
BESKYTTELSE MOD 
OVERSVØMMELSE 

OG STORMFLOD
UDVALGTE CASES



DEN NYE GENERATION AF
OVERSVØMMELSESBESKYTTELSE

NoFloods Barriers er baseret på innovativ teknologi, der er 
udviklet og testet i Danmark. De kan anvendes til en lang 
række formål.

I denne brochure har vi beskrevet et udvalg af cases fra det 
virkelige liv, der viser, hvordan og hvor NoFloods Barriers har 
været udlagt som beskyttelse i faktiske oversvømmelses-
situationer. Dæmningerne har vist sig effektive til at undgå 
alvorlige skader på mennesker, infrastruktur og miljøet.



- Fuld tryghed

- Suveræn beskyttelse

- Uovertruffen teknologi

NoFloods
By Environment Solutions

CASE-BOG
LISTE OVER CASES I DETTE HÆFTE

NoFloods Barrier redder gasanlæg fra oversvømmelse
Ungarn

Vive la France, vive NoFloods!
Pontivy, Frankrig

NoFloods Mobile Barrier på landsdækkende fransk TV
Mont de Marsan, Frankrig

Effektiv sikring mod oversvømmelse
Jyllinge, Danmark

NoFloods Barriers forhindrer en ny katastrofe
Roskilde, Danmark

Højeste vandstand i 100 år
Køge, Danmark

En stor succes – for anden gang!
Jyllinge, Danmark

Vinterstormen Urd
Frederikssund, Danmark

NoFloods Barriers redder historisk bygning
Dragør, Danmark

En iskold morgen
Jyllinge & Køge, Danmark



Det ungarske gasselskab, KEG Gaz, der ligger 80 km nord for Budapest, 
har et stort underjordisk gasreservoir. I juni 2013 var driften truet af 
oversvømmelser fra Donau-floden. For at redde gasanlægget tilkaldte 
de lokale myndigheder i Dunaalmas Environment Solutions.

Indenfor seks timer efter deres ankomst havde 3 personer udlagt 
hele den mobile dæmning, som omsluttede anlægget fuldstændig.

Vandet fra oversvømmelsen blev brugt til at fylde slangerne, og den 
400 meter lange dæmning lå der fra den 6. til den 12. juni. På trods 
af en anbefalet maksimal oversvømmelsesdybde på 80 cm var 
NoFloods Barrier TwinTube 125 i stand til at tilbageholde vandet, der 
nåede en dybde på 92 cm.

NoFloods Barrier redder gasanlæg fra oversvømmelse



NoFloods Mobile Barrier blev første gang anvendt i den franske 
provins Bretagne for at beskytte tre byer mod oversvømmelserne i 
januar 2014.

Da et omfattende regnvejr fik vandet i floderne Oust og Blavet til 
at stige, udlagde byerne Josselin, Pontivy og Redon NoFloods 
Twin Tube 125 Barrier for at beskytte indbyggerne mod potentielle 
ødelæggelser. Heldigvis blev situationen kun rigtigt alvorlig i Rues 
des Moulins i Pontivy, hvor NoFloods Barrier effektivt holdt vandet 
tilbage, selvom det steg til et niveau, hvor både mennesker og infra-
struktur var i fare.

Siden 2005 har NoFloods Barrier spillet en vigtig rolle i forbindelse 
med Sécurité Civiles’ beredskabsplaner. Dæmningen har været 
udlagt adskillige gange for at beskytte både private og offentlige 
ejendomme. Dette var også tilfældet i 2013, da dæmningen blev 
udlagt i Troyes og forhindrede, at husene på Seine-flodens bredder 
blev ødelagt af oversvømmelser.

Vive la France, Vive NoFloods! 
Pontivy, Frankrig



I starten af 2014 var byerne Dax og Mont de 
Marsan i den franske region Les Landes truet af 
omfattende oversvømmelser.

