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URBANT VATTEN
Urbaniseringen är århundradets utmaning

År 2015 förväntas världens städer ha en befolkning på nästan 4 miljarder människor- en stor utmaning för hanteringen av urbant
vatten. Städernas infrastruktur växer ständigt. Dessutom är effekterna av klimatförändringen ofrånkomligt dramatiska i tätbefolkade
områden. Därför är det viktigare än någonsin att hanteringen av vatten i städer sker på ett effektivt sätt. Med våra vedertagna
programvaror och kundanpassade lösningar, med helhetsgrepp för vattenförsörjning, avloppsteknik, dagvatten och övrigt vatten i
staden, är detta möjligt.
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VÅRA LÖSNINGAR

VÅRT MÅL

Möta en ökad efterfrågan på dricksvatten
Minska hoten mot vattenkvaliteten
Öka effektiviteten och säkerheten i vattendistributionen
Minska förluster av energi och resurser i reningsverk
Förbättra systemen för och hanteringen av dagvatten och avloppsvatten
Hantera ökade översvämningsrisker och dess konsekvenser
Klimatanpassa stadens vattensystem

På DHI har vi en helhetssyn på hanteringen av stadens vatten och skräddarsyr lösningar för våra
kunders specifika behov. Samtidigt arbetar vi med att stärka våra kunders förmåga att hantera
frågor och problem kring vatten, avlopp, dagvatten och övrigt vatten i staden. Utöver lösningar
erbjuder vi även utbildning som stöd för att ni ska kunna hantera stadens vatten på ett självständigt
och hållbart sätt.
Våra lösningar kombinerar den allra senaste tekniken med beprövade metoder för att säkerställa att
kundernas utmaningar möts och deras specifika behov uppfylls. Genom analyser, prognoser och
övervakningstjänster samt vår egenutvecklade programvara fokuserar vi på planering, konstruktion
och drift av den urbana infrastrukturen för en bättre hantering av stadens vatten.
FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET, ÖKAD SÄKERHET OCH SÄNKTA KOSTNADER
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DRICKSVATTEN

VATTEN SOM RESURS

För att garantera säker och pålitlig vattenförsörjning, erbjuder vi
tjänster för:
 Åtgärdsplanering för förbättring av systemfunktion
 Hantering av ej debiterbart vatten och läckage
 Leveranssäkerhet och krisberedskap
 Regional vattenförsörjning
 Förbättring av tillfälliga vattenförsörjningssystem

För en bättre balans i användningen av vatten i städer erbjuder vi:
 Hälsorisk- och säkerhetsplanering
 Klimatanpassning
 Prognoser av badvattenkvalitet
 Värdering av konsekvenser av försämrad vattenkvalitet
 Utformning och planering av kajer, strandpromenader, stränder mm
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AVLOPPSTEKNIK OCH DAGVATTEN
För att möjliggöra säker och pålitlig avloppsvattenhantering - från källa
till rening, erbjuder vi tjänster för:
 Åtgärdsplanering för förbättring av systemfunktion
 Analys, planering och hantering av nederbördspåverkan
 Dagvattenhantering och analys av och åtgärder för översvämningar
 Analys och planering för hållbar exploatering och utveckling
VATTEN- OCH AVLOPPSRENING
För att uppnå en effektiv och funktionell rening hjälper vi er med:
 Analys av vatten- och avloppsrening
 Design och optimering av reningsprocesser
 Förbättrad slamhantering
 Energibesparingar

Vi erbjuder tillförlitlig information genom:
 Övervakning och analys av flöden (Flödesmätning)
 Övervakning och analys av vattenkvalitet (Kvalitetsmätning)
 Installation av väderradaranläggning samt prognoser
(Regnmätning)
VATTEN OCH HÄLSA
För att garantera en säker vattenanvändning, erbjuder vi tjänster
inom:
 Dynamisk riskmodellering
 Hållbara lösningar för vattnets kretslopp i städer
 Riskhantering och planering av vattenskydd
 Toxikologi och riskbedömning

FALLSTUDIER

Århus, Danmarks näst största stad och
viktigaste hamn, hade behov av att öka
effektiviteten och kapaciteten för stadens
avloppsrening. Vi erbjöd en
kostnadseffektiv lösning som enkelt kan
underhållas av stadens egen personal.
Resultatet? Årliga besparingar på €
701 000, minskat CO2-avtryck samt
optimerad kapacitet.

Australiens Gold Coast växer och därmed
ökar utsläppen av vatten från reningsverken.
Vi optimerade tidpunkten för utsläpp av
vatten till vattendragen samtidigt som vi
förbättrade vattenkvaliteten och minskade
driftskostnaderna. Det ledde till att nya
planerade infrastruktursatsningar till en
kostnad av 60 miljoner AUD kunde
bordläggas.

Med vår hjälp lyckades Köpenhamn skapa
ett rekreationsområde för lokalbefolkning
och besökare i form av en badplats i hjärtat
av staden. Vår lösning bestod av dynamisk
modellering, tidig varning av föroreningshot
samt tillförlitliga prognoser av
vattenkvaliteten. Resultatet bidrog till ett
välskött och säkert rekreationsområde som
kan locka fler turister till Köpenhamn.

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

