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KUST & HAV
Arbeta i harmoni med naturen

Över hela världen står låglänta kustområden inför ökande befolkningstäthet, urbanisering, industrialisering och jordbruk. Det gör att
dessa områden är särskilt utsatta för effekter av klimatförändringen.
Osäkerhet om klimatförändringens konsekvenser samt förekomsten av extrema händelser innebär att det krävs flexibla lösningar
som är anpassade att fungera i harmoni med naturen – inte mot den.

UTMANINGAR











VÅR METOD
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VÅRA LÖSNINGAR

VÅRT MÅL

Stigande havsnivåer och retirerande kuster hotar infrastruktur och byggnader
Möta efterfrågan på badstränder och exploatering av strandnära områden med begränsade
sandresurser
Förebygga översvämningar utan att äventyra kustzonens ekosystem
Skapa utrymme för konventionell och förnyelsebar energiproduktion samt
avsaltningsanläggningar
Bygga ut hamnar och terminaler för att hantera större fartyg och intensifierad båttrafik
Uppfylla det ständigt ökande regelverket kring byggverksamhet i marin miljö
Uppdatera meteorologisk och oceanografisk statistik för att beakta påverkan från
klimatförändringen

Vi på DHI har löst komplexa utmaningar i kust- och havsmiljöer under flera decennier. Vår djupa
kunskap i kombination med de avancerade verktyg som vi själva utvecklar ger oss en unik
förståelse. Vi kan därför hjälpa dig att arbeta med naturen och anpassa din verksamhet för att
åstadkomma hållbara och effektiva lösningar.
Våra lösningar kombinerar förståelse för naturliga processer med djup kunskap om våra numeriska
modeller och den information som behövs för att etablera, kalibrera och verifiera dem.
Modellresultaten omvandlar vi sedan till hållbara tekniska lösningar utformade att klara framtida
klimatförhållanden. Vi förlitar oss på vår egen kapacitet inom både fysiska skalförsök och
fältverksamhet, samt vår programvara MIKE by DHI.
HÅLLBARA, KOSTNADSEFFEKTIVA OCH FRAMTIDSSÄKRADE TEKNISKA LÖSNINGAR

DHI MARKNADSOMRÅDE

Mer än hälften av världens befolkning bor nu inom ett avstånd av 60 km
från kusten – områden som är starkt hotade av effekter från ett
förändrat klimat.

KUSTHYDRAULIK

HAMNAR OCH TERMINALER

Vi hjälper dig att finna kostnadseffektiva och framtidssäkrade
lösningar i harmoni med naturen inom:
 Marin byggnation
 Exploatering av strandnära miljöer
 Översvämning och erosion
 Sedimenttransport och morfologi

För att utforma, utveckla och förvalta en effektiv och hållbar hamnoch terminalverksamhet erbjuder vi tjänster inom:
 Marin byggnation
 Hydrauliska strukturer och detaljerad numerisk flödesmodellering
(CFD)
 Fysiska skalförsök
 Våg- och strömningsmodellering

KUSTZONENS MILJÖ

© DHI - Picture credits - Cover: ©iStock Patrick Oberem - Photo above: ©iStock Moorefam - Thumbnail photos: © DHI

Vi erbjuder hållbara lösningar inom:
 Kustzonsförvaltning
 Hantering av muddring och spill
 Recirkulation av kylvatten

FÄLTMÄTNINGAR
För att stödja era projekt i kust och hav, erbjuder vi verktyg och
tjänster inom:
 Provtagning och övervakning
 Meteorologisk/oceanografisk data

FALLSTUDIER

I Hvide Sande på Danmarks västkust stod
de lokala fiskarna inför ett problem.
Hamninloppet var inte bara för grunt för
moderna fiskefartyg, dessutom blockerades
det regelbundet av sediment – ibland under
flera veckor i sträck. Genom en innovativ
metodik, baserad på våra avancerade
morfologiska modelleringsverktyg och en
mängd fältdata, lyckades vi lösa alla dessa
olika problem i ett slag.

Nord Streams rörledning genom Östersjön
förbinder de enorma naturgasreserverna i
Ryssland med energimarknaderna i EU. En
viktig aspekt under rörläggningsprocessen
var att övervaka och skydda miljön samt
mildra eventuella effekter. Genom att
placera ut specialutvecklade bojar utrustade
med sofistikerade instrument och
satellitkommunikation kunde vi övervaka och
registrera sedimentspill.

Kryssningsterminalen i Falmouth på
Jamaicas norra kust tar emot stora mängder
turister varje år. För att vara säker på att
terminalen är ordentligt förberedd för de
extrema orkanerna i området beräknade vi
förväntad våghöjd samt utvärderade de
mest effektiva skyddsåtgärderna. Vår
lösning omfattade en innovativ kombination
av tre olika numeriska vågmodeller, fysiska
skalförsök samt rön ur den vetenskapliga
litteraturen.

Läs mer om dessa fallstudier och andra projekt i vårt Scribd-bibliotek: www.scribd.com/dhigroup
Kontakta oss: semarket@dhigroup.com
För mer information besök: www.dhi.se

