της σε ολόκληρο

στις παραμέτρους των ακραίων καιρικών φαινομένων,

το Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Η προσέγγιση

και στους παραγόμενους κινδύνους .

του έργου RAINEX μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί

μεθοδολογική

προσέγγιση

που

αναπτύχθηκε

να

χρησιμοποιώντας τόσο μη-εμπορικά, και ανοικτού

διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των υποδομών των

κώδικα, εργαλεία, όσο και πιο εξελιγμένα εμπορικά

χερσαίων μεταφορών, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες ή

προϊόντα.

/ και στους φορείς διαχείρισης των εν λόγω υποδομών

RAINEX είναι να προσδιορίσει το σχετικό δίκτυο και τα

μια έτοιμη μεθοδολογία προς άμεση χρήση για τον

επιμέρους τμήματα του που πρέπει να διερευνηθούν. Το

εντοπισμό και την αξιολόγηση ζωτικής σημασίας

επόμενο βήμα της μεθοδολογίας αφορά στην ανάλυση

Ο

κύριος

στόχος

του

έργου

RAINEX

είναι

Το

πρώτο

βήμα

στη

μεθοδολογία

8

P53087_Rainex Handbuch_griechisch_final.indd 8

24.08.16 12:39

κρισιμότητας για την αξιολόγηση του αντίστοιχου

οι εκτιμήσεις έκθεσης και τρωτότητας πρέπει να

οδικού ή/και σιδηροδρομικού δικτύου. Το μέγεθος

διεξάγονται από εμπειρογνώμονες επί τόπου.

του δικτύου που πρέπει να διερευνηθεί εξαρτάται
από το πλαίσιο της μελέτης. Το βήμα αυτό εκτελείται

Στο τελικό στάδιο, τα αποτελέσματα των αναλύσεων

σε «επίπεδο δικτύου». Τα αποτελέσματά του αφορούν

έκθεσης

στην αναγνώριση ενός συνόλου κρίσιμων τμημάτων

συμβατική διαδικασία εκτίμησης κινδύνου (κίνδυνος ×

του δικτύου που πρέπει να αξιολογηθούν αναφορικά

έκθεση × τρωτότητα) όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

και

τρωτότητας

ενσωματώνονται

στη

με την έκθεση και την ευπάθειά τους σε κινδύνους που
προκαλούνται από ακραίες βροχοπτώσεις.
Τα επόμενα μεθοδολογικά βήματα εκτελούνται σε

κίνδυνος

«επίπεδο αντικειμένου», γεγονός που συνεπάγεται ότι
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε στοιχείο της

εκτίμησης
κινδύνου

υποδομής των ήδη εντοπισθέντων κρισίμων τμημάτων
του δικτύου. Κατ ‚αρχάς, μια ανάλυση «δέντρου

έκθεση

έκθεσης» πρέπει να διεξάγεται για κάθε διεργασία

τρωτότητα

κινδύνου που εντοπίζεται. Το αποτέλεσμα αυτής της
ανάλυσης είναι ένα σύνολο τοπικών φαινομένων που
έχουν σχέση με το υπό εξέταση στοιχείο. Για κάθε τοπικό

Kρισιμότητα

φαινόμενο που εντοπίζεται, μια ανάλυση έκθεσης και
μια ανάλυση τρωτότητας πρέπει να διενεργούνται με
βάση προκαθορισμένους πίνακες αξιολόγησης.

Σχήμα 1: Σχέση κινδύνου, κρισιμότητας,
έκθεσης και τρωτότητας στο RAINEX

Το αποτέλεσμα των δύο αναλύσεων αφορούν σε μια

Η μεθοδολογία που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο

ποσοτική αξιολόγηση με ένα σύστημα βαθμολόγησης

βασίζεται στη γνώση ειδικών και περιλαμβάνει

που θα χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση κάθε

ποιοτικές και ημι-ποσοτικές αναλύσεις για την εκτίμηση

στοιχείου. Ανάλογα με την έκταση και την ποιότητα

της κρισιμότητας, της έκθεσης και της τρωτότητας των

των διαθέσιμων πληροφοριών (ψηφιακών μοντέλων

υποδομών των μεταφορών. Η αποτελεσματικότητα της

εδάφους,

αναλύσεις

μεθοδολογίας επικυρώθηκε σε επιλεγμένα τμήματα

αυτές μπορούν εν μέρει να διεξάγονται με τη χρήση

του δικτύου με την εφαρμογή της σε πραγματικές

εργαλείων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

υποδομές. Το εγχειρίδιο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη

Ανάλογα με την κατάσταση και τα διαθέσιμα στοιχεία,

την Ευρώπη.

αεροφωτογραφίες,

κλπ),

οι

9
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Εισαγωγή

Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε για τους ιδιοκτήτες

αποστράγγισης του εδάφους και μειώνουν σημαντικά

και

και

το ποσοστό διείσδυσης του νερού. Οι πλημμύρες που

σιδηροδρομικών υποδομών ώστε αυτοί να είναι σε

προκύπτουν από φαινόμενα ακραίων βροχοπτώσεων

θέση να αξιολογήσουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις

έχουν επηρεάσει περισσότερους ανθρώπους και έχουν

των υποδομών τους και να σχεδιάσουν νέες, με κριτήρια

προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά σε όλο τον κόσμο από

μεταξύ άλλων την κρισιμότητα, την έκθεση και την

οποιοδήποτε άλλο φυσικό κίνδυνο. Είτε μέσω ακραίων

τρωτότητα τους σε κινδύνους που προκαλούνται από

βροχοπτώσεων, υπερχείλισης ποταμών και λιμνών,

ακραίες βροχοπτώσεις. Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει

ή ανόδου της στάθμης της θάλασσας, οι πλημμύρες

το υπόβαθρο, τα κίνητρα, το σκοπό και τα οφέλη του

επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο που τα

εγχειριδίου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και τους

διάφορα στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος

περιορισμούς του και καθοδηγεί τους χρήστες του

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για να γίνουν πιο

μέσα από τη δομή του.

ανθεκτικά στις επιπτώσεις τους.

1.1 Υπόβαθρο και κίνητρα ανάπτυξης του
Εγχειριδίου

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ξένο στον τομέα των

Η

κομβικό

ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό συμβάντων πλημμύρας

σημείο για την κατανόηση των επιπτώσεων της

με σημαντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων

αλλαγής του κλίματος. Οι πλημμύρες φέρονται να

σοβαρών

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους

οχημάτων

της κλιματικής αλλαγής που πρέπει να μελετηθούν

μεταφορών, αυξάνοντας έτσι τις ανησυχίες σχετικά

και να αντιμετωπιστούν, με σκοπό την αποφυγή

με τη συνολική ανθεκτικότητα του συστήματος

σοβαρών επιπτώσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της

μεταφορών. Η πλειοψηφία αυτών των γεγονότων

οικονομίας. Επί πλέον, η αλλαγή χρήσεων γης λόγω

αποδίδεται στην εμφάνιση έντονων και ακραίων

μη ελεγχόμενης ανάπτυξης καθώς και η αυξανόμενη

βροχοπτώσεων. Τον Ιούνιο του 2013, ένα πλημμυρικό

συγκέντρωση

ορισμένες

συμβάν που προκλήθηκε από έντονες βροχοπτώσεις

περιοχές συχνά περιορίζουν τη φυσική ικανότητα

επηρέασε πολλές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης.

τους

φορείς

βροχόπτωση

διαχείρησης

θεωρείται

του

των

ευρέως

πληθυσμού

οδικών

ένα

σε

μεταφορών. Το 2002, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ βίωσαν

προβλημάτων
και

στην

κατεστραμμένων

κυκλοφορία

των

υποδομών

των

10
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1 Εισαγωγή

Σαν συνέπεια αυτού, εκτενείς περιοχές πλημμύρισαν,

που αναπτύχθηκε και παρουσιάζεται εδώ καθώς

επηρεάζοντας

μετακινούμενους

και ψηφιακό υλικό αναφορικά με όλα τα φύλλα

(ζημιές και διακοπές της λειτουργίας της υποδομής των

βαθμολογήσης και λοιπά αρχεία που είναι απαραίτητα

χερσαίων μεταφορών).

για την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Συστήνεται στους

σημαντικά

τους

χρήστες του Εγχειριδίου να ακολουθήσουν τη σειριακή
Οι ιδιοκτήτες και οι φορείς διαχείρισης εκμετάλλευσης

δομή των κεφαλαίων για την επιτυχή εφαρμογή της

των υποδομών των χερσαίων μεταφορών σπάνια έχουν

μεθοδολογίας.

επίγνωση των σχετικών κινδύνων, κατά την αξιολόγηση
των υποδομών τους για την κρισιμότητα, την έκθεση και

Το Κεφάλαιο 1 περιγράφει το γενικό κίνητρο πίσω

την τρωτότητά τους σε κινδύνους που προκαλούνται

από την ανάπτυξη του έργου RAINEX καθώς και τις

από ακραίες βροχοπτώσεις. Οι κοινές πρακτικές

συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και απαιτούν

βασίζονται κυρίως σε μια ντετερμινιστική νοοτροπία,

κατάλληλα μέτρα για τη μελλοντική προστασία και

με όλα τα στοιχεία της υποδομής να σχεδιάζονται

ανθεκτικότητα των υποδομών των μεταφορών έναντι

στο ίδιο επίπεδο ασφαλείας, ανεξάρτητα από το

των ακραίων βροχοπτώσεων. Τα κεφάλαια 2 και 3

πραγματικό επίπεδο τρωτότητας και κρισιμότητάς

περιγράφουν τις βασικές ιδέες, τις έννοιες και την

τους. Στο πλαίσιο αυτό, η τρωτότητα αναφέρεται στο

ορολογία που χρησιμοποιείται στο έργο RAINEX σε

ίδιο το αντικείμενο της υποδομής, ενώ η κρισιμότητα

σχέση με τα ακραία συμβάντα βροχόπτωσης, τις

αναφέρεται στη σημασία του αντικειμένου για τη

διαδικασίες κινδύνου, τα τοπικά φαινόμενα και τους

λειτουργία ολόκληρου του δικτύου μεταφορών.

τύπους των στοιχείων που βάλλονται. Το κεφάλαιο 4
παρέχει μια σύνοψη της προσέγγισης βάσει κινδύνου

1.2 Σκοπός και οφέλη
Το

Εγχειρίδιο

του

έργου

για το σχεδιασμό της υποδομής μεταφορών που είναι
RAINEX

παρέχει

μια

ανθεκτική σε ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης. Σε

εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση βάσει κινδύνου

γενικές γραμμές, η προσέγγιση RAINEX μπορεί εύκολα

για μια βασική προτεραιότητα του προγράμματος CIPS,

να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας τόσο μη εμπορικά

η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο

και ανοικτού κώδικα εργαλεία όσο και πιο εξελιγμένα

Μεταφορών (TEn-T). Οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως οι

εμπορικά προϊόντα.

πλημμύρες, είναι κυρίως διασυνοριακά φαινομένα. Η
μη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς λόγω αυτών των

Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας RAINEX είναι η

φαινομένων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια

ανάλυση κρισιμότητας του οδικού δικτύου και των

των μετακινούμενων, να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα

επιμέρους τμημάτων του ώστε να προσδιοριστούν

του δικτύου και, επομένως, να έχει αρνητικές συνέπειες

εκείνα τα οδικά τμήματα που είναι τα πιο σημαντικά

στην Ευρωπαϊκή οικονομία και την κοινωνία. Το

για τη συνολική λειτουργία του δικτύου. Για την

Εγχειρίδιο του έργου RAINEX αναπτύχθηκε έτσι ώστε

εκτίμηση κρισιμότητας του σιδηροδρομικού δικτύου

οι ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης των οδικών

παρέχεται στο Εγχειρίδιο μια ποιοτική προσέγγιση.

και σιδηροδρομικών υποδομών να είναι σε θέση να

Το επόμενο βήμα της μεθοδολογίας αφορά στις

αξιολογήσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους και να

αναλύσεις έκθεσης και τρωτότητας των κρίσιμων

σχεδιάσουν νέες, σύμφωνα με στόχους προστασίας από

οδικών και σιδηροδρομικών τμημάτων των δικτύων

ακραίες βροχοπτώσεις, σε σχέση με την κρισιμότητα,

σε σχέση με τις διαδικασίες κινδύνου. Με βάση την

την έκθεση και την τρωτότητα των υποδομών.

