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OVERFLATEVANN OG GRUNNVANN
Water – a precious and finite resource

Verdens vannforbruk fordobles hvert 20. år, dobbelt så raskt som befolkningsveksten. I 2025 vil vannbehovet være 56 % større
enn forsyningen. Forvaltningen av denne verdifulle og begrensede ressursen er en kritisk utfordring som haster.
Mens det i teorien er nok ferskvann på planeten til å forsyne befolkningens behov, blir mye av det sløst bort, forurenset og håndtert
på en ikke-bærekraftig måte. I tillegg betyr den skjeve fordelingen at enkelte deler av planeten har mer enn nok vann, mens andre
deler lider av vannmangel. I mange områder fører stadig mer uregelmessig nedbør til gjentatte sykluser med tørke og flom.
Det kritiske behovet for vann for å opprettholde alle sider av menneskelig aktivitet har gjort at vi nå lever på flomsletter og deltaer
som ligger tett innpå elvene. I dag lever 82 % av verdens befolkning i slike områder, og er utsatt for stor flomrisiko. Dette forsterkes
ytterligere av konsekvensene av klimaendringer. Det umiddelbare behovet: å håndtere disse risikoene på en bærekraftig måte og
balansere ulike motstridende bruksområder for vann; drikkevann, vann til jordbruk og industri, strømproduksjon, transportveier og
for miljøet.
UTFORDRINGENE  Sikre pålitelig vannforsyning til forbruk, jordbruk og industri
 Minimere miljøkonsekvensene av vannuttak og bruk
 Redusere flomrisikoen
 Håndtere vannbasert infrastruktur
 Sikre mer effektiv vannforsyning

VÅR TILNÆRMING

Hos DHI jobber vi med å utvikle en grundig forståelse for det fysiske vannmiljøet, som en
forutsetning for alle analyser som virker inn på beslutninger. Vi bruker de nyeste teknologier og
analyser for å oppnå dette. Vi jobber med våre kunder og interessenter for å forstå
vannforvaltningsproblemene som kan virke inn på deres prosjektresultater. Vi utvikler løsninger
som er velegnede, kostnadseffektive og miljøansvarlige.

VÅRE LØSNINGER
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HOVEDMÅLET

Vassdragsforvaltning
Elver, demninger og reservoarer
Flomhåndtering og -prognostisering
Grunnvannsforvaltning
Irrigasjon
Vannkvalitet og miljøkonsekvenser

BÆREKRAFTIG HÅNDTERING AV VERDENS FERSKVANNSRESSURSER

DHI MARKEDSOMRÅDE

Bare 3 % av alt vann på jorden er ferskvann. Av dette er 30 %
grunnvann, og bare 0,3 % overflatevann.

Med kostnadseffektive og bærekraftige løsninger kan vi hjelpe
deg med å oppnå forsvarlig vannforvaltning i hele spekteret av
globale ferskvannsressurser:
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Kapasitet for vannuttak
Elvebassengplanlegging
Integrert forvaltning av vannressurser (Integrated Water Resources
Management, IWRM)
Regler og tildelinger for elveforvaltning
Håndtering av tørke og prognostisering
Felles bruk
Informasjons- og forvaltningssystemer for vannressurserKapasitetsoppbygging og institusjonell utvikling



FLOMSLETTER


















Demningsdrift
Prognoser for tilsig til reservoarer
Vannkraft produksjon og optimalisering
Demningssikkerhet
Vannkvalitet i vannreservoarer
Håndtering av reservoarsedimenter
Overløpsytelse og -design
Revisjon av compliance











Design av irrigasjonskanalsystemer
Kanalkontroll og automatisering
Forbedringer i systemeffektivitet
Prognoser for irrigasjonsbehov
Vannrevisjon
Håndtering av saltholdighet

Våre løsninger er alltid miljøansvarlige. Våre tjenester garanterer det
samme for dine prosjekter. Vi bidrar med:
MILJØ

GRUNNVANN


Systemer for prognoser og tidlig varsling av flom
Flomkartlegging og forvaltning av flomområder
Reduksjon av konsekvenene og kontroll av oversvømmelser

IRRIGASJON


DEMNINGER OG RESERVOARER

Elvekonstruksjoner
Vurdering og reduksjon av erosjon og sedimentering
Elveregulering og vern av elvebredder
Hydrauliske strukturer
Navigering på elver og kanaler
Innsamling og håndtering av sanntidsdata



Vurdering av grunnvannskapasitet
Tilførsel av overflatevann til grunnvann
Verneområder
Geotermisk energi
Interaksjoner mellom overflatevann og grunnvann
Remediering




WatForvaltning og kontroll av vannkvalitetMiljømessig
strømningsanalyse og -økning
Forvaltning og gjenoppretting av våtmarksområder
Økologi og habitatrespons

PROSJEKTER

Landene tilgrensende Nilbassenget har
avtalt å samarbeide om forvaltningen av
vannressursene i det 3 millioner km2 store
bassenget. Som en støtte til dette initiativet
utviklet vi et beslutningsstøttesystem (DSS)
som sikrer åpen og objektiv prioritering av
investeringer, og bidrar til en bærekraftig
vannressursforvaltning.

For å hjelpe Idaho Power Company med å
øke driftseffektiviteten ved demningsanlegget Bliss, ett av 17 vannkraftanlegg de
driver langs Snake River, USA, utviklet vi et
sanntids beslutningsstøttesystem (DSS).
Med nøyaktige prognoser for de planlagte
driftsoperasjonene, støtter systemet
optimalisering av kraftproduksjonen innenfor
rammen av reguleringskrav og
driftsbetingelser.

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

Etter oversvømmelsene som oppsto i store
deler av Thailand i 2011, ble vi bedt om å
etablere et operasjonelt
beslutningsstøttesystem (DSS) for
vannforvaltning i elvebassenget Greater
Chao Phraya, inkludert Bangkok. Løsningen
vil støtte tidlig varsling og
krisehandlingsplaner, redusering av
flomkonsekvensene og strategier for å
redusere flom.

