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KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Klimatförändringarna drabbar oss först och främst genom vatten

Högre temperaturer och förändringar av andra klimatvariabler leder till stigande havsnivåer men även förändringar i vågklimat,
kustnära miljöer, vattenkvalitet och vattentillgång. En ökad risk för extrema väderfenomen som stormar och skyfall men även
perioder av torka och vattenbrist förväntas.
Klimatförändringarnas karaktär varierar över världen. Åtgärder mot klimatförändringen krävs på flera plan. De höga halterna av
växthusgaser måste minskas och samtidigt måste mänskligheten anpassa sig till förändrade klimatförhållanden. Det ställer krav på
lokala analyser samt lämpliga och effektiva åtgärder för att säkerställa bärkraftiga förändringar.
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VÅR METOD

VÅRA LÖSNINGAR

För att anpassa sig till klimatförändringar måste samhället säkra en motståndskraftig infrastruktur,
uthållig vattenförvaltning samt förbättra sin beredskap för katastrofhantering. Det kräver
beslutsfattande utifrån osäkerheter. Vår omfattande expertis inom vattenmiljöer i kombination med
vår avancerade nedskalningsteknik för att anpassa globala klimatmodeller till en specifik region, ger
underlag för beslutsfattande. Vi erbjuder även olika typer av anpassningsåtgärder, skräddarsydda
efter lokala krav och behov.
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VÅRT MÅL

Hantera risker mot befolkning och infrastruktur från stigande havsnivåer, stormar och intensiva
regn
Hantera förändringar i vattentillgång och vattenkvalitet
Säkra tillgången till mat och dricksvatten i samhället för ett föränderligt klimat
Utveckla förnyelsebara energikällor för att minska utsläppet av växthusgaser

Vårt Beslutstödssystem (Decision Support System, DSS) för klimatförändringar bygger på
nedskalning av globala eller regionala klimatmodeller för att analysera osäkerheten i framtida
klimatförhållanden
Unik erfarenhet av översvämningsprognoser från hela världen
Bedömning och hantering av risker för översvämningar baserade på avancerade
beräkningsmodeller
Kompetensutveckling och utbildning
Integrated Water Resources Management (IWRM)
Skräddarsydda IT-system för optimal vattenhantering (real-tid och planering)

ETT SAMHÄLLE MED EN INFRASTRUKTUR OCH EN EKONOMI
SOM ÄR MOTSTÅNDKRAFTIGT MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR

DHI MARKNADSOMRÅDE

Det råder ingen tvekan om att klimatet blir allt varmare*

* Källa: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) fjärde utvärderingsrapport

Vi erbjuder tjänster inom följande områden som stöd för att
hantera klimatförändringarnas effekter och utveckla effektiva
anpassningsstrategier:

Vi stödjer även arbetet med klimatanpassning med våra
tjänster inom:
HÄLSORISKER OCH SÄKERHETSPLANERING

VATTENRESURSER









Analys av klimatpåverkan på översvämningsrisker
Analys av klimatpåverkan på vattenresurser
Vattenkvalitet och ekosystem i sötvatten
Anpassningsåtgärder
Anpassningsstrategier
Kompetensuppbyggnad



FORSKNING OCH UTVECKLING
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URBANT VATTEN




Hälsorisker från giftiga bakterier
Livsmedelssäkerhet

Beslutsstöd för klimatförändringar
Riskbaserad utformning i ett föränderligt klimat
Hantering av vattenbrist
Klimatförändringens effekter på kuster

Riskbedömning och riskhantering för urbana översvämningar
Anpassningsstrategier på nationell nivå
Anpassningsstrategier i stadsmiljöer

KUST OCH HAV







Förutsättningar för konstruktion av infrastruktur
Riskbedömning och riskhantering för översvämning i kustnära
områden
Klimatförändringars påverkan på kustnära morfologi
Meteorologiska och oceanografiska data i ett skiftande klimat
Konsekvensanalys av klimatförändringars påverkan på miljö och
ekologi

FALLSTUDIER

Stora delar av Kenya står inför en allvarlig
vattenbrist och klimatförändringarna kan
förvärra situationen ytterligare. Vi stöttade
Water Resources Management Authority
(WRMA) med att förstärka sin anpassning
inför olika typer av klimatförändringar utifrån
två huvudmål. Först ville man öka
kunskaperna om möjliga klimatförändringar
och deras inverkan på vattenresurserna.
Därefter utarbetades ett modelleringsverktyg
som stödjer planeringen av
anpassningsåtgärder.

Nilendeltat, den viktigaste vattenkällan i
nordöstra Afrika, är mycket utsatt på grund
av vattenbrist och motstridiga intressen. För
att kunna förutse de potentiella effekterna av
klimatförändringar i denna redan utsatta
miljö hjälpte vi till med att ta fram aktuella
klimatscenarier och hydrologiska modeller
för regionen. Med hjälp av dem kan man
bedöma klimatförändringens effekter och
anpassningsmöjligheterna i förhållande till
översvämningar och torka.

Under flera decennier har vi, tillsammans
med kunder och organisationer världen
över, utvecklat olika lösningar för
klimatanpassning. Vår omfattande kunskap
och erfarenheter har sammanställts i
riktlinjer för klimatförändringar. De ger en
state-of-the-art översikt samt beskriver i
detalj de metoder som krävs för att uppnå
en hållbar anpassning till klimatförändringar
inom områdena vattenresurser, urbant
vatten samt kust och hav.

Läs mer om våra projekt och få tillgång till våra riktlinjer för klimatförändringar i vårt Scribd-bibliotek: www.scribd.com/dhigroup
Kontakta oss: semarket@dhigroup.com
För mer information besök: www.dhi.se