ανάλυση δένδρου έκθεσης RAINEX (επισυνάπτεται

1.3 Δομή και εφαρμογή του Εγχειριδίου

στο παρόν Εγχειρίδιο σε ψηφιακή μορφή), οι χρήστες
του εγχειριδίου καθοδηγούνται προς την επιλογή του

Το Εγχειρίδιο χωρίζεται σε πέντα κεφάλαια, τα οποία

κατάλληλου εργαλείου (με τη μορφή ενός πίνακα) για

περιέχουν βασικές πληροφορίες για τους επιμέρους

τον υπολογισμό της έκθεσης και της τρωτότητας της

στόχους του, εκτενή περιγραφή της μεθοδολογίας

κάθε υποδομής, μετά από μια αλγοριθμική προσέγγιση.
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1 Εισαγωγή

Οι πίνακες της έκθεσης και της τρωτότητας (επίσης

κλάδους που συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών

επισυνάπτονται στο παρόν Εγχειρίδιο σε ψηφιακή

εσωτερικών

μορφή) βοηθούν τους χρήστες του Εγχειριδίου να

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

εργαστηρίων

και

σεμιναρίων

που

κατηγοριοποιήσουν την έκθεση και την τρωτότητα της
κάθε υποδομής παρέχοντας αριθμητικές τιμές για τις

Αυτές οι τιμές μπορούν να αλλάξουν εάν απαιτείται.

παραμέτρους που περιλαμβάνονται στους πίνακες.

Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση του έργου RAINEX

Το τελικό αποτέλεσμα της μεθοδολογίας RAINEX είναι

παρουσιάζεται από μια ολιστική σκοπιά, είναι επίσης

η αξιολόγηση του κινδύνου του κάθε υπό εξέταση

σπονδυλωτή και τα διάφορα βήματα της μπορούν

στοιχείου, που συνδυάζει τα σχετικά αποτελέσματα

να εφαρμοστούν και μεμονωμένα. Οι χρήστες της

των αναλύσεων που ήδη διενεργήθηκαν. Αυτό θα

μεθοδολογίας μπορούν να αξιολογούν την έκθεση

επιτρέψει στους χρήστες του Εγχειριδίου να προβούν

ή/και την τρωτότητα του κάθε τμήματος του υπό

σε κατάταξη και ιεράρχηση των δυνητικά εκτεθειμένων

εξέταση δικτύου χωρίς προηγούμενη εφαρμογή της

τμημάτων του οδικού δικτύου.

ανάλυσης κρισιμότητας - και το αντίστροφο. Επιπλέον,
η εφαρμογή όλων των βημάτων της μεθοδολογίας

Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση RAINEX βασίζεται

RAINEX δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διαδικασία

στην κρίση των εμπειρογνωμόνων. Οι προεπιλεγμένες

εφαρμογής της ίδιας της μεθοδολογίας, αλλά μια

τιμές που παρέχονται στους πίνακες της έκθεσης και

προτεινόμενη διάταξη αλληλουχίας, η οποία μπορεί

της τρωτότητας αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη

να παραλείπεται κατά την κρίση των χρηστών.

εμπειρογνωμόνων

από

πολλούς

επιστημονικούς

12
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Τέλος, το Κεφάλαιο 5 επιδεικνύει τον τρόπο της ορθής

το Εγχειρίδιο παρέχει μια πρώτη ένδειξη των πιο

εφαρμογής της μεθοδολογίας βάσει ενός πρακτικού

αντιπροσωποπευτικών

παραδείγματος.

οδικών/σιδηροδρομικών δικτύων.

1.4 Πεδίο εφαρμογής και περιορισμοί

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η προσέγγιση

Η μεθοδολογία RAINEX παρέχει μια ολιστική αξιο

RAINEX εστιάζει μόνο στις διαδικασίες των πλημμυρών

λόγηση των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών

οι

σχετικά με την κρισιμότητα, την έκθεση και την

συμβάντα ακραίας βροχόπτωσης. Οι κατολισθήσεις,

τρωτότητά τους σε κινδύνους που προκαλούνται

που αφορούν σε βαρυτικές μετακινήσεις μάζας

από ακραίες βροχοπτώσεις. Αν και είναι ευρέως

πετρωμάτων, χώματος ή μπάζων στην κατωφέρεια

εφαρμόσιμη σε όλη την Ευρώπη, η παρουσιαζόμενη

μιας πλαγιάς δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή την

μεθοδολογία έχει ορισμένους περιορισμούς στο

προσέγγιση.

οποίες

κυρίως

δομών

των

ενεργοποιούνται

εξεταζόμενων

άμεσα

από

πεδίο εφαρμογής της, στον αριθμό των κινδύνων
(διαδικασίες) και στους τύπους των υποδομών.

Επιπλέον,

το

πρώτο

βήμα

της

μεθοδολογίας

RAINEX (ανάλυση κρισιμότητας) εφαρμόζεται μόνο στα
Στο επίκεντρο της προσέγγισης γενικά τοποθετείται

οδικά και όχι στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Περαιτέρω

η

διευκρινίσεις παρέχονται στην ενότητα 4.2.

διαθεσιμότητα

της

υποδομής

των

χερσαίων

μεταφορών. Αυτές οι υποδομές κατηγοριοποιούνται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μεθοδολογία να γίνεται

Το παρόν Εγχειρίδιο παρέχει στους χρήστες του μια

όσο το δυνατό πιο λεπτομερής, ενώ την ίδια στιγμή

πρώτη ένδειξη της κρισιμότητας, της έκθεσης και

είναι όσο πιο συνοπτική γίνειτα. Αναφερόμενη στους

της τρωτότητας των υποδομών σε κινδύνους που

σημαντικότερους τύπους οδικών και σιδηροδρομικών

προκαλούνται από ακραίες βροχοπτώσεις. Ανάλογα

υποδομών, όπως γέφυρες, αναχώματα και υπόγειες

με την κατάσταση, μια λεπτομερής ανάλυση από

κατασκευές (π.χ. σήραγγες, στοές ή υπόγειες διαβάσεις),

εμπειρογνώμονες στο πεδίο θα είναι αναγκαία.
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2

Στοιχεία

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2 οι κύριες κατηγορίες

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τύποι των στοιχείων

στοιχείων ενός οδικού/σιδηροδρομικού τμήματος

που λαμβάνονται υπόψη στην προσέγγιση RAINEX

μπορεί να περιλαμβάνει αναχώματα, τομές, γέφυρες και

περιλαμβανομένης μιας σύντομης περιγραφής και

υπόγειες κατασκευές. Κάθε κύρια κατηγορία στοιχείων

απεικόνισης. Όλοι αυτοί οι τύποι στοιχείων μπορεί

περιλαμβάνει έναν αριθμό στοιχείων διαφορετικών

να είναι μέρος οδικών, σιδηροδρομικών ή μεικτών

τύπων.

μεταφορικών συστημάτων.

αναχώματα

γέφυρες
υπόγειες κατασκευές

τομές

Σχήμα 2: Kατηγορίες κύριων στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη στο RAINEX

14
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2 Στοιχεία

Πίνακας 1: Λίστα τύπων στοιχείων, περιγραφή και απεικόνιση τους

Τύπος στοιχείου

Περιγραφή

Elevated
embankment
(Ανυψωμένο
ανάχωμα)

Ένας δρόμος ή/και μια σιδηροδρομική
γραμμή σε υπερυψωμένο σημείο ή
τοίχο μεγαλύτερο από ένα μέτρο
(ανυψωμένο), κατασκευασμένα από
συμπιεσμένο χώμα

Shallow embankment
(Ρηχό ανάχωμα)

Ένας δρόμος ή/και μια σιδηροδρομική
γραμμή σε όχθη περίπου ενός μέτρου
(ρηχό) που χρησιμοποιείται κυρίως σε
ανοιχτά τμήματα σε πεδινές περιοχές

Simple
cut
(Απλή τομή/
Ορυγμα)

Ένας δρόμος ή/και μια σιδηροδρομική
γραμμή όπου το χώμα ή οι βράχοι από
διπλανό βουνό ή λόφο αφαιρέθηκαν
με τομή και στις δύο πλευρές για τη
δημιουργία υποδομής μεταφορών

Side-benched
cut
(Πλευρική τομή)

Ένας δρόμος ή/και μια σιδηροδρομική
γραμμή όπου το χώμα ή οι βράχοι από
διπλανό λόφο ή βουνό αφαιρέθηκαν
με τομή στην μία πλευρά για την
δημιουργία υποδομής μεταφορών

Crossing
bridge
(Γέφυρα
διάσχισης)

Ένας δρόμος ή/και μια σιδηροδρομική
γραμμή
σε
μια
δομή
που
κατασκευάστηκε για να καλύψει
φυσικά εμπόδια (νερά, κοιλάδες ή
δρόμους) χωρίς να κλείσει τη διάβαση
από κάτω, παρέχοντας πέρασμα πάνω
από το εμπόδιο.

Απεικόνιση

15
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2 Στοιχεία

Τύπος στοιχείου

Περιγραφή

Parallel
bridge
(Παράλληλη
γέφυρα)

Ένας
δρόμος
ή
/
και
μια
σιδηροδρομική γραμμή σε μια δομή
που κατασκευάστηκε για να καλύψει
κατά μήκος φυσικά εμπόδια (νερά ή
κοιλάδες) χωρίς τομή, παράλληλα με
το εμπόδιο.

Tunnel
(Τούνελ)

Μια υπόγεια δομή με ένα δρόμο
ή/και μια σιδηροδρομική γραμμή
μέσα σε ένα υπόγειο ή υποβρύχιο
πέρασμα που ανασκάφηκε κάτω από
την επιφάνεια του εδάφους, συνήθως
σε λοφώδεις/ ορεινές ή αστικές/
ευαίσθητες περιοχές.

Gallery
(Γαλαρία)

Μια υπόγεια δομή, η οποία είναι εν
μέρει ανοιχτή από τη μία πλευρά
με ένα δρόμο ή/και σιδηροδρομική
γραμμή μέσα σε ένα υπόγειο πέρασμα
(στεγασμένη), με σκοπό την προστασία
της υποδομής από χιονοστιβάδες,
κατολισθήσεις ή ροές από συντρίμμια.
Γαλαρίες
μπορούν
επίσης
να
χρησιμοποιηθούν για το θόρυβο και
τη προστασία από ρύπανση σε αστικές
και ευαίσθητες περιοχές.

Underpass
(Υπόγεια
διάβαση)

Μια υπόγεια δομή, με ένα δρόμο
ή/και
σιδηροδρομική
γραμμή
μέσα σε ένα υπόγειο πέρασμα που
χρησιμοποιείται από οχήματα (και
πεζούς) για τη διέλευση κάτω από
ένα άλλο, πιο σημαντικό δρόμο ή/και
σιδηροδρομική γραμμή.

Απεικόνιση
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3

HAZARDS

3.1 Αλυσίδα ακολουθίας
Ως κίνδυνοι ορίζονται πιθανά γεγονότα που μπορούν να

κινδύνων που προκαλούνται από τις βροχοπτώσεις,

θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή/και τη διαθεσιμότητα

διάφορα σενάρια κινδύνου αναπτύχθηκαν με βάση

των στοιχείων της υποδομής των μεταφορών. Για να

την αλυσίδα ακολουθίας του RAINEX (Σχήμα 3).

γίνει κατανοητή η σύνθετη συμπεριφορά των φυσικών

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Extreme
rainfall

Hazard
process

ASSETS
Local
phenomenon

Impact

Structural
impact

obstruction

STAKEHOLDERS

Local
consequence

Global consequence

€

€€€





Σχήμα 3: Αλυσίδα ακολουθίας RAINEX
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3 Κίνδυνοι

Η αλυσίδα ακολουθίας βασίζεται στην κατευθυντήρια

οδηγήσουν σε πλημμύρες των μεταφορικών υποδομών.

ιδέα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου

Σε συνδυασμό με τις συνθήκες κορεσμένου εδάφους

έργου AllTraIn (www.alltrain-project.eu). Αποτελεί τη

στις λεκάνες απορροής ποταμών, οι επιπτώσεις των

λογική ραχοκοκαλιά αυτών των σεναρίων κινδύνου

ακραίων βροχοπτώσεων επιδεινώνονται και μπορούν

και της επιρροής τους επί των στοιχείων. Την αρχική

να προκαλέσουν ακόμη και πλημμύρες. Μια από τις

εκδήλωση της επικινδυνότητας στο RAINEX αποτελεί

διαδικασίες που περιλαμβάνεται στο σχηματισμό

η περίπτωση ακραίας βροχόπτωσης που οδηγεί σε

των πλημμυρών είναι η μετατροπή της χωρικής

μία ή περισσότερες «διαδικασίες κινδύνου», π.χ.

κατανομής της βροχόπτωσης σε συγκεντρωμενη ροή.

παραποτάμιες πλημμύρες. Το αποτέλεσμα αυτής/

Στην υδρολογία, αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού

αυτών της διαδικασίας/ών κινδύνου που επηρεάζουν

ονομάζεται διαδικασία βροχής-απορροής. Για να

το στοιχείο που διακυβεύεται καλείται «τοπικό

γίνουν κατανοητές οι μαθηματικές προσεγγίσεις

φαινόμενο».

που χρησιμοποιούνται στην υδρολογία για τον

των

Για

παράδειγμα,

παραποτάμιων

στην

πλημμυρών,η

περίπτωση
«διάβρωση»

προσδιορισμό

της

διαδικασίας

μετασχηματισμού

ή «υπερπήδηση» θα μπορούσαν να ηταν τοπικά

βροχής-απορροής, είναι σημαντικό να είναι γνωστές οι

φαινόμενα.

