
 

Dragør 2016 

 

Dragør Museum er en 264 år 

gammel bygning i 

bindingsværk med stor 

historisk og kulturel værdi, der 

ligger lige ud til Øresund. Da 

området i december 2016 blev 

truet af forøget vandstand på 

op til 1,3 m, udlagde 

Hovedstadens Beredskab 100 

m NoFloods watertubes rundt 

om museet for at beskytte det. 

På denne måde lykkedes det at 

bevare bygningen og de 

kulturelle værdier. 
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Frederikssund 2016 

 Vinterstormen Urd, der ramte Danmark i december 2017, 

forårsagede en forøgelse af vandmasserne, og man 

forventede allerede tidligt at, vandstanden ville nå op på 

omkring 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 1,4 

km NoFloods watertubes udlagt af Frederiksborg Brand og 

Rednings supplerende frivillige beredskab og deltids 

brandmandskab forskellige 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. 
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Jyllinge & Køge 2016 

Da vinterstormen Urd i december 2016 ramte Danmark, blev 

Environment Solutions bedt om at levere Watertubes til 

beskyttelse af forskellige kommuner mod en kommende 

stormflod. Der blev udlagt 7,4 km watertubes 16 forskellige 

steder, og de forblev udlagt i adskillige dage og på enkelte 

lokationer i flere uger. På grund af årstiden var barrieren 

udlagt i kraftigt frost med temperaturer på ned til minus 9-15 

graders frost, hvilket fik vandet i og omkring barrieren til at 

fryse. Isen kompromitterede dog ikke på nogen måde 

NoFloods barrierens effektivitet. Da isen smeltede, blev de 

mange watertubes tømt og rullet ind igen på vanlig vis ved 

brug af bl.a. hydrauliske oprullere. 
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Køge 2016 

 I december 2016 forårsagede 

vinterstormen Urd en forøgelse af 

vandstanden til 1,48 m over normalen 

i Køge. Man har ikke set en så markant 

forøgelse de sidste 100 år, og det 

krævede øjeblikkelig handling. For at 

maksimere deres virkning blev der 

udlagt NoFloods watertubes 2 

strategiske steder. Mens private 

borgere benytter sandsække til at 

beskytte deres indgangsdøre, er 

NoFloods watertubes er en optimal 

løsning til meget hurtigt at beskytte et 

stort område med begrænset 

mandskab til rådighed. 
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Roskilde 2016 

 I december 2016 udlagde Roskilde Kommune 600 m NoFloods 

watertubes for at beskytte fjordnære offentlige og private ejendomme, der 

var i risikozonen ved det kommende højvande. Beboerne i Roskilde kan 

stadig huske de dramatiske konsekvenser af en tilsvarende storm, der 

ramte i 2013, og er i dag dybt taknemmelige for de udlagte watertubes, 

der denne gang forebyggede endnu en katastrofe. 
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