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Kontakt DHI, når du står overfor en stor udfordring inden for vand og miljø - hvad enten det drejer sig om vandløb, 
grundvand, hav eller kystlinjer – i byer, i det åbne land eller i et industriområde. 

Vand er vores verden – og vores viden om vand og miljø er uovertruffen. DHI repræsenterer mere end 50 års målrettet 
forskning samt praktisk erfaring fra projekter i mere end ca. 140 lande. 

Vi bestræber os på at gøre denne viden globalt tilgængelig for kunder og partnere gennem vores lokalkontorer og igennem 
vores unikke software.  

Uanset om du skal spare vand eller fordele det ligeligt, forbedre vandets eller vandmiljøets kvalitet, eller forudsige og håndtere 
vandmængderne, kan DHI hjælpe dig. Vores viden kombineret med vores medarbejderes ekspertise og vores avancerede 
teknologi, er nøglen til at finde den rette løsning. 

VORES FAGOMRÅDER 

 Akvakultur og landbrug  

 Energi  

 Klimaforandringer  

 Kystområder og hav  

 Overfladevand og grundvand  

 Vand i byer  

 Industri  

 Miljø og økosystemer  

 Produktsikkerhed og miljørisici 

VORES LØSNINGER 

Vi bestræber os på at gøre vores viden globalt tilgængelig 

for kunder og partnere gennem vores lokalkontorer og 

igennem vores unikke software. 

 

Vores viden — kombineret med vores medarbejderes 

ekspertise og vores avancerede teknologi — er nøglen til at 

finde den rette løsning. 

 

 MIKE Powered by DHI: Begreber, redskaber, 

modelapplikationer og beslutningsstøtteværktøjer inden 

for hele vandkredsløbet  

 THE ACADEMY by DHI: Globale og nationale trænings

- og vidensdelingsaktiviteter  



DHI PROFILE 

©
 D

H
I 

- 
C

o
v
e

r 
p
ic

tu
re

 c
re

d
it
 ©

iS
to

c
k
p
h

o
to

.c
o
m

/w
e

b
n

ti
m

e
 

VORES MEDARBEJDERE UDVIKLER VIDEN OG FORMIDLER DEN GLOBALT 

Vores højtkvalificerede medarbejdere (80 % har en MSc eller PhD) udvikler konstant viden om vand og miljø. Gennem vores 

globale netværk af kontorer bliver denne viden tilgængelig over hele verden, og vores løsninger tilpasses lokale forhold og 

krav. 

VORES KUNDER OG PARTNERE  

For at gennemføre vellykkede projekter arbejder vi tæt sammen med kunderne. Vi engagerer os i deres specifikke 

udfordringer. Vi bliver deres betroede rådgivere, fordi professionel integritet er af fundamental betydning for DHI. De kunder, vi 

arbejder med, spænder fra beslutningstagere til fagfolk inden for sektoren: 

Offentlige myndigheder og statslige organisationer  

Industrien, som f.eks. produktionsvirksomheder og havne 

Forsyningsselskaber, som f.eks. vandværker og energiselskaber 

Rådgivende ingeniører og entreprenører  

KVALITET SIKRER BUSINESS EXCELLENCE 

For at garantere vores kunder, at services og produkter 

svarer til deres behov, udfører vi alle vore danske aktiviteter 

i overensstemmelse med et veludviklet kvalitetssystem, som 

er certificeret efter den internationale standard ISO 9001. 

Derudover kan vores laboratorier levere tests akkrediteret 

efter den internationale standard ISO 17025 eller i 

overensstemmelse med Good Laboratory Practice (OECD 

GLP).  

VI SAMARBEJDER MED VERDENS FØRENDE 

EKSPERTER INDEN FOR VAND OG MILJØ 

Industrien anerkender vores ekspertise, viden og 

troværdighed. Vi er stolte over at blive forbundet med 

navne, som gør en forskel på vandområdet.  

DHI er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS) af 

Ministeriet for Uddannelse og Videnskab og er en del af 

GTS-netværket. DHI er udpeget som samarbejdscenter for 

WHO og UNEP samt rådgivningscenter for Global Water 

Partnership, ligesom DHI er vært for Danish Water Forum.  

DHI'S KONTORER OVER HELE VERDEN 

Australien  

Brasilien 

Bulgarien  

Brunei  

Canada  

Danmark 

Frankrig 

Indien 

Indonesien 

Italien  

Kina 

Malaysia  

New Zealand 

Norge 

Østrig 

Peru 

Polen 

Rumænien  

Singapore  

Slovakiet 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Sydafrika  

Tjekkiet 

Tyrkiet 

Tyskland  

Ungarn  

USA 

Vietnam 

DHI A/S
Agern Allé 5 

DK-2970 Hørsholm 

Denmark 

+45 45 16 92 00 Telephone

+45 45 16 92 92 Telefax

Kontakt: marketing@dhigroup.com  

Besøg www.dhi.dk for at få flere oplysninger 