φυσικές υδρολογικές διεργασίες.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση και την τρωτότητα ενός

Οι μετεωρολογικές πτυχές και παράμετροι που

στοιχείου, ένα τοπικό φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει

σχετίζονται με τις πλημμύρες περιλαμβάνουν τα

αντίκτυπο επί του στοιχείου που διακυβεύεται, είτε

ακόλουθα:

έχοντας ως αποτέλεσμα «διαρθρωτικές επιπτώσεις»
(δηλαδή μακροπρόθεσμη ζημία) ή «παρεμπόδιση»

Την προέλευση των υγρών νεφών και την

(δηλαδή

κατάσταση του καιρού

βραχυπρόθεσμη

διακοπή).

Μια

τέτοια

επίδραση οδηγεί σε «τοπικές συνέπειες» από άποψη

Tην ένταση της βροχόπτωσης

άμεσων και τοπικών ζημιών στο στοιχείο. Τοπικές

Τη χωρική κατανομή της βροχόπτωσης

συνέπειες περιλαμβάνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας,

Τη χρονική κατανομή της βροχόπτωσης

καθώς και το κόστος επισκευής και ανακατασκευής για

Τη διαδρομή της θύελλας

το στοιχείο που διακυβεύεται. Για λόγους πληρότητας,
«καθολικές συνέπειες» για την κοινωνία (π.χ. έξοδα

Η κλίμακα των πλημμυρών επηρεάζεται από ένα

καθυστέρησης ταξιδίων, απώλεια εσόδων από διόδια,

συγκεκριμένο συνδυασμό τοπογραφικών, υδρολογικών

εκπομπές Co2, κ.λπ.) περιλαμβάνονται επίσης στην

και

αλυσίδα ακολουθίας. Ωστόσο, δεν συζητούνται με

κατανομή και η ένταση των βροχοπτώσεων είναι οι

περισσότερες λεπτομέρειες και δεν εμπίπτουν στο

σημαντικότερες

πεδίο εφαρμογής του έργου RAINEX.

οδηγούν σε πλημμύρες.

Αναφορικά με την αλυσίδα ακολουθίας, η μεθοδολογία

Οι τύποι βροχοπτώσεων που προκαλούν πλημμύρες

του έργου RAINEX ασχολείται με σενάρια κινδύνου

μπορούν να διακριθούν σε:

μετεωρολογικών

συνθηκών.

παράμετροι

Η

χωροχρονική

βροχοπτώσεων

που

που απορρέουν από φαινόμενα ακραίας βροχόπτωσης
και παρέχει στους χρήστες της μια προσέγγιση

κυκλωνικές βροχοπτώσεις που προκαλούνται από

βάσει κινδύνου για την αξιολόγηση και ανάλυση

μεγάλης κλίμακας μετεωρολογικές ανωμαλίες και

των στοιχείων ενός δικτύου υποδομών, με βάση τις

που προκαλούν πλημμύρες μεγάλης κλίμακας

προκύπτουσες τοπικές συνέπειες.

επαγωγικές βροχοπτώσεις που επηρεάζουν τις

3.2 Φαινόμενα ακραίας βροχόπτωσης
Έντονα ή ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων μπορεί να

λεκάνες απορροής μικρών ποταμών
ορογραφικές βροχοπτώσεις που προκαλούνται από
την ανύψωση υγρού αέρα πάνω από ένα βουνό
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3 Κίνδυνοι

Οι επαγωγικές βροχοπτώσεις εμφανίζονται κατά τη

βροχοπτώσεων είναι λιγότερο έντονο από ότι οι

διάρκεια καταιγίδων έντασης 40 mm/h ή 60 mm/6 h

επαγωγικές βροχοπτώσεις με ένταση 70 mm/12 h, 80

(Πηγή: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας),

mm/ 24 h, 90 mm/48 h ή 120 mm/72 h (Πηγή: Εθνική

διαρκούν σύντομο χρονικό διάστημα και επηρεάζουν

Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας). Η κυκλωνική

τις λεκάνες απορροής μικρών ποταμών. Αυτό το είδος

βροχόπτωση

των βροχοπτώσεων εμφανίζεται όταν υγρές και θερμές

μιας μακρύτερης χρονικής περιόδου και επηρεάζει

αέριες μάζες ανέβουν κατακόρυφα πάνω από μια ζεστή

μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών. Η πρόβλεψη

επιφάνεια και ψυχθούν. Ο σχηματισμός κεραυνών που

των κυκλωνικών βροχοπτώσεων είναι πιο ακριβής

έχουν ως αποτέλεσμα έντονες ή ακραίες βροχοπτώσεις

από τη πρόβλεψη των επαγωγικών βροχοπτώσεων.

είναι χαρακτηριστικός κατά τη διάρκεια θερμών ή πολύ

Κυκλωνικές βροχοπτώσεις παράγονται από οριζόντια

θερμών καιρικών περιόδων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει

μετακίνηση υγρών μαζών αέρα που ψύχονται μεταξύ

σε σοβαρές πλημμύρες μικρής κλίμακας, που είναι

καιρικών συνθηκών αντικυκλώνα (περιοχή υψηλής

δύσκολο να προβλεφθούν.

πίεσης) και κυκλώνα (χαμηλής πίεσης αέρας, χαμηλό

λαμβάνει

χώρα

κατά

τη

διάρκεια

βαρομετρικό).
Οι κυκλωνικές βροχοπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν
σε πλημμύρες μεγάλης κλίμακας. Αυτό το είδος των
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Οι υδρολογικές συνθήκες που έχουν επίπτωση στις
πλημμύρες είναι οι ακόλουθες:
	
Κ λίμακα της λεκάνης απορροής που επηρεάζεται
	
Τοπογραφία της γύρω περιοχής και του δικτύου

του ποταμού σε μια λεκάνη αναφορικά με τον
σχηματισμό των πλημμυρών και υπέρθεση
	
Προυπάρχουσα κατάσταση της λεκάνης απορροής

του ποταμού (πρότερη υγρασία του εδάφους,
χιονοκάλυψη)
	
Ικανότητα κατακράτησης της λεκάνης απορροής του

ποταμού
	
Θραύσεις

των

φραγμάτων,

τεχνικών

βλάβη

μέτρων

ή

κατάρρευση

(προστατευτικών

ή

αντιπλημμυρικών)

3.3 Διαδικασίες κινδύνου
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1, τα φαινόμενα
ακραίας βροχόπτωσης μπορεί να οδηγήσουν σε μία ή
περισσότερες διαδικασίες κινδύνου. Μια διαδικασία
κινδύνου είναι ο κίνδυνος υψηλού επιπέδου που
αναπτύσεται στην επιφάνεια της γης και που οδηγεί
σε ένα ή περισσότερα τοπικά φαινόμενα στο στοιχείο
που διακυβεύεται. Το έργο RAINEX λαμβάνει υπόψη τις
ακόλουθες τέσσερις διαδικασίες κινδύνου:

Η διαδικασία του σχηματισμού μιας πλημμύρας
μπορεί να περιγραφεί ως εξής: Αρχικά, η βροχόπτωση
συγκεντρώνεται σε μια επιφάνεια με μέρη της να
εισρέουν στο έδαφος και άλλα μέρη της να εξατμίζονται
ή να καταναλώνονται από την βλάστηση (δημιουργία
απορροής).

Στη

συνέχεια,

ο

όγκος

του

νερού

συγκεντρώνεται στην επιφάνεια του εδάφους και ρέει
προς τα κάτω σε ένα χαμηλότερο σημείο ή ένα κανάλι
ποταμού (συγκέντρωση απορροής). Η υδατική απορροή
με αυτόν τον συγκεντρωτικό τρόπο δημιουργεί
υδροδυναμικές δυνάμεις με υψηλή επικινδυνότητα.
Η διαδικασία της ροής σε ένα κανάλι του ποταμού και

	
Παραποτάμιες πλημμύρες
	
Λιμνάζοντα νερά
	
Ροή από συντρίμμια
	
Πλημμύρα πλαγιάς λόφου

Η διαφοροποίηση των τεσσάρων διαδικασιών κινδύνου
βασίζεται στις επιπτώσεις που έχουν σε ένα στοιχείο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα φαινόμενα ακραίων
βροχοπτώσεων μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε
διάφορες διαδικασίες κινδύνου που συμβαίνουν
την ίδια στιγμή (π.χ. παραποτάμιες πλημμύρες και
λιμνάζοντα νερά).

μια περιοχή πλημμύρας ονομάζεται πλημμυρική οδός.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το μέγεθος
της απορροής επηρεάζεται από την επαλληλία των
παραποτάμων και το μετριασμό των επιπτώσεων
κατακράτησης.
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3 Κίνδυνοι

Πίνακας 2: Λίστα των διαδικασιών κινδύνου, περιγραφής και συμβάντων ενεργοποίησης, καθώς και τοπικών
φαινομένων που προκύπτουν

Διαδικασίες
Κινδύνου

Περιγραφή

Riverine
flooding
(Παραποτάμια
πλημμύρα)

Οι παραποτάμιες πλημμύρες παρατηρούνται
όταν η εκφόρτιση ενός ποταμού υπερβαίνει
την ικανότητα του καναλιού. Ως εκ τούτου, η
διαδικασία αυτή κινδύνου εμφανίζεται μόνο
στην περιοχή των υφιστάμενων ποταμών
ή ρυακίων. Αυτό οδηγεί σε πλημμύρες ή
υπερχείλιση των περιοχών οι οποίες είναι
συνήθως ξηρές. Οι μάζες νερού κινούνται
με ένα συγκεντρωμένο τρόπο και μπορεί
να οδηγήσουν σε εξαιρετικά δυναμικές
ταχύτητες, αναταραχές, διατμητικές τάσεις
και δυνάμεις. Αυτή η διαδικασία κινδύνου
έχει χωρική κλίμακα από λίγα τετραγωνικά
χιλιόμετρα σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες
τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Φ
 αινόμενο κυκλώνα ή
επαγωγικής βροχόπτωσης
Χ
 ρονική κλίμακα: λίγες ώρες
έως μερικές ημέρες
Χ
 ωρική κλίμακα: από μερικά
τετραγωνικά χιλιόμετρα σε
αρκετές χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιόμετρα.
Ε
 πιπρόσθετα γενεσιουργά
γεγονότα: χιόνια που
λιώνουν σε συνδυασμό
με βροχοπτώσεις, υψηλή
πρότερη υγρασία του
εδάφους από προηγούμενο
συμβάν

Σ
 υσώρευση
χαλαρων
υλικών
Ε
 πιγόμωση
Δ
 ιαμήκης
διάβρωση
Υ
 περπήδηση
Π
 λευρική
διάβρωση
Β
 ύθιση

Ponding
(Λιμνάζοντα
νερά)

Τα λιμνάζοντα νερά είναι ένας τύπος
πλημμύρας που προκαλείται είτε από βροχή
που πέφτει σε επίπεδη επιφάνεια είτε από την
αύξηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων.
Το συσσωρευμένο νερό δεν απομακρύνεται.
Ένα στρώμα του νερού μπορεί να είναι από
μερικά εκατοστά πάχος, αλλά σε περιπτώσεις
κοιλοτήτων πολύ περισσότερο. Κατά τη
διάρκεια του λιμνάσματος του νερού, οι
μάζες νερού προκαλούν μόνο υδροστατική
πίεση χωρίς σημαντική ταχύτητα ροής. Αυτή
η διαδικασία κινδύνου έχει χωρική κλίμακα
κάτω από εκατό τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Φ
 αινόμενο κυκλώνα ή
επαγωγική βροχόπτωση
Χ
 ρονική κλίμακα: από ώρες
έως ημέρες
Χ
 ωρική κλίμακα: άνευ
σημασίας
Ε
 πιπρόσθετα γενεσιουργά
γεγονότα: Θραύση του
αντιπλημμυρικού φράγματος,
υψηλό επίπεδο υπόγειων
υδάτων ή συγκέντρωση
χαλαρών υλικών σε γέφυρα

Α
 ποσκλήρυνση
Ε
 σωτερική
διάβρωση
Β
 ύθιση
Υ
 περπήδηση
Π
 λευρική
διάβρωση

Debris flow
(Ροή από
συντρίμμια)

Debris flow (Ροή από συντρίμμια) Η
ροή
από συντρίμμια είναι η ταχεία κίνηση των
μαζών που αποτελούνται από νερό και
ένα υψηλό ποσοστό στερεών στοιχείων
(μπάζα, πέτρες, βράχους, ξύλα). Η ροή από
συντρίμμια που κατεβαίνει σε απότομα
κανάλια συνήθως επιτυγχάνει ταχύτητες
που ξεπερνούν τα δέκα μέτρα ανά
δευτερόλεπτο, αν και μεγάλες ροές μπορεί
να φτάσουν πολύ υψηλότερες ταχύτητες.
Αυτή η διαδικασία κινδύνου έχει χωρική
κλίμακα κάτω από εκατό τετραγωνικά
χιλιόμετρα και εμφανίζεται μόνο σε
απότομα εδάφη.

