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INDUSTRY 
Nyskapning for økt ressurseffektivitet og redusert produksjonsrisiko 

Bruken av ressurser som er avgjørende for industriell produksjon øker verden over. Den økende mangelen på disse ressursene 

fører på sin side til økte produksjonskostnader og -risikoer. 

På verdensbasis bruker industrien nå 22 % av alle tilgjengelige vannressurser. På lokal og regional skala begrenser 

vannmangelen muligheten til å øke produksjonsvolumet. Forurensning gjennom utslipp av avløpsvann og  avfall virker inn på 

miljøet og reguleres i økende grad med stadig strengere krav. 

I denne sammenhengen er bærekraftig bruk av vann og energi, avfallsminimering og gjenbruk, samt ressurseffektivitet avgjørende 

fokusområder for et skritt nærmere en mer levedyktig industriproduksjon. 

UTFORDRINGENE  Takle redusert ressurstilgjengelighet 

 Redusere økt miljøforurensning fra industri og andre kilder 

 Imøtekomme behovet for strengere miljøreguleringer 

 Redusere industriens produksjonskostnader 

 Forbedre effektiviteten for teknologier til behandling og gjenbruk av ressurser 

 Systematisere verifisering og testing av teknologi 

 Kontrollere miljøkonsekvensene knyttet til økte mengder avfallfra industrien  

VÅR TILNÆRMING Hos DHI har vi en helhetlig tilnærming til industriell produksjon og teknologi. Vi ser på hele 

verdikjeden i industrien, inkludert: 

 ressursbruken 

 muligheten for gjenbruk og optimalisering i produksjonsprosessen 

 utslipp fra avfallsstrømmer og hvordan miljøkonsekvensene kan reduseres. 

VÅRE LØSNINGER Vi støtter deg slik at du oppnår ressurseffektivitet og redusert utslipp fra avfallsstrømmer. Vi er også 

engasjert i nyskapning og testing av nye teknologier som kan være av verdi for industriene og øke 

bærekraften deres. Våre løsninger er skreddersydd for å imøtekomme kundens behov. De bygger 

på vår detaljerte kunnskap om produksjonsprosesser, teknologier og reguleringskrav. 

HOVEDMÅLET  ØKT BÆREKRAFT, KONTROLLERT FORURENSNING OG REDUSERTE KOSTNADER 

DHI MARKEDSOMRÅDE 



DHI MARKEDSOMRÅDE 
©

 D
H

I 
- 

P
ic

tu
re

 c
re

d
it
s
 ©

iS
to

c
k
 -

 C
o
ve

r:
 L

is
a

-B
lu

e
 -

 P
h

o
to

 a
b

o
ve

: 
Z

in
a

 S
e

le
ts

k
a

y
a

 

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 

På verdensbasis bruker industrien nå 22 % av alle vannressurser. 
I høyinntektsland når dette tallet 70 %. 

RESSURSEFFEKTIV PRODUKSJON  

For å sikre at industriproduksjon og ressurseffektivitet går hånd i 

hånd, tilbyr vi tjenester for:  

 Sparing og gjenbruk av vann og energi  
 Ressursgjenvinning  

 Minimering og gjenbruk av avfall  
 Bærekraftsvurderinger og -indikatorer  

 

FORURENSNINGSKONTROLL  

For å sikre forurensningskontroll i løpet av industriprosessen bidrar vi 

med:  

 Håndtering og regulering av kilder til industriforurensning  
 Overvåkning av avløpsvann, karakterisering og konseptualisering 

av utformingen på behandlingsanlegg  
 Alternative vannressurser (for eksempel gråvann)  

BEHANDLINGSTEKNOLOGI, INNOVASJON OG TESTING  

For å hjelpe deg med å utvikle, teste og verifisere nyskapende, 

effektive og bærekraftige behandlingsteknologier tilbyr vi:  

 Laboratorie og felt testing av behandlingsteknologi  
 Teknologiens bærekraftighet 

 Verifisering av teknologier  

 

STRATEGIER OG LØSNINGER FOR AVFALL OG JORD 

For å vurdere og overvåke miljøkonsekvensene av avfallsstrømmene 

fra industri på en effektiv måte, støtter vi deg med:  

 Karakterisering og klassifisering av avfall og jord 

 Beslutnings- og teknisk støtte til lovgivning  
 Miljøkonsekvensutredning (EIA) og risikovurdering  

 Minimering og gjenbruk av avfall  

Mange industrivirksomheter har behov for 

store mengder kjølevann . Kjølesystemer 

forbruker store mengder energi, og 

effektiviteten har stor innvirkning på 

produksjonen for enkelte anlegg. Vi 

gjennomførte forsknings- og utviklingsstudier 

for å vurdere ulike muligheter til å forbedre 

kjølesystemenes energieffektivitet ved å 

benytte nye og avanserte algoritmer basert 

på online modeller for vanndistribusjon. 

Resultat: økt effektivitet, energibesparelse 

og redusert CO2-fotavtrykk. 

For de fleste industrier er det nødvendig 

med konstante tiltak for å redusere det totale 

forbruket av vann, energi og kjemikalier. Vi 

har ekspertisen som kan støtte industrien i 

alle faser for renere produksjonstiltak, med 

hensyn til vannbaserte 

produksjonsprosesser. På denne måten 

bidrar vi til å redusere CO2- og 

vannfotavtrykk og miljøkonsekvenser. Vi 

muliggjør også betydelige besparelser av 

utgifter til vann- og energiforbruk. 

Etter hvert som samfunnet blir rikere, er det 

et økende behov for å bevare og gjenvinne 

ressurser fra avfall. Det blir også avgjørende 

å håndtere restavfall på en miljømessig 

bærekraftig måte. Vi kan bidra med 

evalueringen av gjenvinningspotensialet for 

avfallsstrømmer. Slik kan vi også redusere 

mengden avfall og redusere presset på 

naturressurser. Vi legger også til rette for 

mulige besparelser gjennom gjenbruk og 

resirkulering. 

PROSJEKTER 


