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NOAQ rapporterar försäljningsrekord 2021
Stor efterfrågan på översvämningsskydd och mobila skyddsvallar

NOAQ Flood Protection AB i Näsviken har ökat sin försäljning varje år. 
2021 nådde man nytt försäljningsrekord med en ökning på över 30%, från 
24 miljoner kronor till över 32 miljoner kronor.

Uppmärksamheten kring NOAQs produkter i media steg kraftigt under sensommaren och 
hösten efter bland annat de förödande översvämningarna i Europa och Sverige. Efterfrågan 
på vår nya meterhöga boxvall BW102 överträffade alla prognoser och mot slutet av året var 
lagret nästan helt tömt. Produktionen har sedan dess rullat på och lagernivåerna är nu åter-
ställda.
 
NOAQs exportandel uppgår till 95% och är fördelat på närmare 40 länder. Nya marknader till-
kommer ständigt och Japan som har varit den största hittills har nu fått sällskap av den snabbt 
växande försäljningen i Europa. Även i Sverige ökar försäljningen då behovet av 
översvämningsskydd är ett faktum.
 
”Vi räknar med att försäljningen kommer att fortsätta öka rejält framöver. Fortfarande är det 
sandsäckarna som dominerar, och det tänker vi ändra på. Våra skyddsvallar väger mindre än 
en hundradel av en motsvarande vall av sandsäckar, och går därför hundra gånger snabbare 
att bygga upp. När folk får upp ögonen för NOAQs produkter kommer ingen att vilja fylla och 
kånka sandsäckar längre.
 
För att klara denna ökade försäljning har vi under hösten anställt flera nya medarbetare till 
vårt kontor i Näsviken, och vi kommer även i år att behöva gå ut och rekrytera ytterligare 
personal”, säger NOAQs VD, Sigurd Melin.
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