Μ
 ακροχρόνια κυκλωνική,
επαγωγική ή ορογραφική
περίπτωση βροχοπτώσεων
Χ
 ρονική κλίμακα: από λεπτά
έως ώρες, ημέρες
Χ
 ωρική κλίμακα:. Λιγότερο από
εκατό τετραγωνικά χιλιόμετρα
Ε
 πιπρόσθετα γενεσιουργά
γεγονότα: χιόνια που λιώνουν,
διάσπαση συσώρευσης
χαλαρων υλικών ή ξαφνική
τήξη παγωμένου εδάφους/
κατολισθήσεων

Σ
 υσώρευση
χαλαρων
υλικών
Ε
 πιγόμωση
Π
 λευρική
διάβρωση
Υ
 περπήδηση

Hillslope
flooding
(Πλημμύρα
πλαγιάς
λόφου)

Οι πλημμύρες πλαγιάς λόφου προκαλούνται
από τοπικές απορροές στην επιφάνεια του
εδάφους χωρίς συγκέντρωση ροής ή δίκτυο
ποταμών. Οι τοπικές πλημμύρες πλαγιάς
λόφου είναι κοινές σε αγροτικές περιοχές.

Ε
 παγωγική βροχώπτωση
Χ
 ρονική κλίμακα: από λεπτά
έως ώρες
Χ
 ωρική κλίμακα: μικρότερη
από εκατό τετρ. Χιλιόμετρα

Υ
 περπήδηση
Π
 λευρική
διάβρωση

Γενεσιουργό γεγονός

Τοπικά
φαινόμενα
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Διαδικασίες
Κινδύνου

Περιγραφή

Γενεσιουργό γεγονός

Αυτή η διαδικασία κινδύνου έχει χωρική
κλίμακα μικρότερη από πέντε τετραγωνικά
χιλιόμετρα.

Ε
 πιπρόσθετα γενεσιουργά
γεγονότα: υψηλή στάθμη
υπογείων υδάτων ή ροής
κοντά στην επιφάνεια (interflow), ακατάλληλο όργωμα
των αγροτικών περιοχών

3.4 Τοπικά φαινόμενα

Τοπικά
φαινόμενα

συνέπειες. Το RAINEX λαμβάνει υπόψη εννέα είδη

Όπως περιγράφηκε στην ενότητα 3.1, οι διαδικασίες

τοπικών

φαινομένων.

κινδύνου μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ή περισσότερα

προκαλείται από μία ή περισσότερες διαδικασίες

τοπικά φαινόμενα. Το τοπικό φαινόμενο είναι ο

κινδύνου. Ο Πίνακας 3 παρέχει μία λεπτομερή

κίνδυνος «χαμηλότερου επιπέδου» που αναπτύσσεται

περιγραφή

στο στοιχείο που διακυβεύεται. Ανάλογα με την έκθεση

συμπεριλαμβανομένων

και την τρωτότητα ενός στοιχείου, το τοπικό φαινόμενο

σχηματικών τους απεικονίσεων.

των

Κάθε

εννέα

τοπικό

τοπικών
και

των

φαινόμενο

φαινομένων,
αντίστοιχων

μπορεί να οδηγήσει σε αντίκτυπο και σε τοπικές

Πίνακας 3: Λεπτομερής περιγραφή και απεικόνιση τοπικών φαινομένων

Τοπικό
Φαινόμενο

Log jam
(Συσώρευση
χαλαρών
υλικών)

Περιγραφή

Απεικόνιση

Μεγάλες ποσότητες χαλαρού υλικού (π.χ. ξύλο,
κλπ) συσσωρεύονται στην υποδομή (δηλ.
γέφυρα) και οδηγούν σε αυξημένες πιέσεις
(δομικές ζημιές) ή υπερχείλισεις.
Η συσώρευση χαλαρών υλικών μπορεί να
οδηγήσει σε δευτερογενείς επιδράσεις (π.χ.
υπερπήδηση) σε άλλα αντικείμενα στην περιοχή.
Σχετικό με:
Παραποτάμιες πλημμύρες
Ροή από συντρίμια
Χαλαρά υλικά (π.χ. ξύλο, αποθέσεις, βαρέλια,
κλπ) προσπίπτουν στους πυλώνες της γέφυρας
ή/και στην υπερκατασκευή προκαλώντας
δομικές ζημιές.

Ramming
(Επιγόμωση)

Σχετικό με:
Παραποτάμιες πλημμύρες
Ροή από συντρίμια
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3 Κίνδυνοι

Τοπικό
Φαινόμενο

Scouring
(Διάβρωση
θεμελίων)

Περιγραφή

Απεικόνιση

Το έδαφος στα θεμέλια του πυλώνα ή της
συναρμογής της γέφυρας διαβρώνεται λόγω
των αυξημένων ταχυτήτων ροής του νερού με
συνέπεια τις δομικές ζημιές.
Σχετικό με:
Παραποτάμιες πλημμύρες

Χώμα αφαιρείται από την (εκτεταμένη) όχθη
του ποταμού κατά μήκος της υποδομής
Parallel
erosion
(Παράλληλη/
Επιμήκης
Διάβρωση)

Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Ροή από συντρίμια

Η στάθμη του νερού πάνω από την επιφάνεια
μιας
υποδομής
αυξάνεται
και
υλικά
συσσωρεύονται λόγω ιζημάτων στο νερό
έχοντας ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των
οδικών/ σιδηροδρομικών τμημάτων. Επιπλέον,
η υπερπήδηση μπορεί να προκαλέσει πλάγια
διάβρωση στο ανάχωμα λόγω υψηλών
ταχυτήτων υπερχείλισης.

Overtopping
(Υπερπήδηση)

Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Λιμνάζοντα νερά
Ροή από συντρίμια
Πλημμύρα πλαγιάς λόφου
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Τοπικό
Φαινόμενο

Περιγραφή

Απεικόνιση

Το έδαφος στα θεμέλια μιάς σιδηροδρομικής/
οδικής υποδομής έχει αφαιρεθεί λόγω της
υπερχείλισης νερού ή/και συντριμμιών.
Oblique
erosion
(Εγκάρσια
Διάβρωση)

Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Λιμνάζοντα νερά
Ροή από συντρίμμια
Πλημμύρα πλαγιάς λόφου

Τοπικές λεκάνες (ειδικά σήραγγες και
υπόγειες διαβάσεις) πλημμυρίζουν όταν το
τοπικό σύστημα αποχέτευσης έχει ανεπαρκή
χωρητικότητα, που οδηγεί σε παρεμπόδιση.
Submersion
(Βύθηση)

Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Λιμνάζοντα νερά
Πλημμύρα πλαγιάς λόφου

Κορεσμένο ή μερικώς κορεσμένο έδαφος
χάνει ουσιαστικά σε αντοχή και ακαμψία λόγω
συγκεκριμένης πίεσης νερού με την πάροδο
του χρόνου.
Softening
(Μάλθωση)

Internal
erosion
(Εσωτερική
διάβρωση)

Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Λιμνάζοντα νερά

Η διαφορά της στάθμης του νερού μεταξύ
των δύο πλευρών προκαλεί υδραυλική πίεση
σε ένα φράγμα ή ανάχωμα, εξωθώντας λεπτά
σωματίδια, γεγονός που οδηγεί σε δομικές
ζημιές.
Σχετικό με:
Παραποτάμια πλημμύρα
Λιμνάζοντα νερά
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4

Η μεθοδολογία
RAINEX
4.1 Μεθοδολογική προσέγγιση

στοιχείο των προσδιορισμένων ως κρίσιμων τμημάτων

Η μεθοδολογία RAINEX είναι μια προσέγγιση βάσει

του δικτύου.

κινδύνου που ακολουθεί τέσσερα βασικά βήματα, όπως
μπορεί να φανεί από το διάγραμμα ροής στο Σχήμα 4.

Με βάση το σύνολο των στοιχείων που εξετάζονται,

Οι επόμενες ενότητες είναι δομημένες σύμφωνα με τα

διενεργείται μια λεπτομερής εκτίμηση της έκθεσης

βήματα αυτά.

για

κάθε

τοπικό

φαινόμενο

που

εντοπίστηκε

χρησιμοποιώντας τους προκαθορισμένες πίνακες της
Στο πρώτο βήμα (ανάλυση κρισιμότητας), το δίκτυο

έκθεσης. Έπειτα από αυτό το βήμα γίνεται εκτίμηση

μεταφορών που εξετάζεται πρέπει να οριστεί και να

της τρωτότητας για κάθε στοιχείο που εκτίθεται με

αξιολογηθεί βάσει μιας ανάλυση απόδοσης των οδικών

τη χρήση των αντίστοιχων πινάκων τρωτότητας. Το

τμημάτων του. Το μέγεθος του δικτύου που πρέπει

αποτέλεσμα των δύο βημάτων είναι μια ποσοτική

να διερευνηθεί εξαρτάται από το σκοπό της μελέτης.

αξιολόγηση βάσει ενός συστήματος βαθμολόγησης για

Αυτό το στάδιο διεξάγεται σε «επίπεδο δικτύου» και

την κατηγοριοποίηση των επιμέρους στοιχείων .

το αποτέλεσμά του αφορά στην αναγνώριση ενός
συνόλου κρίσιμων τμημάτων του δικτύου που πρέπει

Οι δύο αριθμητικές τιμές έκθεσης και τρωτότητας

να εκτιμηθούν στα επόμενα στάδια. Εάν ο χρήστης

χρησιμοποιούνται

έχει ήδη εντοπίσει το δίκτυο ή το τμήμα που πρέπει

στην αξιολόγηση του κινδύνου. Τόσο η εκτίμηση της

να αξιολογηθεί αναφορικά με την τρωτότητα και την

έκθεσης, όσο και της τρωτότητας, τοποθετούνται σε

έκθεση του, αυτό το βήμα μπορεί να παραλειφθεί.

έναν πίνακα έκθεσης-τρωτότητας. Η επίδραση των

στο

τελικό

βήμα

που

αφορά

τοπικών φαινομένων στα στοιχεία που εξετάζονται
Στο δεύτερο βήμα, διεξάγεται η ανάλυση «δένδρου

χρησιμοποιείται επίσης ως εισαγωγή για την αξιολόγηση

έκθεσης» για όλες τις διαδικασίες κινδύνου και για

των συνεπειών.

τον εντοπισμό των σχετικών τοπικών φαινομένων για
κάθε στοιχείο. Επιπλέον, η ανάλυση αυτή χρησιμεύει

Το

ως φίλτρο για τα επόμενα βήματα. Αυτά τα βήματα

κατηγοριοποίηση των κινδύνων του κάθε στοιχείου σε

εκτελούνται σε «επίπεδο αντικειμένου», γεγονός που

σχέση με όλα τα τοπικά φαινόμενα.

αποτέλεσμα

της

μεθόδολογίας

αφορά

στην

σημαίνει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για κάθε
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4 Η μεθοδολογία RAINEX

criticality analysis

Network identification

Road links
performance assessment

Critical network
sections identification

Exposure analysis

For all hazard processes
Exposure tree analysis
based on method sheets
For all identified local phenomena
Exposure assessment
based on exposure matrices

risk assessment

Exposure score
for each asset against
each identified local
phenomenon

VULNERABILITY ANALYSIS

Network sections with
high criticality identified
for further investigation

For all identified local phenomena
Vulnerability assessment
based on vulnerability matrices

Vulnerability score
for each asset against
each identified local
phenomenon

Impact assessment
based on
exposure-vulnerability matrix

Consequence assessment
based on
impact-consequence matrix

Σχήμα 4: Μεθοδολογία RAINEX
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4 Η μεθοδολογία RAINEX

4.2 Ανάλυση κρισιμότητας

4.2.2 Ανάλυση απόδοσης οδικών τμημάτων

Το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας RAINEX αφορά στην

Η κρισιμότητα των οδικών τμημάτων είναι ένας δείκτης

ανάλυση της κρισιμότητας του δικτύου που εξετάζεται.

της απόδοσης ενός δικτύου που χρησιμοποιείται κυρίως

Αυτό το βήμα διενεργείτα για να προσδιοριστούν τα

στον επιστημονικο χώρο της Θεωρίας Δικτύων. Μπορεί

τμήματα του δικτύου που πρέπει να αξιολογηθούν

να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της απόδοσης

στα επόμενα βήματα αναφορικά με την έκθεση, την

των επιμέρους τμημάτων ενός δικτύου για να τονίσει

τρωτότητα και τον κίνδυνο τους. Το όφελος από την

τη σημασία και τη σημαντικότητα τους. Οι αναλύσεις

ανάλυση κρισιμότητας RAINEX είναι ότι αναγνωρίζει

της κρισιμότητας των οδικών τμημάτων μπορούν να

εκείνα τα οδικά τμήματα, η βλάβη ζημία των οποίων

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό εκείνων των

μπορεί να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη

οδικών τμημάτων τα οποία είναι απαραίτητα για τη

συνολική λειτουργία του δικτύου σε περίπτωση που

συνολική λειτουργία και λειτουργικότητα του δικτύου.

