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Ydelser til industrien
Luft, Klima, Akustik og Audit
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 FORCE Technology

Om FORCE Technology
Vi omsætter højt specialiseret ingeniørmæssig 
viden til praktiske og værdiskabende løsninger 
for et bredt udsnit af brancher og industrier. 

Vi er en af de førende teknologiske rådgivnings- 
og servicevirksomheder på det internationale 
marked. 

Vi omsætter for 1,4 mia. DKK, heraf mere end 
halvdelen som eksport.

FORCE Technology kort
• Vi er selvejende og uvildige
• Vi har en stærk skandinavisk base
• Vores arbejde er baseret på den nyeste 

teknologiske viden
• Vi har et udviklingsbudget på over 200 

MDKK
• Vi er en dansk ejet virksomhed
• Vi er innovative og fleksible
• Vi er en GTS-virksomhed
• Vi har afdelinger i Danmark, Sverige, Norge, 

Storbritannien, Singapore, Kina og de  
Forenede Arabiske Emirater.

Industrianlæg 



Clean Air Technology
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Ydelser til industrien

Måling af luftemissioner
• Periodiske målinger AST

• Omfattende liste over akkrediterede parametre, 
der dækker alle miljøkrav, inkl. lugtmålinger on-site

• QAL2 og AST parallelmålinger og QAL3 løsninger 
• Olfaktometri rådgivning 
• Rapportering til myndigheder
• Miljøgodkendelser
• Ansøgning om emissionstilladelse
• Spredningsberegninger 
• Rådgivning om røggasrensning

Støjmålinger og -beregninger i omgivelserne
• Overblik over støjkrav og muligheder ifm. 

miljøgodkendelse
• Kildestyrkemålinger, enkeltkilder
• Støjudbredelsesberegninger
• Planlægning og beregning af støjdæmpning og 

støjbelastning
• Støjmålinger og -beregninger
• Monitorering og løbende opfølgning

Analyser af brændsler
Prøvning af faste brændsler som f.eks. kul, biobrændsler 
og affaldsprodukter for kemiske og fysiske egenskaber, 
herunder:
• Partikelstørrelsesfordeling 
• Indhold af vand og aske 
• Øvre og nedre/effektiv brændværdi 
• Brændselsaskens smelteforløb

Analyser af restprodukter
Undersøgelse af restprodukter som flyveaske, bundaske, 
gips og belægninger for f.eks.: 
• Indhold af restenergi 
• Kemisk sammensætning 
• Indhold af spormetaller iht. miljøkrav 

Analyser af teknisk vand
• Driftstilsyn og on-line analyser 
• Akkrediteret prøvning af prøver af kedelvand, cirkula-

tionsvand, fødevand og kølevand mht. vandkvalitet 

Verifikation – klimagas
• CO

2
 og andre drivhusgasser

• NO
x

• F-gas (import af fluorholdige gasser)
• Måling af biogen og fossil CO

2

Systemcertificering
• ISO 50001
• ISO 9001
• ISO 14001+ Energigennemgang
• ISO 45001/OHSAS 18001

Energisyn
• Energisyn (energy review) i henhold til Energieffek-

tiviseringsdirektivet i Danmark implementeret ved 
BEK 1382/2018 om obligatorisk energisyn i store 
virksomheder

• Registrerede energisynskonsulenter på A og B niveau
• Energirådgivning

Bæredygtighed med fokus på FN’s verdensmål
• Livscyklusvurderinger (LCA) og andre miljøvurderinger
• Life Cycle Costing (LCC) og Total Cost of Ownership 

(TCO)
• Miljømærkning (fx EPD)
• Grønne indkøb
• Cirkulær økonomi
• Ecodesign af produkter og systemer.
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FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
+45 43 25 00 00
info@forcetechnology.dk
forcetechnology.com

FORCE Technology støtter op omkring FN’s verdensmål, og nedenfor har vi 
listet en række ydelser, der kan hjælpe din virksomhed til at bidrage med at 
løfte de globale udfordringer vedr. ansvarligt forbrug og produktion.

Rådgivning og sparring
Strategiske prioriteringer

Risici og muligheder
Systemopbygning

FN’s bæredygtighedsmål
Grønne forretningsmodeller

Certificering
Energiledelse ISO 50001 

Miljøledelse ISO 14001 
CSR DS 49001 

Produktdokumentation
LCA, miljøvaredeklaration og carbon footprint

Risikovurdering af kemiske stoffer
Støjdeklaration af produkter

Datafrembringelse
CO

2
- og NO

x
-verifikation

Emissionsmålinger
Analyse af faste brændsler

Kontakt
Ole Tvede Larsen
+45 43 25 09 37 
otl@force.dk

Ansvarlighed og bæredygtighed


