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Vänd er med förtroende till DHI när ni har tuffa utmaningar som rör vattenmiljöer, oavsett om det gäller 

vattendrag, sjöar, kust och hav, vatten i städer eller i industrin.  

Om ni behöver spara vatten, förbättra vattenkvaliteten, bedöma vattnets påverkan, hantera vattenflöden 

eller fördela vattenresurser hjälper våra kvalificerade medarbetare dig att hitta den bästa lösningen. 

Hela vår värld är vatten. Vår kunskap om alla sorters vattenmiljöer är unik. Det är resultatet av 50 års 

hängiven forskning inom vatten, miljö och hälsa och våra samlade erfarenheter från mer än 140 länder. 

Genom vår egenutvecklade programvara och våra lokala kontor arbetar vi ständigt med att göra vår 

kunskap globalt tillgänglig för kunder och samarbetspartner. Välkommen till DHI!  

VÅRA LÖSNINGAR 

 Konsulttjänster 

 Marknadens mest avancerade modelleringsverktyg – MIKE by DHI  

 Skräddarsydda beslutsstödssystem – MIKE CUSTOMISED by DHI 

 Utbildning och kunskapsspridning – THE ACADEMY by DHI 

VÅRA EXPERTOMRÅDEN 

 Vattenbruk och jordbruk 

 Energi 

 Klimatförändringar 

 Kust- och hav 

 Yt- och grundvatten 

 Urbant vatten 

 Industri 

 Miljö och ekosystem 

 Produktsäkerhet och miljöriskbedömning 

DHI PROFIL 

THE EXPERT IN 

WATER ENVIRONMENTS 



DHI SVERIGE AB  DHI:S LOKALA KONTOR 

Australien  

Brasilien  

Brunei  

Bulgarien 

Danmark (Huvudkontor) 

Frankrike 

Indien 

Indonesien 

Italien 

Kanada 

Kina 

Malaysia 

Norge 

Nya Zeeland 

Österrike 

Peru 

Polen 

Rumänien 

Singapore  

Slovakien 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Sydafrika 

Tjeckien 

Turkiet 

Tyskland 

UAE (Förenade 

arabemiraten) 

Ungern 

USA  

Vietnam 

DHI Sverige AB 

Drakegatan 6 

SE-412 50 Göteborg 

Sweden  

 

+ 46 31 80 87 90 Telefon 

+46 31 15 21 20  Fax 

Kontakt: semarket@dhigroup.com  

För mer information, besök: www.dhi.se  
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DHI PROFIL 

VÅRA MEDARBETARE UTÖKAR OCH SPRIDER VÅR KUNSKAP ÖVER HELA VÄRLDEN  

Våra kvalificerade medarbetare (80 % MSc och PhD) utökar ständigt vår samlade kompetens inom vattenmiljöområdet. Genom 

dem sprids vår kunskap globalt från våra lokala kontor. Därmed säkrar vi lokal anpassning på alla våra lösningar världen över. 

  

BETRODDA RÅDGIVARE ÅT VÅRA KUNDER 

En förutsättning för framgångsrika projekt är ett nära samarbete med våra kunder. Vi är angelägna om att lösa deras unika 

utmaningar. Som deras betrodda rådgivare är yrkesmässig integritet grundläggande för oss. Våra kunder finns inom alla nivåer, 

såväl beslutsfattare som teknisk personal inom vattenmiljöområdet.  

 Myndigheter och statliga organisationer  

 Samhälls och industrisektorer som hamnar, VA-verksamhet, energi, infrastruktur och transporter  

 Konsulter och entreprenörer  

KVALITET GARANTERAR BÄSTA RESULTAT VI SAMVERKAR MED GLOBALA LEDARE INOM 

VATTENMILJÖER 

Branschen erkänner vår expertis, kunskap och trovärdighet. 

Vi är stolta över att samverka med organisationer som har ett 

stort inflytande på världens vatten.  

För att säkra våra kunders behov, 

utvecklar och levererar vi våra 

produkter och tjänster i enlighet med 

vårt omfattande ledningssystem. 

Systemet är certifierat enligt 

internationell kvalitetsstandard – 

ISO9001 