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και ότι βοηθά να

Το έργο RAINEX κάνει χρήση της θεωρίας ανάλυσης

προσδιοριστούν τα τμήματα του δικτύου στα οποία

απόδοσης ενός δικτύου, που αναπτύχθηκε από την

πρέπει να εστιαστεί η προσοχή.

Nagurney1, η οποία πρότεινε μια μεθοδολογία για τον
υπολογισμό της απόδοσης των τμημάτων ενός δικτύου,

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αυτό το βήμα

χρησιμοποιώντας τη ζήτηση για μετακινήσεις σε ένα

εφαρμόζεται μόνο σε οδικά δίκτυα. Τα σιδηροδρομικά

δίκτυο και τη διαφορά στο χρόνο μετακίνησης που

δίκτυα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό

απορρέει από το κλείσιμο των διαφόρων τμημάτων του

τρόπο αφού τα σιδηροδρομικά οχήματα δεν είναι σε

αντίστοιχου δικτύου για αυτές τις μετακινήσεις.

θέση να παρακάμψουν μια διαδρομή σε περίπτωση
μη λειτουργίας της. Τα τμήματα των σιδηροδρομικών

Με αυτή την έννοια, η κατηγοριοποίηση των οδικών

δικτύων είναι εξ ορισμού πιο κρίσιμα δεδομένου ότι

τμημάτων που εισάγει η ανάλυση κρισιμότητας

οποιαδήποτε

σιδηροδρομικού

βασίζεται στις συνέπειες που έχει κάθε κλείσιμο ενός

δικτύου θέτει σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία

τμήματος στο συνολικό χρόνο μετακίνησης στο δίκτυο.

ολοκληρου του δικτύου (δηλαδή η χρήση εναλλακτικών

Τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για να υπολογιστεί η

διαδρομών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι

κρισιμότητα των οδικών τμημάτων είναι τα ακόλουθα:

δυσλειτουργία

του

περιορισμένη). Επιπλέον, τα σιδηροδρομικά δίκτυα

Βήμα 1: Η ζήτηση για μετακινήσεις καταμερίζεται

συχνά έχουν τη δική τους κατηγοριοποίηση που

στο δίκτυο.

αντανακλά τη σημασία των επιμέρους τμημάτων τους

Βήμα 2: Υπολογίζεται η συνολική αποδοτικότητα

(για παράδειγμα, το δίκτυο ΤΕΝ-Τ), λόγος για τον οποίο

του δικτύου (σε σχέση με το συνολικό χρόνο που

η κοινοπραξία RAINEX δεν προχώρησε σε ανάλυση

διανύθηκε στο δίκτυο).

κρισιμότητας τέτοιων δικτύων.

Βήμα 3: Τα τμήματα του δικτύου αφαιρούνται,

4.2.1 Αναγνώριση δικτύου

απόδοση του δικτύου υπολογίζεται ξανά. Με τον

Το πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεθοδολογίας - η

τρόπο αυτό, κάθε τμήμα (αφαίρεση/μετακίνηση)

διαδικασία αναγνώρισης δικτύου - χρησιμεύει για τον

σχετίζεται με την προκύπτουσα απόδοση του

καθορισμό των τμημάτων του δικτύου μεταφορών που

δικτύου.

θα πρέπει να διερευνηθούν. Το μέγεθος του δικτύου

Βήμα 4: Η απόδοση των τμημάτων υπολογίζεται

που πρέπει να αξιολογηθεί εξαρτάται από το σκοπό της

συγκρίνοντας την συνολική αποδοτικότητα του

μελέτης και από το είδος του χρήστη που εφαρμόζει τη

δικτύου (χωρίς αφαίρεση/κλείσιμο οποιουδήποτε

μεθοδολογία. Μπορεί να είναι είτε ένα ολόκληρο δίκτυο

τμήματος) με την αποδοτικότητά του μετά την

είτε επιμέρους τμήματα αυτού με υψηλή προτεραιότητα

αφαίρεση/κλείσιμο κάθε τμήματος.

για το χρήστη.

Βήμα 5: Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα

1

28

δηλαδή κλείνουν, το ένα μετά το άλλο. Η συνολική

(Πηγή: Nagurney, A., and Q. Qiang. A network efficiency measure with application to critical infrastructure networks. Journal of
Global Optimization, Vol. 40, No. 1-3, 2008, pp. 261–275).
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Ο δείκτης απόδοσης που προκύπτει για κάθε τμήμα

ώστε να εξασφαλιστεί ότι παραμένουν σε λειτουργία

του

κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων και κινδύνων

δικτύου

αντιπροσωπεύει

τη

διαφορά

στην

αποδοτικότητα του δικτύου πριν (αρχική κανονική

πλημμυρών.

κατάσταση του δικτύου) και μετά την αφαίρεση του/των
τμήματος (ων).

4.2.3 Ταυτοποίηση κρισίμων τμημάτων
δικτύων
Η κρισιμότητα των οδικών τμημάτων θεωρείται ζωτικής
σημασίας στο χώρο των μεταφορών. Σε περίπτωση
καταστροφής ή ακραίου καιρικού φαινομένου, το
κλείσιμο των τμημάτων που χαρακτηρίζονται ως
κρίσιμα επηρεάζει την πραγματική απόδοση του
δικτύου και μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στη
διαχείριση των καταστροφών ή ακόμα να οδηγήσει σε
περιπτώσεις όπου ζωές ανθρώπων τίθενται σε κίνδυνο.
Σε επίπεδο σχεδιασμού, οι αναλύσεις κρισιμότητας
των οδικών τμημάτων μπορεί να είναι ένα σημαντικό
εργαλείο για τον εντοπισμό αυτών των τμημάτων που
πρέπει να παραμείνουν λειτουργικά κατά τη διάρκεια
ακραίων φαινομένων για να διασφαλιστεί ότι οι

Σχήμα 5: Αποτελέσματα μιας ανάλυσης κρισιμότητας

4.3 Αναλύσεις έκθεσης και τρωτότητας

πιθανές επιπτώσεις θα είναι οι μικρότερες δυνατές. Η

4.3.1 Ανάλυση δέντρου έκθεσης

ανάλυση κρισιμότητας χρησιμοποιείται επίσης για τον

Η «ανάλυση δέντρου έκθεσης» είναι το πρώτο

προσδιορισμό εκείνων των τμημάτων στα οποία θα

μέρος της συνολικής διαδικασίας ανάλυσης της

πρέπει να αναληφθεί δράση(με την έννοια εφαρμογής

έκθεσης και το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της

προστατευτικών μέτρων, κλπ). Μπορεί να συναχθεί

έκθεσης των στοιχείων στις διαδικασίες κινδύνου.

το συμπέρασμα ότι όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης

Για κάθε μία από τις τέσσερις διαδικασίες κινδύνου

απόδοσης τόσο λιγότερο σημαντικό είναι το αφαιρεθέν

που περιγράφονται στην ενότητα 3.3, υπάρχει ένα

τμήμα και το αντίστροφο.

ειδικό δέντρο έκθεσης. Το Σχήμα 6 αναπαριστά μια
σχηματική απεικόνιση ενός δέντρου έκθεσης και των

Στο Σχήμα 5 φαίνεται ένα υποδειγματικό αποτέλεσμα

μερών του. Τα δέντρα έκθεσης που αναπτύχθηκαν στο

προσέγγιση

πλαίσιο RAINEX είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή ή

RAINEX χρησιμοποιεί τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες

μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου

κρισιμότητας οδικών τμημάτων (ανάλογα με την

(www.rainex-project.eu).

μιας

ανάλυσης

κρισιμότητας.

Η

εφαρμογή): υψηλή, μέση και χαμηλή (η κάθε μία από
αυτές εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα). Οδικά

Τα δέντρα έκθεσης είναι εργαλεία που περιλαμβάνουν

τμήματα ή τομείς με κόκκινη επισήμανση, υπόκεινται

διάφορα βήματα για την ανάλυση του δυνητικού

σε περαιτέρω αναλύσεις όσον αφορά την έκθεση και

κινδύνου συγκεκριμένων τμημάτων των υποδομών

την τρωτότητά τους σε συγκεκριμένες διαδικασίες

που εξετάζονται. Τα δέντρα έκθεσης υποστηρίζουν

κινδύνου. Η ανάλυση κρισιμότητας που περιγράφεται

τους χρήστες στην αξιολόγηση της έκθεσης του

σε αυτό το Εγχειρίδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για

συγκεκριμένου στοιχείου σε μια δεδομένη διαδικασία

τον εντοπισμό εκείνων των τμημάτων ενός δεδομένου

κινδύνου και στα αντίστοιχα τοπικά φαινόμενα. Χάρη

οδικού δικτύου που θα πρέπει επίσης να αναλυθούν

στην απλή δομή δέντρου, οι χρήστες οδηγούνται

χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει κινδύνου,

από

μια

διαδικασία

κινδύνου

σε

ένα

σύνολο
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4 Η μεθοδολογία RAINEX

Method Sheet
2

criterion 3

Local
Phenomenon X

Exposure
Matrix X

Vulnerability
Matrix X

criterion 4

Local
Phenomenon Y

Exposure
Matrix Y

Vulnerability
Matrix Y

Local
Phenomenon Z

Exposure
Matrix Z

Vulnerability
Matrix Z

criterion 1

hazard Process

Method Sheet
1

criterion 2

Method Sheet
3

criterion 5
Method Sheet
4

Σχήμα 6: Σχηματική απεικόνιση ενός δέντρου έκθεσης
πιθανών τοπικών φαινομένων μέσω ενός αριθμού

της έκθεσης και της τρωτότητας παρέχονται στις

διαφορετικών κριτηρίων. Κάθε κριτήριο αντιστοιχεί

παραγράφους 4.3.3 και 4.3.4.

σε ένα συγκεκριμένο «φύλλο μεθόδου» καθορίζοντας
μια διαδικασία που υποστηρίζει τους χρήστες να

4.3.2 Φύλλα μεθόδου

αποφασίσουν αν το κριτήριο είναι έγκυρο ή όχι. Οι

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα

διαδικασίες που ορίζονται στα φύλλα μεθόδου είναι

κριτήρια που εμφανίζονται στα δέντρα έκθεσης

προαιρετικές. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα

σχετίζονται με συγκεκριμένα φύλλα μεθόδου με

φύλλα μεθόδου παρέχονται στην ενότητα 4.3.2.

διαδοχικούς αριθμούς. Μαζί με αυτά τα φύλλα
μεθόδου, τα κριτήρια βοηθούν στον προσδιορισμό

Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας, οι χρήστες θα

εκείνων των κρίσιμων οδικών τμημάτων του δικτύου

πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τις πληροφορίες

που εκτίθενται σε ορισμένες διαδικασίες κινδύνου

και τα δεδομένα για παρελθόντα φαινόμενα ακραίας

και των αντίστοιχων τοπικών φαινομένων. Τα φύλλα

βροχόπτωσης στην υπό έρευνα περιοχή, που είναι

μεθόδου περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή της

διαθέσιμα από τις τοπικές αρχές ή στο διαδίκτυο. Οι

ίδιας της μεθόδου, σχηματικές απεικονίσεις ή/και

πρόσθετες αυτές πληροφορίες μπορεί να προσφέρουν

παραδείγματα, καθώς και κατάλογο των δεδομένων

προστιθέμενη αξία στη διαδικασία αξιολόγησης.

που απαιτούνται. Οι μέθοδοι είναι κυρίως αυτόματες
ή ημι-αυτόματες διαδικασίες που βασίζονται σε ΓΣΠ.

Αφού έχουν εντοπιστεί τα σχετικά τοπικά φαινόμενα,

Έτσι, κάθε φύλλο μεθόδου περιλαμβάνει περιγραφή

η ανάλυση δέντρου έκθεσης παραπέμπει τους χρήστες

των σχετικών βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν.

στους σχετικούς πίνακες έκθεσης και τρωτότητας.
Κατ αρχήν, υπάρχουν δύο πίνακες για κάθε τοπικό

Το Σχήμα 7 δείχνει ένα υπόδειγμα ενός φύλλου

φαινόμενο. Ωστόσο, για κάποια τοπικά φαινόμενα (π.χ.

μεθόδου. Τά φύλλα μεθόδου που αναπτύχθηκαν στο

υπερπήδηση) υπάρχει μόνο ένας πίνακας έκθεσης.

πλαίσιο του RAINEX μπορεί να βρεθούν στό ψηφιακό

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες

συνημμένο ή να ληφθούν από την ιστοσελίδα του
έργου (www.rainex-project.eu).
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πιθανότητα και το μέγεθος των τοπικών φαινομένων
που μπορεί να συμβούν. Η αξιολόγηση της έκθεσης

Method sheet – MS xx

πρέπει να διενεργείται για κάθε δυνητικά εκτεθειμένο
στοιχείο σε κάθε τμήμα που αναγνωρίστηκε ως
κρίσιμο και το οποίο δεν έχει αποκλειστεί κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης δέντρου έκθεσης. Στο Σχήμα
8 απεικονίζεται ένας τέτοιος πίνακας έκθεσης.

