
En mere bæredygtig 
og sikker verden



• 3D-print og additiv 

fremstilling

• Akustik, støj og lydkvalitet

• Aerodynamik

• Audit

• Kalibrering

• Korrosionsbeskyttelse

• Test og godkendelse af 

elektroniske produkter

• Emissioner, energi og 

ressourcer

• Monitorering

• Materialer

• IoT og digital teknologi

• Integrity management

• Inspektion

• Hydrodynamik

• Ikke-destruktiv prøvning 

(NDT)

• Fotonik og lys

• Simuleringer og CFD

• Engineering og 

strukturanalyse

• Test af produkter og 

strukturer

• Svejseteknologi

ForretningsområderFORCE Technology er en teknologisk 
rådgivnings- og servicevirksomhed, der 
arbejder for at skabe positiv teknologisk 
forandring og gøre verden mere 
bæredygtig og sikker.

Tusindvis af kunder betror os årligt deres 
produkter, materialer, strukturer, største 
potentialer eller værste udfordringer, fordi 
vi skaber tryghed og værdi baseret på 
uvildighed, fortrolighed og viden.

Som et af de store GTS-institutter i 
Danmark er vi en vigtig del af rygraden i 
det danske innovationssystem. Gennem 
vores bidrag til den teknologiske udvikling 
er vi med til at skabe vækst og velstand 
og gøre en konkret positiv forskel for 
mennesker, for virksomheder og for 
samfundet som helhed.

FORCE Technology
FORCE Technology hjælper virksomheder med at blive teknologiske og bæredygtige 

frontløbere til gavn for samfundet.



50 %
INTERNATIONAL OMSÆTNING

Næsten halvdelen af FORCE Technologys 
omsætning stammer fra internationale kunder 
igennem eksport eller udenlandske aktiviteter.

35+
NYE FOU-PROJEKTER

Årligt igangsætter vi mere end 35 nye forsk-
nings- og udviklingsprojekter inden for bl.a. IoT, 
materialeteknologi, bioenergi, elektronik og 
sensorteknologier.

150+
SAMARBEJDSPROJEKTER

FORCE Technology samarbejder med alle dan-
ske og en lang række internationale universite-
ter, der sikrer vores kunder adgang til fremtidig 
teknologi og viden og holder os på forkant af 
den teknologiske udvikling.

400+
UNIKKE FACILITETER

FORCE Technology besidder en af 
Skandinaviens største samlinger af unikke 
faciliteter og laboratorier, der bl.a. sikrer 
prøvning, demonstration og dokumentation af 
nye teknologier og produkter.

50+ 
DISCIPLINER

FORCE Technology består af forretningsom-
råder med dybe fagspecialer, der servicerer 
kunderne fra den første idé, gennem udvikling 
og prøvning til certificering og inspektion.

5.000+
KURSISTER

Vi spreder vores viden igennem mere end 400 
kurser og arrangementer årligt samt til de 
mere end 700 virksomheder i vores netværk og 
faglige klubber.

1.000
MEDARBEJDERE

• Dr. og ph.d. — 4 %
• Kandidatgrad — 24 %
• Øvrigt teknisk personale — 51 %
• Øvrigt ikke teknisk personale — 21 %

7.000+
KUNDER

FORCE Technology servicerer hvert år tusindvis 
af danske og internationale kunder, private og 
offentlige.

90
LANDE

FORCE Technology servicerer kunder fra mere 
end 90 forskellige lande fordelt over alle 
verdensdele.
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FORCE Technology

Hovedkontor
Park Allé 345

2605 Brøndby

Danmark 

Tlf. +45 43 25 00 00

Fax +45 43 25 00 10

info@forcetechnology.com

forcetechnology.com


