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International Conference 

“Adaptation of Transport Networks to Climate Change” 

 
Provisional Programme, Sessions and Topics 

 

  First Day 

09:00 - 10:00 

10:00 – 10:30 

Registration 

Official Opening, Welcome address 

10.30- 11.30 SSeessssiioonn  II::  CClliimmaattee  cchhaannggee  SScciieennttiiffiicc  RReevviieeww  

PPrreesseennttaattiioonnss  bbyy  pprrooffeessssoorrss  aanndd  sscciieennttiissttss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  sscciieennttiiffiicc  bbaacckkggrroouunndd,,  tthhee  

llaasstt  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  tthhee  iilllluussttrraattiioonn  ooff  tthhee  hhoott  ssppoottss  mmaapp  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee..  TThhee  

cchhaalllleennggeess  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreenntt  iimmppaaccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  sshhoouulldd  bbee  aallssoo  aaddddrreesssseedd..      

11.30-12.00 Coffee Break 

12.00-13.00 SSeessssiioonn  IIII::  TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreegguullaattoorryy  aanndd  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkk  

TThhiiss  sseessssiioonn  wwiillll  ffooccuuss  oonn  ddiiffffeerreenntt  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreegguullaattoorryy  aanndd  ppoolliiccyy  ffrraammeewwoorrkkss  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  iissssuuee  ooff  tthhee  cclliimmaattee  cchhaannggee  aaddaappttaattiioonn..  TThhee  aaddaappttaattiioonn  aanndd  

mmiittiiggaattiioonn  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  sshhoouulldd  bbee  aallssoo  aaddddrreesssseedd..  TThhee  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  

FFrraammeewwoorrkk  ccoonnvveennttiioonn  ffoorr  cclliimmaattee  cchhaannggee  ((UUNNFFCCCCCC))  wwiillll  bbee  aallssoo  aannaallyysseedd.. 

13:30 – 15:00 Lunch  

15:00 - 16:00 SSeessssiioonn  IIIIII::  IImmppaaccttss  aanndd  aaddaappttaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  rrooaadd  nneettwwoorrkkss  

PPrreesseennttaattiioonnss  oonn  aaddaappttaattiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oorr  

ffoorreesseeeenn  ttoo  pprreevveenntt  iimmppaaccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  rrooaadd  nneettwwoorrkkss..    

16.00-16.30 Coffee Break 

16.30-18.00 SSeessssiioonn  IIVV  ::  IImmppaaccttss  aanndd  aaddaappttaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  rraaiill  nneettwwoorrkkss  

PPrreesseennttaattiioonnss  oonn  aaddaappttaattiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oorr  

ffoorreesseeeenn  ttoo  pprreevveenntt  iimmppaaccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  rraaiill  nneettwwoorrkkss..    



18.00 End of first day 

20.00                                   Dinner offered by the hosts 

 

 

 Second Day 

9:30 – 10:30 SSeessssiioonn  VV::  IImmppaaccttss  aanndd  aaddaappttaattiioonn  ooff  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  iinnllaanndd  wwaatteerr  

nneettwwoorrkkss  

PPrreesseennttaattiioonnss  oonn  aaddaappttaattiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oorr  

ffoorreesseeeenn  ttoo  pprreevveenntt  iimmppaaccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  iinnllaanndd  wwaatteerr  nneettwwoorrkkss..       

10:30 – 11:00 Coffee Break 

11:00 - 12:00 SSeessssiioonn  VVII::  IImmppaaccttss  aanndd  aaddaappttaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ppoorrttss    

PPrreesseennttaattiioonnss  oonn  aaddaappttaattiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  oorr  

ffoorreesseeeenn  ttoo  pprreevveenntt iimmppaaccttss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  ppoorrttss..      

12:00 - 12:45 SSiixxtthh  VVIIII::  IImmppaaccttss  aanndd  aaddaappttaattiioonn    rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkkss  ––  

RReeggiioonnaall  aanndd  ssuubb--rreeggiioonnaall  ppeerrssppeeccttiivvee    

TThhee  AAddaappttaattiioonn  mmeeaassuurreess  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  oonn  sseeccttoorriiaall  bbaassiiss  

((pprreevviioouuss  sseessssiioonnss))  bbuutt  iiss  aallssoo  eesssseennttiiaall  aanndd  ccrruucciiaall  ttoo  bbee  aaddddrreesssseedd  oonn  ggeeooggrraapphhiiccaall  

bbaassiiss..  TThhee  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkkss  ooff  tthhee  llaannddlloocckkeedd  ccoouunnttrriieess,,  ooff  tthhee  ssmmaallll  iissllaannddss,,  ooff  

tthhee  ccooaassttaall  ccoouunnttrriieess,,  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  tthhaatt  aarree  ffaarr  aawwaayy  oorr  cclloossee  ttoo  tthhee  ““hhoott  ssppoottss””  

ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  mmaapp  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss  aanndd  wwiillll  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  iimmppaaccttss  ffrroomm  

cclliimmaattee  cchhaannggee..  TThheessee  sseevveerraallttiieess  sshhoouulldd  bbee  aaddddrreesssseedd  aanndd  eevvaalluuaatteedd..   

13:00 – 14:30 Lunch Break 

14:30 - 16:00 
SSeessssiioonn  VVIIIIII::    NNaattiioonnaall  IInniittiiaattiivveess   

SSeevveerraall  ccoouunnttrriieess  hhaavvee  aallrreeaaddyy  ssttaarrtteedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkkss  

aaddaappttaattiioonn  ttoo  cclliimmaattee  cchhaannggee  iimmppaaccttss..  NNaattiioonnaall  llaawwss,,  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  

iinniittiiaattiivveess  wwiillll  bbee  pprreesseenntteedd,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassee  ssttuuddiieess  tthhaatt  ccoouulldd  bbeeccoommee  bbeesstt  

pprraaccttiicceess..     

16:00 – 16:30 Coffee Break 

16:30 - 17:30 
RRoouunndd  TTaabbllee  ––  CCoonncclluussiioonnss  \\  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  

TThhee  CCoonnffeerreennccee  sshhoouulldd  pprroovviiddee  ccoonncclluussiioonnss  bbuutt  mmaaiinnllyy  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  

eexxppeerrtt  ggrroouupp  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttooppiicc..   

18.00 End of conference 

 


