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ENERGI
Bærekraftige løsninger på verdens energibehov

Det forventes at det globale energibehovet vil øke med mer enn én tredel innen 2035*. Samtidig er etterspørselen etter vann til
energiproduksjon beregnet til å øke med 85 %. Resultatet: et ekstremt press på de allerede begrensede vannressursene i verden.
Til tross for CO2-fotavtrykket vil hydrokarbonkilder fortsette å være viktige bidragsytere til den globale energiproduksjonen. Det vil
derimot være nødvendig å utvikle fornybar energi parallelt, både for å dekke deler av den økte energietterspørselen, men også for
å erstatte bruken av fossilt brensel på sikt.
* International Energy Agency 2012

UTFORDRINGENE







VÅR TILNÆRMING

Møte den økende energietterspørselen verden over
Møte behovet for trygg, kostnadseffektiv og bærekraftig leting og utvinning av fossilt brensel fra
havområder
Sørge for at fornybar energi blir økonomisk og bærekraftig
Optimalisere prosesser for å redusere bruken av vann uten gjenbruk både offshore og på land

Nyskapende, økonomiske og bærekraftige løsninger er nødvendige for å møte det stadig økende
energibehovet uten å sette jordens begrensede ressurser i fare. Vi bidrar med å tilby nettopp dette.
Vi oppnår dette gjennom å benytte vår omfattende kunnskaps- og teknologibase. Vi samarbeider
tett med våre kunder og drar fordel av nesten fem tiår med global erfaring. På denne måten finner
vi den rette løsningen til hver enkelt utfordring.
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VÅRE LØSNINGER

HOVEDMÅLET

Våre løsninger til energisektoren er basert på avanserte teknologier knyttet til feltovervåkning,
fjernavlesning, modelltesting, laboratorieanalyser, numeriske modeller og tilpasset
programvareutvikling. Vår teknologi og våre medarbeidere gir deg direkte tilgang til vår globale
kunnskap.
TRYGG ØKNING I PRODUKSJON, REDUSERTE KOSTNADER, ØKT BÆREKRAFT
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Den globale etterspørselen etter energi vil øke med mer enn 33 % innen
2035

OLJE OG GASS

VANNKRAFT

For å sikre trygge, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger til
design og drift av strukturer i havet omfatter våre tjenester:
 MetOcean-data
 Varsler for vind, bølger, vannivåer og strøm
 Online-overvåkning
 Fysisk modelltesting og numerisk fluiddynamikkanalyse (CFD)
 Hydrodynamisk belastnings- og responsanalyse – faste og flytende
strukturer
 Miljøkonsekvensutredninger (EIA)
 Modeller for oljesøl og nødresponssystemer
 Økotoksikologisk testing

Vannkraft utgjør en av de eldste formene for fornybar energi, og er
fortsatt hovedkilden til energi i enkelte deler av verden. Våre viktigste
aktiviteter knyttet til vannkraft er:
 Prognoser for strømgenerering
 Vannkraftproduksjon og -optimalisering
 Håndtering av reservoarsedimenter
 Optimalisering av hydrauliske strukturer
 Vannkvalitet i reservoarer
 Compliance revisjoner

OFFSHORE-VIND
For offshore vindindustrien retter våre aktiviteter seg mot å sikre
trygge og kostnadseffektive løsninger på alle trinn i prosessen,
inkludert i installeringsfasen. I tillegg til ytelser vi tilbyr til olje- og
gassindustrien, dekker vi:
 Prognosering av metocean-data under installasjon og drift. Dette
inkluderer online-overvåkning
 Optimalisering av installasjons- og konstruksjonsplaner
 Optimalisering av utvaskingsbeskyttelse
 Analyse av støykonsekvenser
 Konsekvenser for havbunn og kystlinje

KRAFTVERK
Store konvensjonelle kraftverk er ofte plassert i kort avstand fra
kysten. Dette forenkler tilgangen til drivstoff som transporteres av skip,
i tillegg til kjølevann fra havet. Spesielt for kjølevannsprosesser og systemer påtar vi oss følgende:
 Optimalisering av plassering og design av innløp og utløp
 Betingelser for hydraulisk design
 Miljøkonsekvensutredninger
 Termisk resirkulering/spredning
 Vurdering av vannkvalitet
 Sedimentering, begroing og inntrengning av sjøgress, fisk og avfall
 Strømningsfenomener
 Intern strømnings- og pumpeoptimalisering
 Modelltesting – numerisk fluiddynamikk analyse (CFD)

BØLGE- OG TIDEVANNSENERGI
Sektoren for bølge- og tidevannsenergi befinner seg i en
overgangsfase mellom utviklingsstadiet og det første stadiet med
produksjon i stor skala. Våre hovedaktiviteter (i tillegg til tjenestene
som er angitt ovenfor) er knyttet til:
 Område- og ressursvurdering
 Prognoser for strømgenerering
 Strømproduksjon, inkludert interaksjonseffekter

UKONVENSJONELL ENERGI
Fra kjernekraft og varmeenergi til skiferolje og -gass er våre viktigste
tjenester knyttet til:
 Problemer knyttet til miljøpåvirkning
 Reduksjon av vann som ikke kan gjenbrukes
 Optimalisering av energiutvinning

PROSJEKTER

Siden 2008 har vi bistått Chevron i
Wheatstone LNG-prosjektet – et av
Australias største ressursprosjekter. Vi
leverer omfattende miljørelatert bistand
inkludert numeriske modeller og ekspertråd
for å kvantifisere og redusere potensielle
konsekvenser for havområdene. Etter
godkjenningen av
miljøkonsekvensutredningen (EIA) i 2011
har vi fortsatt å bistå Chevron i
anbudsfasen. Vi leverer nå våre tjenester i
mudringsfasen.

EU har som mål å utvikle omtrent 40 GW
med vindkraft offshore for å fylle sitt mål for
grønn energi innen 2020. Vi støtter dette
initiativet med nyskapende og
kostnadseffektive metoder for
miljøkonsekvensutredninger, og hydraulisk
design som er spesifikk for offshore utvikling
av vindkraft. Vi hjelper med å overkomme
utfordringer som påvirkning på havfugl og
marine dyr, endringer i havbunn og
kystlinjen, og interaksjonen med bølger,
strømmer og vind.

Les mer om disse og andre prosjekter i vårt Scribd-bibliotek www.scribd.com/dhigroup
Ta kontakt på: info@dhigroup.com
Du finner mer informasjon på: www.dhigroup.com

Vi utviklet en prognosemodell for
vannkraftproduksjon for TenneT TSO
GmbH, en tysk
transmisjonsnettverksoperatør. Vår unike
prognose omfatter vannkraftproduksjon fra
en rekke tyske elver som nesten dekker et
område på 200 000 km2. Dette gjorde at
TenneT optimalt kunne markedsføre
varierende energiproduksjon fra
elvekraftverk.

