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50 år med fokus på vand og miljø 
Den globale rådgivningsvirksomhed DHI kan tirsdag d. 25. februar fejre 50 års jubilæum som en af verdens 
førende inden for viden om vand, miljø og sundhed med mere end 1100 medarbejdere og 30 selskaber rundt 
omkring i verden.  
Verden er udfordret af en række megatrends som f.eks. klimaændringer, urbanisering, fødevare- og 
ressourceknaphed, og vand indgår som et helt centralt element i at finde løsninger til disse udfordringer. Det er 
baggrunden for, at DHI arbejder globalt og har succes med at kombinere viden om vand, miljø og sundhed. DHI 
yder både rådgivning, teknologioverførsel og træning. 

DHI har omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter med forskningscentre i Danmark, Singapore og 
Tyskland og samarbejder internationalt med universiteter og andre videninstitutioner om at udvikle ny viden. 
En hovedaktivitet er udvikling af softwareprogrammer, som rådgivere i hele verden bruger til at beregne 
forskellige scenarier som fx strømmens påvirkning af kyster og havneanlæg eller oversvømmelser i byområder.  

DHI’s 50-års-jubilæum fejres ved en reception tirsdag den 25. februar kl. 16 – 18. Alle forretningsforbindelser 
og samarbejdspartnere er velkomne på DHI, Agern Alle 5, Hørsholm. 

DHI igennem 50 år 

D. 25. februar er det præcis 50 år siden, at det daværende ’Vandbygningsinstituttet’ blev etableret som et 
udspring fra Danmarks Tekniske Højskole. I de første mange år fungerede DHI som virksomhed under 
Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, og er i dag et af Danmarks ni Godkendte Teknologiske 
Serviceinstitutter (teknologiportalen.dk).     

Ved etableringen af virksomheden var idégrundlaget at kombinere beregninger af vands strømninger med 
store modelforsøg så påvirkninger fra bølger og strøm på havne og kyster kunne undersøges. De første opgaver 
omfattede etablering og udvidelser af flere havne på den jyske vestkyst, men hurtigt fik DHI en omfattende 
aktivitet med at løse opgaver mange steder i verden.  

Arbejdsområdet er senere blevet udvidet til også at omfatte vand- og havmiljøopgaver samt toksikologi og 
sundhed gennem samarbejde og senere fusioner med Vandkvalitetsinstituttet og Dansk Toksikologi Center. 
Hovedoverskrifterne for DHI’s aktiviteter er derfor i dag vand, miljø og sundhed.  
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