DHI MARKEDSOMRÅDE

URBANE VANNMILJØER
Urbanisering – århundrets utfordring

Innen 2015 forventes verden å ha en urban befolkning på nesten fire milliarder – en omfattende utfordring for urban
vannforvaltning.
Infrastrukturnettverk er under utvidelse mens vi snakker. I tillegg er konsekvensene av klimaendringer uunngåelige og dramatiske i
tettbefolkede urbane områder. En konsekvens av dette er at det har blitt avgjørende å håndtere vannmiljøene i byene på en
effektiv måte, både i dag og i fremtiden. Vi gjør dette mulig med våre omfattende og tilpassede løsninger, og programvarer for
integrert urban vannforvaltning.

UTFORDRINGENE
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Dekke det økte behovet for drikkevann
Redusere de større truslene i forbindelse med vannkvalitet
Øke effektiviteten og påliteligheten til vanndistribusjon
Redusere energibruk og ressurser til drift av behandlingsanlegg
Forbedre ledningsnett for overvann og avløpsvann
Håndtere større flomrisiko og større skadevirkninger
Tilpasning til konsekvensene av klimaendringer på urbane vannkilder

VÅR TILNÆRMING

Hos DHI har vi en helhetlig tilnærming til urban vannforvaltning. Våre løsninger er skreddersydd for
å imøtekomme kundenes spesifikke behov. Samtidig jobber vi med å bygge opp kundens kapasitet
for å håndtere urbane vannrelaterte utfordringer. Vi gir dem ikke bare løsninger, men også den
nødvendige opplæringen som trengs for å håndtere de unike problemene de står overfor på en
uavhengig og bærekraftig måte.

VÅRE LØSNINGER

Våre løsninger kombinerer topp moderne teknologi og tidstestede metoder for å sikre at de
spesifikke kravene og utfordringene fra våre kunder imøtekommes (prognose- og
overvåkningstjenester og MIKE by DHI-programvare). Våre løsninger fokuserer på planlegging,
design og drift av urban infrastruktur for å håndtere vann i byene på en bedre måte.

HOVEDMÅLET

ØKT BÆREKRAFTIGHET, ØKT SIKKERHET OG REDUSERTE KOSTNADER
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Innen 2015 forventes det at nesten fire milliarder mennesker vil bo i
urbane strøk

DRIKKEVANN

VANN I BY

For å sikre trygg og pålitelig vannforsyning tilbyr vi tjenester innenfor:
 Bedre planlegging og optimalisert drift
 Lekkasjereduksjon
 Vannsikkerhet og beredskapsplanlegging
 Regional vannforsyning

For å oppnå likevekt mellom all urban vannbruk legger vi til rette for:
 Tilpasning til klimaendringer
 Kvalitetsprognoser for rekreasjons- og badevann
 Konsekvensutredning for vannkvalitet
 Strandlinjedesign og forvaltning
 Helserisiko- og sikkerhetsplanlegging
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AVLØPSVANN OG OVERVANN
For å sikre trygg og pålitelig vannforvaltning — fra kilde til behandling
tilbyr vi:
 Bedre planlegging og optimalisert drift
 Planlegging og optimalisering av nedbørshendelser
 Overvannshåndtering og urban flomkontroll
 Planlegging og analyse av byutvikling med lav miljøpåvirkning

DATAINNSAMLING OG OVERVÅKNING
For å ha tilgjengelig pålitelig informasjon til håndtering og planlegging
bidrar vi ved:
 –Måling og analyse av vannføring
 Overvåkning og analyse av vannkvalitet
 Installering av værradar og varsling

BEHANDLING AV DRIKKEVANN OG AVLØPSVANN
For bedre og mer effektiv vannbehandling bidrar vi med støtte ved:
 Analyse ved behandling av vann og avløpsvann
 Design og optimalisering av behandlingsprosesser
 Forbedret slamhåndtering
 Økte energibesparelser

ILLUSTRERENDE EKSEMPLER

Aarhus – Danmarks nest største by og
viktigste havn – hadde et alvorlig behov for å
øke behandlingseffektiviteten og kapasiteten
for avløpsvann. Vi var i stand til å tilby en
kostnadseffektiv løsning som på en enkel
måte kunne opprettholdes av Aarhus Vands
eget personale. Resultatet? Årlige
besparelser på EUR 701 000, et redusert
CO2-fotavtrykk og optimalisert kapasitet.

Gullkysten vokser, og det gjør også behovet
for å slippe ut store mengder resirkulert
vann fra behandlingsanleggene for
avløpsvann. Vi optimaliserte tidspunktet for
utslippene av vann til vannveiene, og
forbedret samtidig vannkvaliteten og
minimerte driftskostnadene. Nye
infrastrukturinvesteringer verdt AUD
60 millioner ble utsatt!

Med vår hjelp var København by i stand til å
gi lokalbefolkningen og besøkende et
badeområde midt i byen. Vår løsning —
dynamiske modeller, tidlig påvisning av
mulig forurensning og pålitelig
vannkvalitetsvarsel. Med det nye, trygge og
godt håndterte rekreasjonsvannområdet er
det sikkert at tilstrømningen av turister til
København vil øke.

Les mer om disse illustrerende eksemplene 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