Method sheet title
General description of the method sheet and its application

Οι πίνακες έκθεσης που αναπτύχθηκαν στο έργο
RAINEX μπορούν να βρεθούν στο ψηφιακό συνημμένο
ή να ληφθούν από την ιστοσελίδα του έργου

Input data

(www.rainex-project.eu).

Information on the input data needed for the application of the method sheet

Ο πίνακας έκθεσης περιέχει δύο τμήματα σχετικών
πληροφοριών

Data quality
Information on the required input data quality

για

την

αξιολόγηση.

Αφενός,

περιλαμβάνει κατάλογο των παραμέτρων που είναι
σχετικοί με την εκτίμηση της έκθεσης ενός στοιχείου σε
ένα συγκεκριμένο τοπικό φαινόμενο. Για πιο σύνθετες

Method

παραμέτρους, οι πίνακες περιλαμβάνουν γενικές ή/

Information on type of method, detailed description
and guidance through the assessment steps

και εξειδικευμένες παρατηρήσεις στις παραμέτρους
για την υποστήριξη των χρηστών στη διαδικασία
αξιολόγησης. Αφετέρου, ο πίνακας παρέχει αριθμητικές

Illustration
Space for screenshots of the application of this method sheet and examples

τιμές ή περιγραφές για κάθε παράμετρο που θα
διατεθεί σε μια κατηγορία κινδύνου, δηλαδή χαμηλός,
μέσος και υψηλός ή μηδαμινός κίνδυνο (στήλες Β-Ε).
Επιπλέον, κάθε παράμετρος μπορεί να σταθμίζεται

Σχήμα 7: Σχηματική απεικόνιση φύλλου μεθόδου

χωριστά (στήλη Α), προκειμένου να προσαρμόζεται
στη σημασία των διαφόρων παραμέτρων στη λίστα.
Ωστόσο,η

4.3.3 Αξιολόγηση έκθεσης
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η
«αξιολόγηση έκθεσης» αποτελεί το δεύτερο μέρος
της συνολικής διαδικασίας ανάλυσης έκθεσης και
είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκτέλεση της
λεπτομερούς αξιολόγησης της έκθεσης των στοιχείων
που εξετάζονται σε τοπικά φαινόμενα που έχουν
προσδιορισθεί. Το στάδιο αυτό βασίζεται στην
εφαρμογή των πινάκων έκθεσης. Ένας ειδικός πίνακας
έκθεσης είναι διαθέσιμος για κάθε τοπικό φαινόμενο
που περιγράφεται στην ενότητα 3.4 στο δέντρο
έκθεσης.
Οι

πίνακες

ανάθεση

διαφορετικών

βαρών

στις

παραμέτρους πρέπει να γίνεται με προσοχή και είναι
προαιρετική.
Τόσο το προεπιλεγμένο περιεχόμενο που παρέχεται
στο Εγχειρίδιο RAINEX όσο και η αξιολόγηση που
γίνεται με τη χρήση των πινάκων, βασίζονται στην
κρίση των εμπειρογνωμόνων. Οι χρήστες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τους παρεχόμενους πίνακες για
την αξιολόγηση, αλλά μπορούν επίσης να αλλάξουν
τις προεπιλεγμένες τιμές που περιλαμβάνονται εκεί
ή να επεκτείνουν το περιεχόμενο των πινάκων με
την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων, εφόσον πιο

έκθεσης

περιέχουν

παραμέτρους

που σχετίζονται με τον κίνδυνο στην περιοχή
του εξεταζόμενου στοιχείου. Περιγράφουν την

λεπτομερείς πληροφορίες είναι διαθέσιμες (π.χ. να
προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες οι οποίες μπορεί
να μην καλύπτονται επαρκώς από την προσέγγιση
RAINEX ).

31

P53087_Rainex Handbuch_griechisch_final.indd 31

24.08.16 12:39

4 Η μεθοδολογία RAINEX

Hazard process: e.g. hillslope flooding
Exposure Matrix

EM-01

Local phenomenon: e.g. overtopping

A

B

C

D

E

F

G

Parameter

weight
[1–3]

not relevant
0

low
1

medium
3

high
5

exposure

weighted
exposure

Land use on relevant slope [A]

2

forest

meadow

agricultural
area

sealed area

3

6

Long-lasting dry periods

1

extremely
rare

once in 10
years

annually

1

1

Exception parameter [B]

no

...

...

1

...

...

...

Comments
General

General comment on exposue matrix EM-01

[A]

Specific comment on parameter 1

[B]

Specific comment on parameter 3

...

...

...

SCORE:

2.3

Exposure Score
not relevant
0
low
1.0 – 2.5
medium
> 2.5 – 4.0
high
> 4.0 – 5.0

Σχήμα 8: Σχηματική απεικόνιση ενός πίνακα έκθεσης
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε παραμέτρου

της αξιολόγησης έκθεσης, η διαδικασία αξιολόγησης

πρέπει να εισαχθούν από τον χρήστη στη στήλη F.

γίνεται με τη χρήση ειδικών πινάκων. Η δομή του

Η σταθμισμένη και η συνολική βαθμολογία έκθεσης

πίνακα έκθεσης και του πίνακα τρωτότητας είναι ίδια,

υπολογίζονται αυτόματα από το υπολογιστικό φύλλο.

με τον τελευταίο να αντιστοιχεί στις παραμέτρους που

Εάν μια παράμετρος είναι μηδέν («μη σχετική»)

σχετίζονται με το στοιχείο και που περιγράφουν την

η

πιθανή αντίσταση στα τοπικά φαινόμενα.

συνολική

βαθμολογία

είναι

μηδέν,

αλλιώς,

χρησιμοποιείται η ακόλουθη εξίσωση:

Βαθμός έκθεσης =

∑

Σταθμισμένη έκθεση

∑

Βάρος

Σο Σχήμα 9 απεικονίζεται ένας πίνακας τρωτότητας
και το περιεχόμενό του. Οι πίνακες τρωτότητας, που
αναπτύχθηκαν στο έργο RAINEX, μπορούν να βρεθούν
στο ψηφιακό συνημμένο ή να ληφθούν από την

Μαζί με τα αποτελέσματα της εκτίμησης τρωτότητας,

ιστοσελίδα του έργου (www.rainex-project.eu).

ο βαθμός έκθεσης χρησιμοποιείται στο τελικό στάδιο,
στην αξιολόγηση κινδύνου.

4.3.4 Αξιολόγηση τρωτότητας

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την
αξιολόγηση της τρωτότητας είναι παρόμοια με
τη διαδικασία για την αξιολόγηση έκθεσης που

Η αξιολόγηση της έκθεσης ακολουθείται από την

παρουσιάστηκε προηγουμένως. Το τελικό αποτέλεσμα

αξιολόγηση της τρωτότητας των στοιχείων που

αυτού του βήματος είναι η ποσοτική εκτίμηση

εξετάζονται. Σε αυτό το βήμα, η τρωτότητα του κάθε

της τρωτότητας η οποία είναι είτε μηδέν, αν μία

εκτεθειμένου στοιχείου αξιολογείται για μια σειρά

παράμετρος είναι μηδέν («μη σχετική»), ή υπολογίζεται

τοπικών φαινομένων. Παρόμοια με την διαδικασία

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:
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Hazard process: e.g. hillslope flooding
Vulnerability Matrix

VM-01

Parameter

Local phenomenon: e.g. overtopping

A

B

C

D

E

F

G

weight
[1–3]

not relevant
0

low
1

medium
3

high
5

exposure

weighted
exposure

Drainage system

1

sufficient
capacity

existing

inexistent

3

3

Maintenance of drainage
system

1

well
maintained

poorly
maintained

not
maintained

1

1

...

...

...

...

...

SCORE:

2.0

...

...

...

Vulnerability Score
not relevant
0
low
1.0 – 2.5
medium
> 2.5 – 4.0
high
> 4.0 – 5.0

Comments
General

General comment on vulnerability matrix VM-01

Σχήμα 9: Σχηματική απεικόνιση πίνακα τρωτότητας

Βαθμός τρωτότητας =

∑ Σταθμισμένη τρωτότητα
∑ Βάρος

4.4.1 Αξιολόγηση επιπτώσεων
Στο πρώτο στάδιο, τα αποτελέσματα των αξιολογ
ήσεων έκθεσης και τρωτότητας συνδυάζονται στο

Μαζί με τα αποτελέσματα της εκτίμησης έκθεσης,

«πίνακα

ο βαθμός τρωτότητας χρησιμοποιείται στο τελικό

Σχήμα 10. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα

στάδιο, στην αξιολόγηση κινδύνου.

κεφάλαια, οι αξιολογήσεις έκθεσης και τρωτότητας

έκθεσης-τρωτότητας»

που

φαίνεται

στο

πραγματοποιούνται σε επίπεδο αντικειμένου για

4.4 Αξιολόγηση κινδύνου

κάθε υπό διερεύνηση στοιχείο. Ως εκ τούτου, ένα

Το τελικό στάδιο της μεθοδολογίας RAINEX είναι

πίνακας έκθεσης-τρωτότητας είναι διαθέσιμος για

η

κάθε

διαδικασία

αξιολόγησης

του

πραγματικού

στοιχείο,

συνδυάζοντας

τα

αποτελέσματα

κινδύνου, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα όλων

των δύο αναλύσεων. Το αποτέλεσμα και των δύο

των προηγουμένως διεξαχθεισών αναλύσεων. Το

σταδίων μπορεί να είναι είτε μηδέν («μη σχετικό») ή

αποτέλεσμα αυτού του σταδίου είναι η εκτίμηση του

μία υπολογιζόμενη βαθμολογία που κυμαίνεται από

κινδύνου κάθε κρίσιμου στοιχείου σε σχέση με όλες

1 έως 5. Με τη χρήση των δύο βαθμολογιών από τις

τις διαδικασίες κινδύνου.

προηγούμενες αναλύσεις, κάθε τοπικό φαινόμενο που
αξιολογήθηκε, κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις

Η διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου μπορεί να χωριστεί

«κατηγορίες επιπτώσεων» (μη σχετική, χαμηλή, μεσαία

σε δύο κύρια μέρη, με κάθε μέρος της αξιολόγησης

ή υψηλή επίπτωση).

να διεξάγεται στη βάση ενός συγκεκριμένου πίνακα
αξιολόγησης που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο.
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4 Η μεθοδολογία RAINEX

Exposure Score

Vulnerability Score
not relevant
0

low
1.0 – 2.5

medium
2.5 – 4.0

high
4.0 – 5.0

not relevant
0

no impact

no impact

no impact

no impact

low
1.0 – 2.5

no impact

medium
2.5 – 4.0

no impact

high
4.0 – 5.0

no impact

Σχήμα 10: Σχηματική απεικόνιση πίνακα έκθεσης-τρωτότητας

Με τη χρήση του ίδιου «συστήματος φωτεινού

είναι

η

κατανομή

των

στοιχείων

σε

τέσσερις

σηματοδότη» (πράσινο-κόκκινο-κίτρινο) όπως στην

κατηγορίες με βάση την έκθεσή και την τρωτότητα

ανάλυση κρισιμότητας, τα αποτελέσματα αυτού

τους.

του πίνακα μπορούν επίσης να απεικονιστούν σε
χάρτη. Το Σχήμα 11 δείχνει τα αποτελέσματα του

Προαιρετικά, η αξιολόγηση κινδύνου μπορεί να

πίνακα έκθεσης και τρωτότητας με την εφαρμογή

επεκταθεί με την προσθήκη πιθανών συνεπειών των

των κατηγοριών επιπτώσεων σε κάθε στοιχείο στα

επιπτώσεων στο δίκτυο, όπως φαίνεται στο σχήμα 12.

κρίσιμα (κόκκινα) οδικά τμήματα του δικτύου.

Για το σκοπό αυτό, περαιτέρω κατηγορίες επιπτώσεων
πρέπει να προστεθούν στον ήδη αναφερθέντα πίνακα
έκθεσης-τρωτότητας. Τα αποτελέσματα αυτού του
πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο
στάδιο το οποίο αφορά στην αξιολόγηση των
συνεπειών.

4.4.2 Αξιολόγηση συνεπειών
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο στάδιο, η
αξιολόγηση

κινδύνου

βάσει

RAINEX

μπορεί

να

επεκταθεί με την προσθήκη τοπικών συνεπειών στις
επιπτώσεις κινδύνου. Σε αυτήν την περίπτωση, τα
Σχήμα 11: Αποτελέσματα ανάλυσης έκθεσης
και τρωτότητας

αποτελέσματα του εκτεταμένου πίνακα έκθεσηςτρωτότητας μεταφέρονται στον πίνακα επιπτώσεωνσυνεπειών όπως φαίνεται στο Σχήμα 13. Αυτός ο
πίνακας βασίζεται στο πρότυπο ISO 31000:2009

Εάν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιπτώσεων

(εκτίμηση του κινδύνου).

