DHI MARKNADSOMRÅDE

MILJÖ & EKOSYSTEM
Främja hållbara projekt i vattenmiljöer

De senaste 50 åren har människan förändrat ekosystem snabbare och mer genomgripande än under någon jämförbar period
tidigare i mänsklighetens historia. För närvarande är mer än 60 % av de globala ekosystemtjänsterna antingen nedsatta eller så
används de på ett ohållbart sätt. Med vår ekosystembaserade metodik löser vi ekologiska och miljömässiga utmaningar runtom i
världen. Vi arbetar med en mängd olika projekt, till exempel utveckling och exploatering av marina och kustnära miljöer, utvinning
av naturresurser, hantering av dricks- och avloppsvatten och initiativ kring restaurering och naturvård.
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VÅR METOD

VÅRA LÖSNINGAR

På DHI utgår vi från en helhetssyn för att finna lösningar på utmaningar för vår miljö och våra
ekosystem. Först sätter vi oss in i de tekniska detaljerna och de ekologiska, fysikaliska och kemiska
processerna som ingår. Därefter utgår vi från de senaste vetenskapliga och tekniska framstegen för
att komma fram till en hållbar lösning för de specifika utmaningar du ställs inför. För att säkerställa
att lösningen blir långsiktig överför vi våra kunskaper och vår kompetens till dig.
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VÅRT MÅL

Lindra miljöförstöring och försämring av ekosystem
Hantera konsekvenserna av klimatförändringen för ekosystem
Tolka uppmätt och beräknad information för att underlätta för beslutsfattare
Bevara och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer
Hantera allt striktare miljökrav/lagstiftning
Bemöta ökande oro från samhället och ideella organisationer avseende miljöutvecklingen
Optimera ett projekts utformning och vattenutnyttjande för bättre miljömässig hållbarhet

Biologisk mångfald och ekosystemsprocesser (tropiskt, tempererat och subarktiskt)
Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hållbarhetsprinciper
Rådgivning inom hållbar utveckling av infrastruktur och hållbara tekniker för resursutvinning
Åtgärder för att begränsa samt kompensera för skador enligt bästa praxis
Numerisk modellering (inklusive ekologisk, individbaserad och habitatmodellering)
Avancerad övervakningsteknik
Ekosystembaserade förvaltningsmetoder
Skräddarsydd programvara (inklusive modeller och informationsportaler)

SUNDA OCH MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA PROJEKT

DHI MARKNADSOMRÅDE

De senaste 50 åren har människan förändrat ekosystemen snabbare
och mer genomgripande än under någon jämförbar period tidigare i
mänsklighetens historia

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING (MKB)

EKOSYSTEMBASERAD FÖRVALTNING

Vi erbjuder ett flertal tjänster för att säkerställa noggranna och
vetenskapliga bedömningar av de potentiella effekterna av föreslagna
förändringar:
 Bestämning av referensförhållanden
 Kartläggning av habitat och biologisk mångfald
 Habitatmodellering
 Fjärranalyser
 Effekter av undervattensbuller
 Laboratorieanalyser (kemi och ekotoxicitet)
 Numerisk och fysisk modellering
 Snabb, detaljerad och strategisk bedömning av miljöpåverkan
 Åtgärdsplaner, kompensation och miljöförvaltning

För att främja en helhetssyn i miljöförvaltningen erbjuder vi följande
tjänster:
 Integrerade förvaltningsplaner (inklusive kustzonsområden,
våtmarker och avrinningsområden)
 Marin fysisk planering
 Ekologisk prognosmodellering
 Implementering av EU-konventioner (till exempel WFD, MSFD,
Natura 2000, och habitatdirektiven) samt internationella
konventioner (till exempel CBD, OSPAR och Ramsar)
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ÖVERVAKNING, UPPFÖLJNING OCH ÅTGÄRDSPLANER
För att minimera miljöpåverkan från marina infrastrukturprojekt
erbjuder vi följande specialisttjänster:
 Proaktiv och adaptiv hantering av muddrings- och
landåtervinningsverksamhet
 Optimering av planer för muddring och landåtervinning
 Övervakning av vattenkvalitet, hydrodynamik, sedimentspill och
påverkan på ekosystem
 Satellitövervakning av plymer av suspenderat material
 Numerisk modellering (prognoser och historiska perioder) av
sedimentspill samt fysiska och biokemiska förhållanden
 Webbaserade informationsportaler för analys av fältdata och
modellresultat

BESLUTSTÖDSSYSTEM
För att ge beslutsfattare en enkel och effektiv översikt av komplexa
ekologiska processer erbjuder vi:
 System för dataassimilering samt datahantering online (till exempel
data avseende vattenkvalitet, vattennivåer och strömhastigheter)
 Operativa prognossystem (till exempel badvattenprognoser,
översvämningsprognoser samt meteorologiska och oceanografiska
prognoser för sjöfart)
 Operativa miljöledningssystem (till exempel system för
oljespillsolyckor, optimering av avloppsutsläpp och hantering av
mudderspill)
FÖRVALTNING AV VATTEN FÖR REKREATIONS OCH BAD
För att säkerställa för allmänheten och lokala myndigheter att man
tryggt kan använda och njuta av marina miljöer erbjuder vi:
 Ekologisk modellering av hälsorisker (inklusive patogener och giftig
algblomning)
 Operativa prognoser av badvattenkvalitet (tillhandahålls via både
iPhone-app, Facebook och en hemsida)

FALLSTUDIER

Fehmarn Bält-tunneln kommer att koppla
ihop norra Tyskland med östra Danmark.
Som en del av detta omfattande projekt
genomförde vi både miljöundersökningarna
och de marina
miljökonsekvensbeskrivningarna. Detta
skapade en stabil, miljömässigt säker grund
som minskar behovet av framtida
övervakning och samtidigt besvarar alla de
frågor från miljömyndigheterna som ingått i
tillståndsprocessen.

Utanför Singapores sydvästra fastland ligger
Shells raffinaderi Bukom. För att kunna
expandera sin anläggning behövde man
återvinna land runt tre öar för att skapa mer
mark. Ekosystemet i området besitter en rik
mångfald av flora och fauna, såväl på land
som i vattnet, som behövde skyddas.
Genom att vi omlokaliserade ett
korallområde med mer än 3 500 kolonier
samt proaktivt hanterade arbetets
miljöeffekter kunde projektet genomföras.

Med vår hjälp lyckades Köpenhamn skapa
ett rekreationsområde för såväl
lokalbefolkning som besökare i form av en
badplats i hjärtat av staden. Vår lösning
bestod av dynamiska modeller, tidig
upptäckt av föroreningshot samt tillförlitliga
prognoser av vattenkvaliteten. Detta nya,
välskötta och säkra rekreationsområde
kommer att locka än fler turister till
Köpenhamn.

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