Det stigende vand fra Bidouze-floden havde 
oversvømmet ca. 40 veje i de to byer. Efter at 
et dige langs med togsporene i Mont de Mar-
san var brudt sammen, truede vandmasserne 
med at lamme togtrafikken i og omkring byen. 
Det lykkedes imidlertid for Sécurité Civile at 
udlægge 400 meter NoFloods Mobile Barrier på 
mindre end to timer, så vandmasserne kunne 
tilbageholdes effektivt. Det vand, der allerede 
havde nået togsporene, blev simpelthen pumpet 
tilbage i floden, så togene kunne fortsætte med 
at køre uden afbrydelser.

Udlægningen af NoFloods Barrier i Mont de 
Marsan blev transmitteret i de landsdækkende 
franske tv-nyheder, hvor man i rosende vendinger 
fortalte om, hvor enkelt og hurtigt det var at 
udlægge dæmningen.

NoFloods Mobile Barrier på 
landsdækkende fransk TV
Mont de Marsan, Frankrig



Indbyggerne i Jyllinge ved Roskilde Fjord 
blev hårdt ramt af vinterstormen Bodil, der 
rasede i december 2013. Husene i de lavtlig-
gende områder blev oversvømmet, og mange 
familier måtte leve med følgerne i lang tid 
derefter. Men da stormen Egon annoncere-
de sin ankomst i januar 2015, var planen 
klokkeklar, og Environment Solutions’ mo-
bile barriere (WaterTubes) var af afgørende 
betydning for dens gennemførelse.

Indbyggerne i de lavest beliggende huse i 
den sydlige del af Roskilde Fjord modtog 
med frygt stormvarslerne i begyndelsen af 
januar 2015. Tretten måneder tidligere blev 
Jyllinge Nordmark-området hårdt ramt af 
stormen Bodil, som pressede store mængder 
vand ind i den smalle fjord. I januar 2015 var 
nogle af ødelæggelserne stadig ikke ud-
bedret. Udsigten til en ny oversvømmelse var 
ubærlig.

Men stormen i januar 2015 fik et anderledes 
og meget lykkeligere udfald, end det var 
tilfældet i december 2013. Beredskabet og 
myndighederne havde lagt en plan, hvori 
NoFloods Barriers spillede en vigtig rolle. I 
god tid før stormen nåede sit klimaks, var ca. 
1000 meter NoFloods Barriere udlagt, som 
med succes beskyttede de lavest beliggen-
de områder mod vandet fra fjorden og den 
forhøjede vandstand i vandløbene.

Effektiv sikring mod oversvømmelse
Jyllinge, Danmark



For at undgå potentielle skader på 
offentlige og private ejendomme, der 
ligger tæt på vandet, traf kommunen 
en lang række foranstaltninger. Disse 
omfattede udlægning af mange 
hundrede meter NoFloods Barriers. 
Stormen blev knap så kraftig som for-
ventet, og vandet nåede en maksimums-
dybde på 1,5 meter. NoFloods Barriers 
kunne tilbageholde vandet, så længe 
det var nødvendigt for at undgå skader.

Indbyggerne i Roskilde Kommune 
husker stadig de dramatiske følger af 
en lignende storm, der ramte byen i 
2013. I dag er de alle taknemmelige for, 
at beredskabet fik udlagt dæmninger, 
som ved denne lejlighed hindrede en 
voldsom katastrofe.

NoFloods Barriers forhindrer 
en ny katastrofe
Roskilde, Danmark



I slutningen af december 2016 ramte stormen Urd 
Danmark og forårsagede øget vandstand mange 
steder. Et af disse steder var Køge Kommune, hvor 
vandet forventedes at stige til 1,48 meter over normalt 
niveau. En så høj vandstand havde man ikke oplevet de 
sidste 100 år. Der var behov for omgående handling.

I Køge Kommune udlagde man NoFloods water-
tubes to strategiske steder for at opnå en maksimal 
beskyttelse. Mens private borgere i stort omfang brugte 
sandsække til at beskytte deres kældre eller indgangene 
til deres huse, var NoFloods Barriers helt klart den 
perfekte løsning til hurtig beskyttelse af et stort område, 
ved involvering af et mindre team af personer fra 
beredskabet.