ανταποκρίνονται στους στόχους που είχε αρχικά
θέσει ο χρήστης, η εφαρμογή της μεθοδολογίας

Αυτός ο πρόσθετος πίνακας επιτρέπει στους χρήστες

RAINEX μπορεί να σταματήσει σε αυτό το σημείο. Στην

του να εφαρμόσουν την έννοια των συνεπειών των

περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα της μεθοδολογίας

σεναρίων κινδύνου στις υποδομές που εξετάζονται.
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Exposure Score

Vulnerability Score
not relevant
0

low
1.0 – 2.5

medium
2.5 – 4.0

high
4.0 – 5.0

not relevant
0

no impact

no impact

no impact

no impact

low
1.0 – 2.5

no impact

very low

low

medium

medium
2.5 – 4.0

no impact

low

medium

high

high
4.0 – 5.0

no impact

medium

high

very high

Σχήμα 12: Σχηματική απεικόνιση του εκτεταμένου πίνακα έκθεσης-τρωτότητας

Στην περίπτωση αυτή, η συνέπεια αντιπροσωπεύεται

πέντε «κατηγορίες κινδύνου» (μη σχετική, χαμηλή,

από το χρόνο εκτός υπηρεσίας ή μη διαθεσιμότητας

μεσαία, υψηλή ή ακραία) με τη χρήση της βαθμολογίας

της υποδομής των μεταφορών. Ωστόσο, μπορούν να

των επιπτώσεών του και μια εκτίμηση των (τοπικών)

χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι συνεπειών (κόστος

συνεπειών του για την υποδομή που εξετάζεται. Η

επισκευής και αντικατάστασης, κλπ.).

μεθοδολογία RAINEX επιτρέπει στους χρήστες να
αξιολογήσουν επίσης την επίδραση των κινδύνων

Παρόμοια με τις εφαρμογή του προηγούμενου πίνακα,

στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, η εναλλαγή από το επίπεδο

κάθε τοπικό φαινόμενο κατανέμεται σε μία από τις

αντικειμένου στο επίπεδο δικτύου είναι δυνατή.

Impact

(Local) Consequence
reduced
capacity

hoursdays

daysweeks

weeksmonths

monthsyears

very high

low

medium

high

extreme

extreme

high

low

medium

high

extreme

extreme

medium

low

medium

high

high

extreme

low

low

medium

medium

high

extreme

very low

low

low

medium

medium

high

no impact

not
relevant

not
relevant

not
relevant

not
relevant

not
relevant

Σχήμα 13: Πίνακας Επιπτώσεων-Συνεπειών
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5

Πρακτική
εφαρμογή

5.1 Εισαγωγή
Το

κεφάλαιο

αυτό

Δούναβη είναι μεταξύ Mauthausen και Au an der Doπεριλαμβάνει

μια

πρακτική

εφαρμογή της μεθοδολογίας RAINEX.

nau. Η συνολική έκταση της υδρολογικής λεκάνης είναι
647 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η υψομετρική διαφορά
μεταξύ της πηγής και των εκβολών του ποταμού είναι

Η περιοχή που μελετήθηκε και παρουσιάζεται σε αυτό το

περίπου 70 μέτρα. Ο ποταμός ρέει μέσα από μια στενή

παράδειγμα βρίσκεται στην Αυστρία και περιλαμβάνει

κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά Guttenbrunner και Gru-

την πόλη του Schwertberg και τα περίχωρά της. Τον

berger, διοχετεύοντας το νερό και δημιουργώντας

Αύγουστο του 2002, το Schwertberg γνώρισε μια

έτσι υψηλότερη και ταχύτερη εκφόρτιση σε αυτή την

καταστροφική πλημμύρα κατά μήκος του ποταμού Aist.

περιοχή

Η μέγιστη ένταση των βροχοπτώσεων της εκδήλωσης
πλημμύρας το 2002 ξεπέρασε τα 300 μμ/24ώρο και η

Ένας άλλος λόγος για την επιλογή αυτής της περιοχής

οικονομική ζημία (ζημιές σε κτίρια και υποδομές) που

για την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι η έκθεση

προκλήθηκε από την πλημμύρα εκτιμήθηκε σε περίπου

των υποδομών της περιοχής σε φαινόμενα ακραίας

€ 129 δισεκατομμύρια. Αυτός είναι ο λόγος που η

βροχόπτωσης και του μεγάλου αριθμού των πιθανών

περιοχή αυτή θεωρήθηκε ως αντιπροσωπευτική για

τοπικών φαινομένων. Στην περιοχή συναντώνται

την εφαρμογή της μεθοδολογίας.

στενές κοιλάδες και πολυάριθμα μικρά κανάλια και
κολπίσκοι. Οι τύποι των στοιχείων των υποδομών

Ο ποταμός Aist έχει μήκος 13,8 χιλιόμετρα και πηγάζει

που μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την περιοχή

από το Hohensteg, όπου οι ποταμοί Feldaist και Waldta-

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αναχώματα, υπόγειες

ist συναντώνται (Σχήμα 14). Η εκβολή του ποταμού στον

διαβάσεις και γέφυρες μεταξύ άλλων. Οι αποστάσεις
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5 Πρακτική εφαρμογή

Σχήμα 14: Ύπο έρευνα περιοχή2

μεταξύ του ποταμού και των στοιχείων της υποδομής

είναι υποχρεωτική και εξαρτάται από τους στόχους

είναι μικρές, οι πλαγιές είναι απότομες και οι επίπεδες

και τον σκοπό της μελέτης. Στην πρακτική εφαρμογή

περιοχές προστατεύονται από ένα φράγμα. Το γεγονός

που παρουσιάζεται, το στάδιο ανάλυσης κρισιμότητας

ότι ο ποταμός Aist απορέει σε ένα μεγαλύτερο ποταμό -

παραλείπεται, καθώς το παράδειγμα επικεντρώνεται

τον Δούναβη- αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας σε αυτή

σε προ-επιλεγμένα τμήματα του δικτύου.

τη περιοχή. Ωστόσο, ορισμένα μέτρα προστασίας στην
περιοχή του Δούναβη έχουν υλοποιηθεί λόγω των

5.2.2 Ανάλυση δέντρου έκθεσης

πολλών παραποτάμιων πλημμυρών στο παρελθόν.

Το δεύτερο βήμα στη μεθοδολογία RAINEX αφορά στην

5.2 Εφαρμογή RAInEx
5.2.1 Aνάλυση κρισιμότητας

ανάλυση της έκθεσης και τρωτότητας των υπό εξέταση
υποδομών. Για αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται
τα

δέντρα

έκθεσης

που

παρουσιάστηκαν

στις

προηγούμενες ενότητες. Όπως αναφέρθηκε στην

Το πρώτο στάδιο στη μεθοδολογία RAINEX αφορά

ενότητα 3.3, η μεθοδολογία RAINEX λαμβάνει υπόψη

στη διεξαγωγή της ανάλυσης κρισιμότητας ενός

τους

οδικού δικτύου, για την μετέπειτα εκτίμηση έκθεσης

κινδύνου: παραποτάμιες πλημμύρες, λιμνάζοντα νερά,

και τρωτότητάς του σε ακραίες βροχοπτώσεις και

ροή από συντρίμμια και πλημμύρες πλαγιάς λόφου

ακόλουθους

τέσσερις

τύπους

διαδικασιών

πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτό το στάδιο χρησιμεύει
για τη μείωση του αριθμού των τμημάτων ενός υπό

Το παράδειγμα που επιλέχθηκε αφορά στη διαδικασία

αξιολόγηση οδικού δικτύου βάσει της μεθοδολογίας

κινδύνου των παραποτάμιων πλημμυρών. Ξεκινώντας

RAINEX σε όσα είναι κρίσιμα. Αυτό είναι απαραίτητο,

από την αριστερή πλευρά του δέντρου έκθεσης (Σχήμα

όταν οι διαθέσιμοι πόροι ,όπως είναι ο χρόνος,

15), ο χρήστης απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις

είναι περιορισμένοι και ο χρήστης χρειάζεται να

σχετικά με την υποδομή που εξετάζει, ύπο τη μορφή

επικεντρωθεί μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα του

μιας αλυσίδας ακολουθίας. Με την απάντηση στα

δικτύου. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του σταδίου δεν

ερωτήματα αυτά, ο χρήστης θα είναι σε θέση να

2

(Πηγή: Google Earth)
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5 Πρακτική εφαρμογή

προσδιορίσει (α) ένα ή περισσότερα τοπικά φαινόμενα

για την ποσοτικοποίηση της έκθεσης και τρωτότητας

στα οποία η διαδικασία κινδύνου μπορεί να οδηγήσει

των υπό εξέταση υποδομών.

και (β) την αντίστοιχη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί

Log jam

Riverine
Flooding

Object type:
crossing bridge

Critical relative
altitude of
superstructure
to water level

ramming

MS-02

MS-03

overtopping

Infrastructure
in flat region

Infrastructure
within flood
zones

Infrastructure
in flood-prone
area
(unprotected)

Distance
to river less
than 200 m

Critical relative
altitude of road/
rail embankment to water
level

Object type: embankment, cut

PARALLEL
erosion

MS-01

MS-08

MS-09

MS-05

MS-07

Object type:
embankment,
cut

overtopping

Critical relative
altitude/distance of road/
rail surface to
water level

Object type:
embankment,
cut

OBLIQUE
erosion

MS-03

Object type:
simple cut,
underpass,
tunnel

submersion

Σχήμα 15: Άποψη δέντρου έκθεσης για τις παραποτάμιες πλημμύρες
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Ως πρώτο βήμα στην ανάλυση δένδρου έκθεσης, ο
χρήστης πρέπει να προσδιορίσει τις επίπεδες και
λοφώδεις περιοχές στην υπό έρευνα περιοχή (φύλλο
μεθόδου Νο MS-01). Τα ΓΣΠ μπορεί να είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο για τον υπολογισμό των διαφορετικων
υψομέτρων μιας περιοχής. Εφόσον τέτοια συστήματα
είναι διαθέσιμα, ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνει
με βάση ένα μοντέλο ψηφιακού εδάφους (DTM) για την
ανάδειξη διαφορετικών ζωνών υψομέτρου π.χ. 10-15
μέτρα. Ένα παράδειγμα ενός χάρτη που δημιουργείται
για την υπό εξέταση περιοχή χρησιμοποιώντας ένα
εργαλείο ΓΣΠ φαίνεται στο Σχήμα 16. Στο Σχήμα 16,
επίπεδες και λοφώδεις περιοχές ή απότομες και ήπιες
πλαγιές διακρίνονται χρησιμοποιώντας διαφορετικά
χρώματα. Τα χρώματα δείχνουν τις γωνίες των
πλαγιών: κόκκινο = καμία κλίση, πορτοκαλί = μέτρια

Σχήμα 16: Απεικόνιση ζωνών υψομέτρων στην
εξεταζόμενη περιοχή

απότομη πλαγιά, μπλε = απότομη πλαγιά.
Το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί εάν η υπό εξέταση
υποδομή βρίσκεται σε ζώνη πλημμυρών. Χάρτες
πλημμύρας είναι διαθέσιμοι για πολλές περιοχές
στην Ευρώπη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε αυτό το στάδιο. Εάν κάποιος τέτοιος χάρτης δεν
είναι διαθέσιμος για την υπό εξέταση περιοχή, το
φύλλο μεθόδου Νο MS-08 μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ανταυτού. Ως επόμενο βήμα, εκτελείται διασταύρωση
των ζωνών υποδομών και των ζωνών πλημμύρας
πρέπει να εκτελεσθεί. Αυτό το βήμα χρησιμεύει για
να καταδείξει κατά πόσον η υποδομή βρίσκεται σε
μια δυνητικά πλημμυρική περιοχή (κόκκινη ζώνη στο
Σχήμα 17).
Σχήμα 17: Χάρτης πλημμύρας στην εξεταζόμενη περιοχή
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5 Πρακτική εφαρμογή

Στο επόμενο βήμα, υπολογίζεται το ύψος του φράγματος
του ποταμού χρησιμοποιώντας την διαφορά ύψους
μεταξύ της επιφάνειας του ποταμού και της περιοχής
δίπλα στο ποτάμι. Η κατάταξη των αναχωμάτων του
ποταμού ορίζεται στο φύλλο μεθόδου Νο MS-09
και βοηθά για να περιγράψει την πιθανή έκθεση των
αναχωμάτων. Τα διαφορετικά χρώματα δείχνουν τα
εξής: κόκκινο - υψηλός κίνδυνος, γαλάζιο - μέτριος
κίνδυνος, σκούρο μπλε - χαμηλός κίνδυνος.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 18, υπάρχει μια περιοχή
υψηλού κινδύνου (κόκκινες γραμμές) στο άνω τμήμα
του χάρτη. Αυτό οφείλεται στη χαμηλή διαφορά ύψους
και της υψηλής κάμψης του ποταμού.
Σχήμα 18: Κίνδυνος παραβίασης φράγματος στην
εξεταζόμενη περιοχή
Για την αναγνώριση του αντικειμένου τύπου “γέφυρα
διέλευσης”, χρησιμοποιείται το φύλλο μεθόδου Νο MS02. Οι γέφυρες διέλευσης μπορούν να ταυτοποιηθούν
από την τομή των υποδομών και των αξόνων του
ποταμού, μέσω ερωτημάτων στη βάση «Open Street
Map» (OSM) ή με τον υπολογισμό της υψομετρικής
διαφοράς μεταξύ του Ψηφιακού Μοντέλου Υψομέτρων
(DEM) και του DTM. Στο Σχήμα 19 ο άξονας του ποταμού
εμφανίζεται ως μπλε γραμμή και ο άξονας της οδού
ως κίτρινη γραμμή. Οι τεμνόμενες πολύ-γραμμές που
εντοπίζουν τις γέφυρες σημειώνονται ως πράσινες
κουκκίδες.
Το επόμενο βήμα είναι να αξιολογηθεί το κρίσιμο
σχετικό υψόμετρο από την υπερκατασκευή έως
το επίπεδο του νερού (φύλλο μεθόδου Νο MS-03),
λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:
Κανάλι κάτω από το επίπεδο του νερού
Τραχύτητα κοίτης ποταμού
	 Το επίπεδο των πλημμυρών νερού με βάση τη

