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Why create low-carbon, resilient, and livable cities? 

Climate change 
and rapid 
urbanization are 
the dual 
challenges of 
the 21st century 
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Cities facing extreme flood risk 

Sources:  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research, NatCatSERVICE 2013; WB 2013 

$3.8 Trillion 
Disaster related losses 

from 1980-2012 

Population growth and environmental degradation 
contribute to disaster risk and extreme events 



• Average annual global flood losses in 

136 cities with >1 million population 

are estimated to multiply from $6 

billion in 2005 to $52 billion by 2050  

• Only social-economic factors taken 

into account 

• A 1.5°C scenario by 2050 is locked in. 

There is a 40% chance of exceeding   

4°C  by 2100.  

• Resulting in heat extremes, water 

shortages, and severe crop yield and 

production losses 

The World Bank’s Perspective on Climate Change 



Why the World Bank believes in taking action for 
sustainable development 

• Climate change could roll back 

decades of development 

 

• The poorest and most 

vulnerable will be hardest hit 

 

• The World Bank is well 

positioned to leverage our 

knowledge, global scope, and 

convening powers to catalyze 

action by others to: 

• Prevent a 4°C world 

• Prepare our clients for a 

2°C world. 



 
• A knowledge platform to support cities 

 

• Led by World Bank and supported by Global Environment Facility 

(GEF), in partnership with GEF Agencies, development banks, UN 

organizations, Resource Team (WRI, ICLEI and C40), think tanks 

and local institutions:  

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

Global Platform for Sustainable Cities 

Provide a forum for knowledge sharing 

Create space for collaborative engagement and 

partnership  

Forge a common vison and approach to urban 

sustainability 



Challenges to Low Carbon and Resilience Planning in 
Cities 

CITY CLIMATE 
PLANNER 
CERTIFICATION 
PROGRAM 

CITY CREDITWORTHINESS 
INITIATIVE 

• “If you can’t measure it, you can’t manage it.” Michael 

Bloomberg, Special Envoy on Cities and Climate Change 

to UN Secretary General 

• Most cities do not know where the majority of their 

emissions come from 

Data 

• Lack of in-house technical expertise 

• Lack of familiarity with robust modeling tools that account 

for realities of local data limitations and local capacity 

Planning Capacity 

• Quickly growing cities require a holistic view of risks and 

shocks from climate change across sectors 

Holistic Resilience Planning 

• Cities will need infrastructure investment - $90 trillion in 

next 15 years 

• Path to financing is not clear 

Low Carbon Financing 



• The CURB tool helps cities understand: 

– How emissions differ by sector and 
over time 

– How your city compares to others 

– Appropriate technologies options given 
local context  

– Emissions, energy and financial 
implications of different interventions 

– Comparison of scenarios you create 

• Developed in partnership with C40 
Cities and Compact of Mayors 

• Designed for all types of cities and 
comes with global default data for key 
urban sectors 

Better Modeling Capacity to Inform 
Planning and Investment 



Pollution Management 

Land Restoration 

Transportation 
Urbanization and Green 

Spaces 

Water and Sanitation 

Solid Waste Management 

And more… 

On the ground: Urban environment projects invest in 
services while addressing impact on environment and 
natural resources 

















รายละเอียดกิจกรรม 

ส ารวจ และ
รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมหลกัที่
ก่อให้เกิดการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

ค านวณปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดจาก
กิจกรรมหลกัของ
เทศบาลที่เข้า
ร่วมโครงการ 

คาดการณ์
ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในกรณี
ปกต ิเพ่ือจัดท า 
Emission 
baseline 

รายงานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก 
ระดับเมือง 

ประเมินชุดของ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ใน
การลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ประเมินกจิกรรมที่มี
ความเหมาะสมในการ
ลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจก 

ประเมินศักยภาพของ
กิจกรรมระดับเมืองและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และความเป็นไปได้ใน
การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ี
สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละเมือง 

จัดท าแผนและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมกับเมือง พร้อมทั้งการวิเคราะห์ทางการเงิน 

1. คัดเลือกเมือง/
เทศบาลเข้าร่วม
โครงการ 

2. จัดท า 
• คู่มือแนวทางการ
ประเมิน City 
Carbon footprint 

• คู่มือจัดท า แผน
และแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่
เหมาะสมกับเมือง 

• คู่มือในการประเมิน
โครงการ 

การศึกษาการก าหนดราคาของคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึน้จาก LCC program และ
มาตรการจูงใจส าหรับผู้ซ้ือเครดิตจาก LCC program (CS-14) 

(CS-14) 

พ.ศ. 2560-2562 

 
พัฒนาแนวทาง 

(Guideline) ในการจัดท า
แผนการลดก๊าซเรือนกระจก
ของเมือง ที่ประกอบด้วย

บริบททางสิ่งแวดล้อม และ
สังคม 

พัฒนาเอกสารข้อเสนอ
โครงการ (Project Design 
Document: PDD) ซึ่งระบุ
รายละเอียดของโครงการ 
ขอบเขตของโครงการ และ
ระเบียบวิธีการค านวณ
ปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก แผนการ
ติดตามประเมินผล 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  

(CS-13) 

(CS-13) (CS-11,CS-12,CS-13) 

ผลท่ีได้รับ 

1. การพัฒนาและการ
ด า เ นิ น ก ล ไ ก  LCC 
program จะเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนา
ระบบตลาดคาร์บอน
ในประเทศไทยเ พ่ือ
สนับสนุนการลดก๊าซ
เรือนกระจกในอนาคต 

 
2. โครงการลดก๊ าซ
เรื อนกระจกที่ มี การ
ด า เนิ นการ ใน เมื อ ง
สามารถน ามาพัฒนา
และขึ้นทะเบียนเป็น
โครงการลดก๊าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตร ฐ านของ
ประเทศไทย (T-VER) 
ได ้

 



              

 

Why we need refrigeration and cooling 
systems?  

Source: energyathaas.wordpress.com 



Food Loss and Waste 

Cutting Food Waste to Feed the World 
 
• 30 to 40% of food produced for human consumption is lost before it can 

even make it to the market in the developing world. 
 

Serious Economic, Social and Environmental Consequences 
 
• Global food loss estimate is a staggering $1 trillion in retail value  - 

equivalent to the GDP of Switzerland; 
• Food loss and waste (3.3 GtCO2 equivalent) is the third top GHG emitter 

after USA and China if it were a country. 
• This amount is more than twice the total GHG emissions of all USA road 

transportation in 2010. 
 
 

 
Source: FAO Cutting Food Waste to Feed the World, 2011; Food Waste Footprint – Full-cost accounting, 2014, FAO. 19 
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Cooling systems  
significantly contribute to climate change 
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Balance the developing countries’ basic  
cooling needs and reduce climate change effect 



Life Cycle GHG Emissions of Cooling Technologies 
 

Total GHG 

Emissions  
 

 

Direct GHG 

Emissions  

 

 

Indirect GHG 

Emissions  

 

Refrigerant  
Leakage 

 

Energy 
Consumption 
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Global Warming Potential of Different Refrigerants 
 

 

 

 

 

Source: Values for 100 year global warming potential (GWP) from IPCC Fourth Assessment Report 24 



Global Warming Potential of Different Refrigerants 
 

 

 

Source: http://eosclimate.com/wp-content/uploads/2015/04/EOS-Climate-HFC-Recycling-Fact-Sheet.pdf 25 



Switching to Low ODP and Low GWP Refrigerant 
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