
Præsentation af The “NoFloods Barrier” 



Agenda 

1. Kort præsentation af The NoFloods Barrier og 
Environment Solutions 
 

2. Live Case KEG Gaz Terminal, Dunaalmas 2013 
 

3. Perspektiver 
 

4. Spørgsmål 



Environment Solutions  
 



Vi reducerer potentielle skader ved 
oversvømmelse  

 NoFloods Barrieren er erstatningen for sandsække og 
sandsynligvis den mest effektive løsning mod oversvømmelseri 
større skala og temporær spildevands-opbevaring. 

 

 

 Hurtig udlægning 

 Manpower effektiv 

 Udlægning i 200 meter sektioner 

 Præventiv og kurativ udlægning  

 

 



Animation Video 



 Kort reaktionstid – oversvømmelser kommermed kort varsling 

 Store områder skal beskyttes – sandsække er ineffektivt 

 Manpower – er altid en flaskehals ved oversvømmelser 

 Prioritering….  

1. Mennesker 

2. Kritisk infrastruktur  

3. Miljø 

4. Bygninger, etc.  

=> Kun få løsninger kan imødekomme dette behov….  

Hvad er behovet for effektiv indsats 
mod oversvømmelser? 



“probably the most efficient solution for temporary and  
 large scale flood protection” (+200 meters)  

 

 

 

 

 

The NoFloods Barrier erstatter brugen af sandsække  ved oversvømmelser. I løbet af 5 timer kan 
et trænet team på 4 udlægge 1 km barriere, der kan tilbageholde op til 80 cm vandhøjde.       

Til sammenligning ville det kræve cirka 2.000 mennesker at gøre det samme med sandsække 
på 4 timer. 

  

 

The NoFloods Barrier  



 
FØR “sandsække” 
(1.000 meter / 80 cm barriere):  
 6.940 mandetimer 
 150.000 sandsække 
 2.500 m3 sand 
 139 Lastbiler  
 Skovle, etc. etc.  

Effektiviteten ved The NoFloods Barrier 

 
I DAG “The NoFloods Barrier” 
1000 meter / 80 cm barriere:  
• 12 mandetimer 
• 1.000 meters dug + terminaler 
• Vand 
• Pumper, mv. 



Testet, Certificeret & Prisbelønnet 



Konceptet NoFloods Barrier 
“Vi bekæmper vand med vand” 



Hvorfor den virker så effektivt 

 
Danish  

Hydraulic 
Institute 



Environment Solutions historie  
 1999 – 1. generation af den Mobile Dam udviklet 

 2001 – Den første Emergency Assistance i Polen 

 2004 – 2. generation af den Mobile Barriere TWIN FLEX  

 2005 – Fælles udviklingsarbejde etableret med Sécurité Civile,    
     Frankrig  

 2009 – 3. generation af The NoFloods Barriere launchet 

 2011 – GVOIR innovation: Giant Mobile Reservoirs. Verdens 
største reservoir til temporær opbevaring  af vædsker (spildevand, 
olie, kemikalier) 

 2012 – Fornyelsesfonden yder støtte til den videreudvikling af  
     GVOIR. 

 2013 – 2 live udlægninger i Ungarn og Frankrig 





 
 

Frankrig 2013 

CASE 





 
 

Ungarn 2013 

CASE 



TV2 Danish National TV – Live Broadcast 



Emergency Call Out 
• Historisk stor oversvømmelse i Ungarn 
• Vores opgave var at beskytte en GAS 

Terminal i Dunaalmas, Ungarn.  
• GAS Terminalen forventedes at blive 

oversvømmet inden for 24-30 timer 
• Vi ankom til Dunaalmas i Ungarn 26 

timer efter 



400 meter blev udlagt på 5 timer 

3 ES team medlemmer 
omringede med 400 meter 
Gas Terminalen på 5 timer 
inklusiv opmåling, 
beregninger, mv.  



DAG 1: Vandet stiger 
• Vandet stiger med 1 meter de første 

12 timer 
 

• Alle underliggende rør sikres 
 

• Alle lækager stoppes 
 



Dag 2: Vi når vores sikkerhedshøjde 
• Vandet stiger til 80 cm på vores dæmning, der 

er vores anbefalede sikkerhedshøjde.  
 

• Afrapportering gives til Beredskabet hver 
time.  
 

• Meldinger om vandsstandniveauet højere 
oppe I floden modtages konstant.  
 

• Situationen er kritisk. 



DAG 3: Vandstanden er 15% over vores 
maksimale anbefalede vandhøjde 



Beslutning omkring etablering af forstærkning tages 

Assistance fra det lokale beredskab 



Forstærkninger lavet 



Ro på igen…! 



Premierminister, Victor Orban, mødte op 
med pressen for at gratulere 



Celebration!  



TV2 Danish National TV 



Flere anvendelsesområder 

Oversvømmelse Oliespild, mv. 

Diger 

Temporære Reservoirer 



Erstatningen for sandsække… 



Elværk… 



Hospital… 



Temporære reservoirs… 



Jernbanelegemer… 

The NoFloods Barrier used as a part of a PLAN vs. EMERGENT 
situations 



 Én løsning, flere anvendelsesmuligheder 

 Mulighed for udlægning i 200 m sektioner 

 Lavest vægt pr. meter  

 Kan udlægges fra en simpel trailer 

 4 mænd kan udlægge 1000 meter på 5 timer 

 Standard sektioner kan tilbageholde op til 80 cm.  

 Eneste løsning, der kan udlægges efter oversvømmelsen er sket 
(kurativt) 

 Mulighed for temporært reservoir med i princippet ubegrænset  
opbevaringskapacitet 

Vores løsning, kort fortalt… 



MANGE TAK ! 

David Konge 

dk@environmentsolutions.dk 