Σχήμα 19: Ταυτοποίηση των γεφυρών από διασταύρωση
των δικτύων υποδομών και του ποταμού

γνωστή κορυφή των πλημμυρών ή τη μέγιστη
πλημμύρα που βασίζεται σε γνωστή στάθμη των
πλημμυρών νερού
Ταχύτητες ροής
Αναταράξεις
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Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 20, δίπλα στο υπό
διερέυνηση

τμήμα

του

δρόμου

βρίσκεται

ένα

ρυθμιστικό φράγμα. Εάν η αποφόρτιση του νερού
αυξάνεται, τότε παρατηρείται αυξημένος κίνδυνος
για πλημμύρες. Η διαφορά ύψους μεταξύ της οδού και
του ποταμού μπορεί να υπολογισθεί από τη διατομή
του ποταμού. Η διατομή ενός ποταμού μπορεί να
προσδιοριστεί με τη μέτρηση του πλάτους του ποταμού
και της όχθης του καθώς και του βάθους του νερού.
Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό
της διαφοράς ύψους μεταξύ των υποδομών και της
επιφάνειας του ποταμού πρέπει να ληφθούν από έναν
εμπειρογνώμονα. Η απόσταση της υποδομής από
τον ποταμό είναι σημαντική, διότι συσχετίζεται με
τη διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας του νερού
και των υποδομών. Σε περίπτωση μικρής απόστασης
μεταξύ επιφάνειας του νερού και της υποδομής
και μικρής διαφοράς στο ύψος, όπως σε αυτό το
παράδειγμα, παρατηρήται το τοπικό φαινόμενο της
υπερπήδησης.
Μια άλλη σημαντική πτυχή σε αυτό το παράδειγμα
αποτελεί το ρυθμιστικό φράγμα, το οποίο προκαλεί
μειωμένες ταχύτητες ροής και χαμηλή έως μικρή
διάβρωση

υπό

κανονικές

συνθήκες

(εκτός

Σχήμα 20: Απεικόνιση διατομής ποταμού

από

κατάκλυση της δεξαμενής πίσω από το φράγμα).
Στο Σχήμα 21 απεικονίζονται οι διαφορές ύψους μεταξύ
των υποδομών και της επιφάνειας του ποταμού. Τα
διαφορετικά χρώματα απεικονίζουν τα εξής: κόκκινο
- υψηλή έκθεση, κίτρινο - μέτρια έκθεση, πράσινο χαμηλή έκθεση.
Για όλους τους άλλους τύπους αντικειμένων εκτός των
γεφυρών διέλευσης, η απόσταση από την υποδομή
στην επιφάνεια του ποταμού θα πρέπει να αξιολογείται
και να ελέγχεται (φύλλο μεθόδου Νο MS-05).
Σχήμα 21: Υψομετρικές διαφορές μεταξύ της επιφάνειας
της υποδομής και της επιφάνειας του ποταμού
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5 Πρακτική εφαρμογή

Τα μικρά τμήματα στο χάρτη GIS στην Εικόνα 22 είναι
αποτέλεσμα της διασταύρωσης των υποδομών και των
αξόνων του ποταμού και δείχνουν τις αποστάσεις από
το ποτάμι στο δρόμο. Οι κόκκινες γραμμές στο σχήμα
δείχνουν κρίσιμες αποστάσεις μεταξύ του δρόμου και
του ποταμού. Σε αυτά τα τμήματα, παρατηρούνται
τα τοπικά φαινόμενα υπερπήδησης και κατά μήκος
διάβρωσης.
Στην πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας που
παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα, δημιουργήθηκε
ένας επιπρόσθετος χάρτης για να δείξει το σχήμα
Σχήμα 22: Αποστάσεις του ποταμού από το οδικό
δίκτυο

του ποταμού. Αυτός ο χάρτης παρέχει στο χρήστη
πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές έκθεσης κατά
μήκος του ποταμού, με βάση την ακτίνα της καμπύλης
του.
Στο Σχήμα 23, η ακτίνα της καμπύλης του ποταμού
εμφανίζεται ως έγχρωμη γραμμή. Τα διαφορετικά
χρώματα απεικονίζουν τα εξής: κόκκινο - υψηλή
έκθεση, γαλάζιο - μέτρια έκθεση, σκούρο μπλε - χαμηλή
έκθεση.
Το τελικό στάδιο στην ανάλυση δένδρου έκθεσης
αφορά στον προσδιορισμό των τοπικών καταθλίψεων
και υπογείων διαβάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη
χρήση φύλλων μεθόδου Νο MS-12 και λαμβάνοντας
υπόψη το κρίσιμο σχετικό υψόμετρο ή την απόσταση

Σχήμα 23: Απεικόνιση ακτίνας καμπύλης του ποταμού

από την επιφάνεια των δρόμων στο επίπεδο του νερού
(φύλλο μεθόδου Νο MS-07). Σε αυτό το παράδειγμα
παρατηρείται το τοπικό φαινόμενο της βύθισης.

Σχήμα 24: Απεικόνιση υπόγειας διάβασης

42

P53087_Rainex Handbuch_griechisch_final.indd 42

24.08.16 12:39

5.2.3 Αξιολόγηση έκθεσης

berg για συσώρευση χαλαρών υλικών (Σχήμα 25). Η

Αφού προηγουμένως εντοπιστούν τα σχετικά τοπικά

ταχύτητα του ποταμού είναι ένας κύριος παράγοντας

φαινόμενα, πρέπει να αξιολογηθεί η έκθεση των υπό

που επηρεάζεται από την παρουσία χαλαρών υλικών

εξέταση στοιχείων με τη χρήση των πινάκων έκθεσης

ανάντι

όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες. Αυτό

στάθμιση των παραμέτρων, η εκτίμηση της έκθεση

το βήμα πρέπει να γίνει για κάθε τοπικό φαινόμενο

υπολογίζεται σε 3,0. Αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο

που προσδιορίζεται στο δέντρο έκθεσης. Σε αυτό

της έκθεσης του στοιχείου στη συσώρευση χαλαρών

το παράδειγμα παρουσιάζεται η ποσοτική εκτίμηση

υλικών είναι μεσαίο.

της

υποδομής.

Λαμβάνοντας

υπόψη

τη

έκθεσης μιας εκτεθειμένης γέφυρας στο Schwert-

Hazard process: Riverine flooding
Exposure Matrix

EM-01

Local phenomenon: Log jam

A

B

C

D

E

F

G

Parameter

weight
[1–3]

not relevant
0

low
1

medium
3

high
5

exposure

weighted
exposure

Presence of loose material
(potential flotsam) upstream of
the infrastructure [A]

2

3

6

Freeboard (HQ 100+)

2

Velocity of river

1

Relation overall width of all pillars (inside river bed) to width
of river

1

dam
small dischar- medium dilarge discharupstream to
ge area;
scharge area;
ge area
hold material
no trees
no trees

very low

1,0 – 1,5 m

0,5 – 1 m

<0,5 m

3

6

low

moderate

high

5

5

<10%

10% – 25%

>25%

1

1

SCORE:

3.0

Comments
General

log jam may lead to cascading effects, e.g. overtopping, 		
backwater ponding, structural damage (ramming), etc.

[A]

e.g. wood, deposits, houses, vehicles, etc.

Vulnerability Score
not relevant
0
low
1.0 – 2.5
medium
> 2.5 – 4.0
high
> 4.0 – 5.0

Σχήμα 25: Αποτέλεσμα εκτίμησης έκθεσης με χρήση του πίνακα No. EM-01
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5 Πρακτική εφαρμογή

5.2.4 Αξιολόγηση τρωτότητας

παράδειγμα που απεικονίζεται παρακάτω, η εκτίμηση

Το επόμενο στάδιο στη μεθοδολογία αφορά στη

τρωτότητας υπολογίζεται σε 2,8. Αυτό σημαίνει ότι

συμπλήρωση των στηλών F και G του πίνακα τρωτότητας

το στοιχείο είναι τρωτό από τη συσώρευση χαλαρών

(Σχήμα 26). Αυτό το βήμα πρέπει να εκτελείται για

υλικών σε ένα μέσο επίπεδο.

όλα τα τοπικά φαινόμενα που προσδιορίζονται. Στο

Hazard process: Riverine flooding
Exposure Matrix

VM-01

Parameter

Local phenomenon: Log jam

A

B

C

D

E

weight
[1–3]

not relevant
0

low
1

medium
3

high
5

F

G

weighted
vulneravulnerability
bility

Structural system of bridge

2

single beams
with possibility of local
break down

continuous
beams with
sometings

continuous
beams

5

10

Weight of structure, stability
material

2

light
(steel)

moderate

heavy (concrete)

3

6

Distance of pillars relating to
location of main velocity

1

long

medium

short

1

1

Direction of axis of pillar relating to axis of river

2

parallel

inclined

parpendicular

3

6

Geometriy of pillars

2

round

rectangular;
small width

rectangular;
large width

1

2

SCORE:

2.8

Vulnerability Score
not relevant
0
low
1.0 – 2.5
medium
> 2.5 – 4.0
high
> 4.0 – 5.0

Σχήμα 26: Αποτέλεσμα αξιολόγησης τρωτότητας με χρήση του πίνακα No. VM-01
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5.2.5 Αξιολόγηση τρωτότητας

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το βήμα πρέπει να

Η χρήση του πίνακα έκθεσης-τρωτότητας είναι το

πραγματοποιηθεί για όλα τα τοπικά φαινόμενα που

τελευταίο βήμα της μεθοδολογίας. Ο πίνακας αυτός

προσδιορίζονται. Στο παράδειγμα που απεικονίζεται

δείχνει διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης-τρωτότητας

στο Σχήμα 27, η υπό διερέυνηση γέφυρα υπολογίζεται

(πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή)

ότι έχει βαθμό έκθεσης 3.0 και βαθμό τρωτότητας 2,8,

συνδυάζοντας τις βαθμολογίες έκθεσης και τρωτότητας

γεγονός που σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο στοιχείο

που προηγουμένως αναλύθηκαν. Με αυτό τον τρόπο

ο αντίκτυπος από συσώρευση χαλαρών υλικών είναι

μπορεί να προσδιοριστεί ο κίνδυνος επηρεασμού

σε ένα μέσο επίπεδο.

του

αντικειμένου

από

τα

τοπικά

φαινόμενα.

Exposure Score

Vulnerability Score
not relevant
0

low
1.0 – 2.5

medium
2.5 – 4.0

high
4.0 – 5.0

not relevant
0

no impact

no impact

no impact

no impact

low
1.0 – 2.5

no impact

very low

low

medium

medium
2.5 – 4.0

no impact

low

medium

high

high
4.0 – 5.0

no impact

medium

high

very high

Σχήμα 27: Αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιπτώσεων για την υπό διερευνηση γέφυρα σχετικά με την συσώρευση
χαλαρών υλικών
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 28, ο δείκτης βαθμολογίας

είναι μέτριος, και ο αντίκτυπος από την βύθιση και

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα τοπικά φαινόμενα.

υπερπήδηση είναι υψηλός. Αυτός ο πίνακας βοηθά

Ο αντίκτυπος από την πλευρική διάβρωση είναι

στον εντοπισμό των κινδύνων από όλα τα σχετικά

χαμηλός, ο αντίκτυπος από την διαμήκη διάβρωση

τοπικά φαινόμενα.

την συσώρευση χαλαρών υλικών και την επιγόμωση

Vulnerability Score

Exposure Score

not relevant
0

low
1.0 – 2.5

medium
2.5 – 4.0

high
4.0 – 5.0

not relevant
0
low
1.0 – 2.5

lateral
erosion

medium
2.5 – 4.0
high
4.0 – 5.0

log jam
ramming
longitudinal
erosion

submersion

overtopping

Σχήμα 28: Αποτέλεσμα αξιολόγησης κινδύνου για την υπό διερεύνηση γέφυρα σχετικά με όλα τα σχετικά τοπικά φαινόμενα
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