Dæmningerne forblev udlagt flere hele dage og 
beskyttede effektivt de lokale infrastrukturer, og skabte 
sikkerhed for beboerne.

Højeste vandstand i 100 år
Køge, Danmark



I december 2016 blev der udlagt 
mange kilometer NoFloods Barriers 
forskellige steder i Danmark for at 
undgå, at stormen forvoldte økonomiske, 
fysiske og personlige skader. I Jyllinge 
blev der udlagt ca. tre kilometer No-
Floods Barriers.

Det samme område blev oversvømmet 
i forbindelse med en kraftig vinterstorm 
i 2013. Men i den efterfølgende storm 
i 2015 blev NoFloods Barriers med 
succes brugt for første gang. I december 
2016 beviste dæmningerne for anden 
gang deres effektivitet. Ved denne 
lejlighed var dæmningerne endnu en-
gang i stand til kraftigt at begrænse 
stormens konsekvenser.

En stor succes – 
for anden gang!
Jyllinge, Danmark



Stormen Urd, der ramte Danmark i jule-
dagene 2016, forårsagede en forøgelse af 
vandmasserne i fjorden, og vandstanden 
var estimeret til at overstige 1,7 m over 
dagligt vande i Frederikssund Kommune.

Heldigvis havde Frederikssund Kommune 
som præventiv foranstaltning sørget for 
at have en betragtelig mængde NoFloods 
watertubes på lager.

På 8 timer blev mere end 1.400 meter No-
Floods watertubes udlagt af Frederiksborg 
Brand & Rednings supplerende frivillige 
beredskab og deltids brandmandskab på 
udsatte steder i kommunen. De mobile 
dæmninger forblev udlagt i mere end tre dage, 
og deres tilstedeværelse var medvirkende 
til, at man undgik store skader.

Vinterstormen Urd
Frederikssund kommune, Danmark



I Dragør Kommune forventedes vandstanden at stige til 1,3 meter 
over det normale niveau under stormen. Blandt de forskellige 
sårbare områder og bygninger var man særligt opmærksom på 
Dragør Museum: En 264-år gammel historisk bygning med stor 
kulturværdi. Museet ligger meget tæt på vandet, og vejrudsigten 
forudsagde en så høj vandstand, at det ville medføre alvorlige 
skader på bygningen. Ca. 100 meter NoFloods Barriers blev udlagt 
rundt om museet for at sikre det mod vandet, der nærmede sig. Den 
nat viste tydeligt, hvordan dæmningen kunne sikre museet, og hos 
Environment Solutions er vi utroligt stolte over at have leveret udstyr 
til beskyttelse af landets kulturarv.

NoFloods Barriers redder historisk bygning
Dragør, Danmark



I december 2016 og januar 2017, da 
vinterstormen Urd og den deraf 
følgende stormflod ramte Danmark, 
blev Environment Solutions bedt om 
at yde assistance for at beskytte for-
skellige kommuner mod forestående 
oversvømmelse. 8.400 meter dæmninger 
blev udlagt 16 forskellige steder og 
blev liggende på stedet i flere dage.

I flere dage var temperaturerne lave 
og en af morgenerne langt under fryse-
punktet, hvilket bevirkede, at vandet 
i og omkring dæmningen frøs til is. 
Men isen forringede på ingen måde 
effektiviteten af NoFloods Barriers.

Da isen smeltede, blev dæmningerne 
tømt og rullet op ved hjælp af et 
hydraulisk spil.

En iskold morgen
Jyllinge & Køge, Danmark



OVER 200 MIO €
i værdier beskyttet

6 MIO SANDSÆKKE
erstattet

40.000 METER
barrierer udlagt

Mere end 300
udlægninger

18 års
erfaring

Vi beskytter mennesker, 
kritisk infrastruktur og 
miljøet

Anders Phillipsen, CEO

“
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info@environmentsolutions.dk
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Environment Solutions ApS
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USA
Environment Solutions Inc
Urban Future Lab 15
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