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ENERGI
Hållbara lösningar för att uppfylla världens energibehov

Den globala efterfrågan på energi förväntas öka med mer än en tredjedel fram till år 2035*. Samtidigt kommer efterfrågan på
vatten för energiproduktion att öka med hela 85 %. Sammantaget innebär detta en enorm påfrestning på världens redan knappa
vattenresurser.
Fossila bränslen kommer fortsatt, trots utsläppen av koldioxid, att utgöra en viktig del av den globala energiproduktionen. Men
samtidigt måste förnybar energi vidareutvecklas för att inte bara täcka den ökande efterfrågan på energi, men också för att på sikt
ersätta fossila bränslen.

* International Energy Agency 2012
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VÅRA LÖSNINGAR

VÅRT MÅL

Möta den ökade efterfrågan på energi i världen
Uppfylla behovet av säker, kostnadseffektiv och hållbar utvinning av fossila bränslen i marina
miljöer
Göra förnybar energi ekonomiskt och miljömässigt hållbar
Optimera produktionsprocesser för att minska vattenförluster, till havs och på land

För att kunna svara mot det växande energibehovet krävs nyskapande, kostnadseffektiva och
hållbara lösningar som inte tär på världens begränsade resurser. Det erbjuder vi på DHI. Våra
lösningar baseras på fem decennier av global erfarenhet, djup kunskap och avancerad teknologi. Vi
arbetar i nära samråd med våra kunder för att hitta den rätta lösningen för varje specifik utmaning.
Våra lösningar inom energisektorn utgår ifrån vår kompetens inom fältmätning och övervakning,
fjärranalys, fysiska skalförsök, laboratorieanalyser, numerisk modellering och skräddarsydd
mjukvara. Vår teknik och våra medarbetare gör vår globala kunskap direkt tillgänglig för dig.

ÖKAD & SÄKER ENERGIPRODUKTION, MINSKADE KOSTNADER OCH FÖRBÄTTRAD
HÅLLBARHET
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Den globala efterfrågan på energi kommer att öka med mer än 33 % till
år 2035

OLJA & GAS

VATTENKRAFT

För att kunna garantera säkra, hållbara och kostnadseffektiva
lösningar för konstruktion och drift av strukturer i den marina miljön
erbjuder vi tjänster som:
 Meteorologiska och oceanografiska data
 Prognoser för vind, vågor, vattenstånd och strömmar
 Online-övervakning
 Fysiska skalförsök och detaljerad numerisk flödesmodellering
(CFD)
 Hydrodynamisk last- och svarsanalys – fastsittande och flytande
strukturer
 Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 Modellering av oljeutsläpp och system för hantering av
nödsituationer
 Ekotoxikologiska tester

Vattenkraft är en av de äldsta formerna av förnybar energi, och är
fortfarande den viktigaste energikällan i vissa delar av världen. Våra
viktigaste tjänster inom vattenkraft är:
 Prognoser av energiproduktion
 Optimering av vattenkraftsproduktion
 Sedimenthantering i reservoarer
 Optimering av hydrauliska strukturer
 Vattenkvalitet i reservoarer

HAVSBASERAD VINDKRAFT
Inom havsbaserad vindkraft syftar vår verksamhet till att säkerställa
säkra och kostnadseffektiva lösningar för varje steg i processen,
inklusive installationsfasen. Utöver de tjänster vi tillhandahåller för olje
-och gasindustrin, erbjuder vi:
 Prognoser av meteorologiska och oceanografiska förhållanden
under installation och drift, inklusive online-övervakning
 Optimering av planering för installation och konstruktion
 Optimering av erosionsskydd
 Analyser av bullerpåverkan
 Analyser av påverkan på havsbotten och kust
VÅG- & TIDVATTENKRAFT
Utvinningen av energi från vågor och tidvatten befinner sig i en
övergångsfas mellan utvecklingsstadiet och den första produktionen i
större skala. Utöver de tjänster som nämnts ovan erbjuder vi framför
allt:
 Bedömning av installationsplatser och energitillgång
 Prognoser av energiproduktion
 Beräkning av energiproduktion

KRAFTVERK
Stora konventionella kraftverk är ofta belägna nära kustområden. Det
underlättar fartygstransporter av bränsle samt tillgång till kylvatten från
havet. För kylvattenprocesser och kylvattensystem erbjuder vi följande
tjänster:
 Optimering av intag/utlopp avseende placering och utformning
 Hydraulisk dimensionering
 MKB
 Termisk recirkulation/dispersion
 Bedömning av vattenkvalitet
 Sedimentering, marin tillväxt och intrång av tång, fisk och skräp
 Transienta strömningsfenomen
 Optimering av inre flöden och pumpar
 Fysiska skalförsök samt CFD-analys
ÖVRIG ENERGIPRODUKTION
Inom allt från kärnkraft och termisk energi till skifferolja och gas
erbjuder vi framför allt tjänster inom:
 Miljöpåverkan
 Minimering av vattenförluster
 Optimering av energiutvinningsprocessen

FALLSTUDIER

Sedan år 2008 har vi hjälpt Chevron
genomföra deras Wheatstone LNG Project,
ett av Australiens största naturresursprojekt.
Vi tillhandahåller omfattande tjänster inom
miljöområdet, bland annat numerisk
modellering och expertrådgivning för att
kvantifiera och reducera de potentiella
effekterna på den marina miljön. Efter att
miljökonsekvensbeskrivningen godkändes
år 2011 har vi fortsatt att ge stöd till Chevron
under upphandlingsfasen. Vi fortsätter nu
med att arbeta med muddringfasen.

EU strävar efter att utveckla ca 40GW
havsbaserad vindkraft för att uppnå sitt
miljömål för grön energi till år 2020. Vi stöder
initiativet med innovativa och
kostnadseffektiva metoder för
miljökonsekvensbeskrivningar samt
hydraulisk utformning särskilt inriktade mot
utvecklingen av havsbaserad vindkraft.
Några av de utmaningar vi erbjuder
lösningar för är påverkan på havsfåglar och
marina djur, förändringar av havsbottnar och
kuster samt samspelet med vågor, strömmar

Det tyska elnätsföretaget TenneT TSO
GmbH har fått hjälp med att utveckla en
prognosmodell för vattenkraftsproduktion.
Vår unika prognos omfattar kraftproduktion
från ett stort antal tyska floder som täcker en
yta på nästan 200 000 km². Detta innebär att
TenneT kan optimera försäljningen av en
varierande energiproduktion från
vattenkraftverk utan reservoarkapacitet.

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

