


Samfundsmæssig problemstilling. 
 
 I henhold til diverse rapporter udarbejdet af bl.a. Rambøll og COWI, generes ca. 

hvert 3. hjem i Danmark af trafikstøj.  
 Mellem 800 og 2.000 danskere bliver hvert år hospitalsindlagt med forhøjet 

blodtryk og hjerte-kar sygdomme pga. trafikstøj, hvilket også er årsagen til, at ca. 
500 mennesker hvert år dør for tidligt - alene i Danmark.  

 Århus Universitet har dokumenteret sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling 
af diabetes. 

 IJC (International Journal of Cancer) indikerer, som konklusion på foretagne 
studier, at der er sammenhænge mellem trafikstøj og brystkræft hos kvinder. 

 Rambøll har beregnet, at trafikstøj koster det danske 
samfund 8,7 milliarder kroner årligt. 

 Der dør flere mennesker årligt af trafikstøj, end ved trafikuheld 

Fakta 



Funktion og behov. 
 
 Nag1 ApS har udviklet og patenteret et autoværn, der med enkle midler ændrer et 

standardautoværn til en lav støjskærm, der kan dæmpe en del af den støj, der 
udsendes fra vej og dæk (rullestøj).   

 Når biler kører med hastigheder over ca. 40 km/t, er dækstøjen dominerende. Det 
betyder, at på almindelige veje og specielt på motorveje udsendes hovedparten af 
støjen ganske lavt over vejoverfladen, hvilket øger effekten af en støjskærm i 
vejsiden. Støjreduktionen ved benyttelse af Nag1's støjabsorberende autoværn 
ligger på mellem 3 og 4 dB (støjtest foretaget af Delta), hvilket svarer til en 
halvering af trafikken, eller en fjernelse af op til 30 % af støjen. 

Fakta 



Tekniske Fakta - Patent Fakta 
Støjdæmpende Autoværn – NAG 



Tekniske Fakta – Billeder af Beta-version 



Hvad er effekten af en støjreduktion på 3-4 dB 

Nye måder at nedbringe trafikstøjen i byerne 
(Traffic Board 2005) 

Måleenhed 

Halvering af trafikken på vejen 

Estimeret 
Støjreduktion 

3 dB 

Nedsættelse af hastigheden med 10 km/h 

Fjernelse af alle lastbiler og busser 

1 – 2 dB 

1 – 2 dB 

Fordobling af afstanden mellem veje og huse 

Installation af støjvægge 

3 dB 

6 – 10 dB 

Støjdæmpende asfalt (effekt falder med tiden) 3 dB 



Økonomi - Produktions og monteringsomkostninger 
(Estimat) 

    

Enhed Emne Sektion % af GTO* Omkostninger % af GTO* Effekt 

kant-til-kant pr reduceret   

Pris pr. dB dB 

installeret     

meter     

DKK DKK   

    

4 x Almindeligt autoværn 2.000 0,80%   - - 

4 x Støjabsorberebde autoværn NAG 4.000 1,60% 667* 0,27%   3 dB 

2 x Støjskærme 28.000 11,20% 2.800 1,12% 10 dB 

kant/kant Støjreducerende asfalt 8.000 3,20% 2.667 1,07%   3 dB 

    

*Danmark, 1 meter motorvej, gennemsnitlige totale omkostninger (GTO) DKK 250.000 

*(Meromkostning) 



Samfundsøkonomiske betragtninger  
Potentielle besparelser 

Nye veje i DK pr år 150 km 
= op to 450 km NAG Potentiale  

---------- Share of Total Socio Economic Costs = Savings per year ---------- 

Totale samfundsmæssige omkostninger pr år p.g.a. trafikstøj er af Ramboll  (rapport fra 
Miljøministeriet, No1 - 2010) estimeret til 8.7 Millarder DKK 

Merudgift ved investering i 10% af 
NAG Potentiale = 22.5 millioner DKK. 
(7.5 million DKK pr reduceret dB) 
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NAG - Partnere 

WWW.Rockwool.com 

WWW.Volkmann-Rossbach.de 

WWW.RMIG.com 

- Produktudvikling, produktion og levering af NAG-støjskærm 
- Kvalitetsansvarlig for støjskærm 

Richard Müller A/S 

- Produktudvikling, med-produktion og levering af støjskærm 
- Perforering og levering af autoværnsbjælke 

- Projekt- salg- og leveranceansvarlig (samlet produkt) 
- Produktudvikling, produktion/lev. af autoværnsdelene 
- Crash-test, Teknik og sikkerhedsansvarlig 

WWW.nag1.dk 

- Produktudvikling, Patent ejer – Primus Motor 
- Salg/Projektledelse, demo projekter 

- Projekt Silent City 

----------------- 



Projekter – hvor langt er vi? 

Vejdirektoratet 
Nord for 

Vejlefjord-broen 
Efterår 2016 Nag1 ApS 

Vallensbæk 
Kommune 

Vallensbæk Efterår 2016 
Gate 21 – Silent 
City / Nag1 ApS 

Ishøj 
 Kommune 

Ishøj Efterår 2016 
Gate 21 – Silent 
City / Nag1 ApS 

Provincie 
Noord Holland 

Provincie  
Noord Holland 

Efterår / vinter 
2016 

Nag1 ApS / 
4Silence NL 

Moscow 
Municipality 

New Moscow Udsat Nag1 ApS 

* 

* 

* Ansøgning om støtte fra Markedsmodningsfonden 

1 

2 

3 

4 
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Hvem? Hvor? Hvornår? Partner 



Idea and System 
development 

Patent 
Application 

Beta 
version 

and Noise 
Test  

Business 
set-up 

Partner set-
up and 

contracting 

Crash Test 
execution 

Product dev. 
& 

completion  

Go-to-
Market 
Strategy 

Selling 
Production 

and 
Distribution 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

Noise Absorbing Guardrail – Business Development 
Phased Model – 10 phases 

Completed In progress To be done 



- It’s all about  Health and Safety - 

- NAG absorberer, og fjerner dermed op til 30% af trafikstøjen (80 cm skærm) 
- NAG kan opstilles alle de steder, hvor der i forvejen står alm autoværn 
- NAG kan retrofitte visse eksisterende alm autoværn 
- NAG er et godt og billigt supplement til eksisterende støjforanstaltninger 
- NAG koster ca. ¼ af hvad tilsvarende indsatser koster 
- NAG bidrager til at forbedre miljøet 
- NAG betyder store samfundsøkonomiske besparelser - ROI 
- NAG er en dansk opfindelse - Nag1 ApS er et dansk selskab - med 

internationalt perspektiv 
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