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YT- & GRUNDVATTEN
Vatten – en värdefull och begränsad resurs
Vattenförbrukningen i världen fördubblas vart 20:e år. Det är dubbelt så snabbt som befolkningstillväxten, och år 2025 kommer
efterfrågan på vatten att överskrida tillgången med 56 %. Att hantera denna värdefulla och ändliga resurs är en kritisk och akut
utmaning.
Även om det, teoretiskt sett, finns tillräckligt med färskvatten på jorden för att tillgodose befolkningens behov, slösas mycket av
vattnet bort, förorenas eller hanteras på ett icke hållbart sätt. Dessutom innebär den ojämna fördelningen att medan vissa delar på
jorden har mer än tillräckligt med vatten, uppstår det vattenbrist på annat håll. På många platser blir nederbörden alltmer
oberäknelig, vilket leder till återkommande cykler av torka och översvämningar.
Vårt stora behov av vatten för att upprätthålla alla aspekter av mänsklig aktivitet har drivit oss till att bosätta oss i
översvämningsområden, vid floddeltan samt längs med floder. Idag bor hela 82 % av världens befolkning i sådana områden där
de utsätts för en hög översvämningsrisk. Denna risk ökar med klimatförändringarna. Det som nu står högst upp på agendan är att
uthålligt arbeta för att hantera dessa risker samt balansera motstridiga intressen för vattenförbrukningen– som dricksvatten,
bevattning för jordbruk , vatten inom industrin, vattenkraft, vatten som transportled samt vatten som livsmiljö.
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VÅR METOD

VÅRA LÖSNINGAR

På DHI strävar vi alltid efter att först utveckla en djupare förståelse av den fysiska vattenmiljön
innan vi utvecklar beslutsstöd åt våra kunder. Tillsammans med kunder och intressenter tittar vi
närmare på de frågor inom vattenförvaltning som kan påverka deras projektresultat. När vi sedan
gör analyser och arbetar med modellering använder vi oss av den senaste tekniken. Vi utvecklar
skräddarsydda lösningar som är kostnadseffektiva och miljövänliga.
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VÅRT MÅL

Säkerställa tillförlitlig vattenförsörjning för konsumtion, jordbruk och industri
Minimera miljöpåverkan av vattenuttag och vattenanvändning
Minska översvämningsrisker
Hantera vattenrelaterad och vattenberoende infrastruktur
Effektivisera vattendistributionen

Förvaltning av avrinningsområden
Floder, dammar och reservoarer
Prognostisering och hantering av översvämningar
Förvaltning av grundvatten
Bevattning
Vattenkvalitet och miljöpåverkan

HÅLLBAR FÖRVALTNING AV VÄRLDENS FÄRSKVATTENRESURSER
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Av allt vatten på jorden är bara 3 % färskvatten. Av detta är 30 %
grundvatten och endast 0,3 % ytvatten.

Genom hållbara och kostnadseffektiva lösningar hjälper vi
våra kunder att uppnå en långsiktig vattenförvaltning för alla
olika typer av sötvattenkällor:
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Avrinningsområdesplanering - Integrated Water Resource
Management (IWRM)
Vattenuttag i avrinningsområden
Vattenförvaltning och resursfördelning
Prognoser och hantering av torka
Samordnad strategi för vattenanvändning
Informations- och styrsystem för vattenresurser
Kapacitetsuppbyggnad och institutionell utveckling
















Utvärdering av kapacitet för grundvattenuttag
Grundvattenbildning
Skyddszoner
Geotermisk energi
Interaktion mellan yt- och grundvatten
Föroreningstransport








Dammdrift
Flödesprognoser till reservoarer
Produktion och optimering av vattenkraft
Dammsäkerhet
Vattenkvalitet i reservoarer
Sedimenthantering i reservoarer
Utskov, prestanda och design
Revision och kontroll att vattendomar och regelverk följs

GRUNDVATTEN

ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN
Översvämningsprognoser och varningssystem
Kartläggning av översvämningar och hantering av
översvämningsområden
Begränsning och kontroll av översvämningskonsekvenser

BEVATTNING

DAMMAR OCH RESERVOARER




Vattendragsförvaltning
Erosions- och sedimentationsförhållanden samt förbättringsåtgärder
Erosionsskydd och utloppsdesign för vattendrag
Design av hydrauliska strukturer som t.ex. dammar och broar
Navigation på vattentransportleder
Insamling och bearbetning av data i realtid







Utformning av bevattningskanaler
Automatisering och kontroll av kanaler
Systemeffektivisering för bevattning
Prognostisering av efterfrågan för bevattning
Water audit - Värdering och uppföljning av Vattenanvändning
Hantering av saltvatteninträngning m.m.

Våra lösningar tar alltid full hänsyn till miljön, därmed
garanterar våra tjänster detsamma i dina projekt. Vi hjälper till
med:
MILJÖ





Vattenkvalitetsstyrning och kontroll
Miljö och kapacitetsbedömning av flöden
Förvaltning och restaurering av våtmarker
Ekologi och habitat påverkan

FALLSTUDIER

De nio länderna längsmed Nilen har genom
Nile River Basin (NBI) kommit överens om
gemensam förvaltning av vattenresurserna i
det 3 miljoner km² stora avrinningsområdet.
För att stötta detta initiativ har vi utvecklat ett
beslutsstödsystem (DSS) som möjliggör en
transparent och objektiv prioritering av
investeringar och bidrar till hållbar
förvaltning av vattenresurserna.

Idaho Power Company (IPC) driver 17
vattenkraftverk längs Snake River, en biflod
till Columbiafloden i USA. För att öka
effektiviteten i driften av deras anläggning
Bliss Dam utvecklade vi ett
beslutsstödsystem (DSS) för
realtidsinformation. Systemet optimerar
kraftproduktionen inom ramen för föreskrifter
och driften genom att prognistisera
effekterna vid planerad drift.

Efter de förödande översvämningar som
drabbade stora delar av Thailand 2011, fick
vi i uppdrag att upprätta ett operativt
beslutsstödsystem (DSS) för
avrinningsområdet Greater Chao Phraya,
inklusive miljonstaden Bangkok. Lösningen
stödjer varningssystem,
katastrofberedskapsplaner och strategier för
att lindra konsekvenserna av
översvämningar.

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

