”Snabb anpassning”
Ett projekt om beredskap och robusthet i transportsystemet
vid oljebrist eller snabb prisuppgång

oljeberoende samt hur den
svenska beredskapen ser ut i
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med billig olja.
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I projektet ”Snabb anpassning” undersöks
möjliga åtgärder och nuvarande beredsårbarhet, robusthet och beredskap hos daskapsplaner.
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för en minskad oljetillgång.
 Rekommendationer och förslag. ProProjektet består av följande delar:
jektet utmynnar i rekommendationer och
 Nulägesbeskrivning av sårbarhet och beförslag till aktörer på nationell, regional
redskap. Här studeras transportsystemets

och kommunal nivå. Resultatet sammanställs i en slutrapport, där även en analys av
hinder och framgångsfaktorer är tänkt att
ingå.
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