Højvandssikring mangler her, - og en masse andre steder har
man åbenbart valgt, at se stort på de klimaændringer der allerede har fundet sted.
De følgende billeder viser eksempler på steder, hvor vand fra et skybrud eller en stormflod ville løbe
ned. Så, her skal man ikke parkere bilen. Forsikringen betaler måske ikke til en ny.

Her stod vandet så højt, at kun få cm. mere regn, ville have lukket hospitalet i månedsvis. Evakuering
af patienterne ville være håbløst. Det var i juli 2011 i København, og det kan ske igen.
Der findes allerede produkter der har alle tænkelige test og afprøvninger der opfylder de strenge krav
myndighederne i landene syd for os har i deres lovgivning til sikkerhedsudstyr og produkter der kan
bruges til højvandssikring. Siolit A/S har dem klar til at blive brugt, også i Danmark.
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Link til produkterne der kan sikre mod vandskader.

Det er ikke kun i de danske byer det er galt med højvandssikringen. Livsvigtige nøgleinstitutioner og
virksomheder er ikke sikret fortsat drift andre steder i Europa. Det er et krav fra EU, at myndighederne
klarer den opgave.

I tyske byer er højvandssikring noget der tages meget alvorligt, særlig hvor der løber floder igennem.

På billedet til højre er der højvandsmærker fra 1962 og 1976. Elben har efterfølgende været højere i
Hamborg, så i dag er sikringslinjen i havneområdet over 12 m. Det kræver at bygninger kan tåle et tryk
ved fundamenterne på 12 tons, uden at kollapse eller flyde op. Det sidste er et overset problem, som
skal tages meget alvorligt.
Floodwall protected Our Lady of Lourdes Hospital in
Binghamton, Broome County, New York.
Højvandssikring til 7 mill.US$. sparede over 60
mill.$ ved 3 efterfølgende hændelser i materielle
skader.
Før højvandssikringen kostede en enkelt hændelse
over 20 mill.$ i materielle skader. Hertil kommer at
hospitalet var totalt ude af drift i mange måneder.
FEMA der er myndighed på sikring af fortsat drift i
USA dikterede højvandssikring, og betalte
udgifterne.
Nøgleinstitutioner skal fungerer uanset
hændelsernes art og styrke, det skulle vi også tage
alvorligt her i Norden. Vi behøver ikke at opfinde
noget der allerede er på markedet.

København kommunes skybrudskort, der viser vandvejene og de særlige
områder, hvor oversvømmelse kan forekomme.
Kortet findes på kommunes hjemmeside.

Lignende kort over Danmark, der også kan vise stormflod, findes på Miljøminnisteriets hjemmeside.
Link til forskellige produkter der kan sikre os mod oversvømmelsers skader.
1 kr. investeret, giver en besparelse på ca. 7 kr. til skadesudbedring.
Kortet finder du linket til her:

Anhamm klapskot lukker automatisk af for vandet når det kommer.
Buchele døre til forskellige sikringsopgaver.
WHS magnetskot til montering foran døre, vinduer og alle åbninger i bygninger.
GOH bjælkeskot til højvandssikring af havnearealer, steder hvor en robust løsning er nødvendig.
Sinnotec produkter til beton og murværk der skal sikres mod miljøpåvirkninger.
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