
I år publicerades den globala riskrapporten av Världseko-
nomiskt forum inför det årliga mötet för världens ledare i 
schweiziska Davos. I den redovisades de risker som 750 
experter och beslutsfattare från olika delar av världen upp-
lever som störst. För första gången någonsin var alla de fem 
risker som hamnade överst på listan klimatrelaterade.

Nu utlyser regeringar och stora företag runt om i världen kli-
matnödläge – tillkännagivanden som snabbt följs av utfäs-
telser om en dramatisk minskning av växthusgasutsläppen.

För att uppnå nettonollutsläpp och förhindra katastrofala 
klimatförändringar måste vi ta itu med sådana växthusgas-
utsläpp som är knutna till nationell infrastruktur, som trans-
port, vatten, avfall, energi och kommunikation.

Även om allmänheten blir alltmer medveten om miljöpåver-
kan från annan industri, har många missat utsläppen som 
är knutna till att bygga infrastrukturen.

Att begränsa infrastrukturens  
utsläpp är en av nycklarna till att  
stävja klimatkrisen

Klimatåtgärder – Kostnader för växthusgasutsläpp från infrastrukturen

I dagsläget står infrastruktursektorerna i länder som Storbritannien för över 50 % av koldioxidutsläppen. 
Med tanke på att befolkningen i städerna ökar och behovet av ny och bättre infrastruktur i Europa  
kvarstår, kan den siffran öka till så mycket som 90 % fram till 2050. I rapporten Carbon Cost in Infra-
structure: the Key to the Climate Crisis? granskas en av de sektorer som bidrar mest till koldioxidutsläppen 
– infrastrukturen – och vi får en viktig insikt i vad det skulle kosta att uppnå nettonollutsläpp.



Ett allt större antal företag, kommuner och  
länder förbinder sig nu till nettonollutsläpp av 
växthusgaser, men de kostnader som detta  
medför utgör en komplex bild. 

INSIKTER FRÅN INSIGHT-RAPPORTEN
Att bygga infrastruktur orsakar betydande växthusgasut-
släpp över hela världen, men dessa utsläpp uppmärksam-
mas inte alls i samma grad som växthusgasutsläppen från 
trafikeringen.

Om nettonollutsläpp ska uppnås måste man ta hänsyn till  
klimatgasutsläpp under samtliga projekt- och designstadier.

Att minska växthusgasutsläppen från byggandet av infra-
struktur kan medföra en kostnadsbesparing, men för att 
lösa klimatkrisen måste vi förbinda oss till åtagandena att 
minska växthusgasutsläppen, snarare än att de bara blir  
en sidoeffekt. 

Det finns ett samband mellan växthusgasutsläpp och kost-
nader, men det finns också en brytpunkt. Genom att öka för-
ståelsen för denna brytpunkt, hur den ser ut, vad den beror 
av och när den inträffar är avgörande för att kunna styra det 
enskilda projektet i linje med klimatmålen.

Läs mer om hur vi kan få större kunskap om och anpassa 
planeringen och byggandet av infrastruktur för att begränsa 
växthusgasutsläppen.

Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis? 
är den första i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco 
på ämnet klimatåtgärder, där våra experter belyser data, 
fakta och forskning som krävs för att planera och bygga 
säkra och motståndskraftiga stadsmiljöer för framtiden.

Climate Action Carbon Cost in Infrastructure

53%
Växthusgasutsläpp från infrastruktur i 
Storbritannien inklusive användning

16%
Växthusgasutsläpp från  

uppbyggnad, drift och underhåll av  
infrastruktur i Storbritannien

90%
Förväntat växthusgasutsläpp från  

infrastruktur i Storbritannien inklusive 
användning 2050

Det är viktigt att veta att det 
finns ett samband mellan 
växthusgasutsläpp och 
kostnader, men att tillämpa 
denna kunskap i praktiken 
kräver en djupare förståelse.

Infrastrukturens andel av  
utsläppen i Storbritannien

Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis?

