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Holstebro: Rådgivningsvirksomheden Force Technology, der blandt andet har et stort
laboratorium med 22 ansatte i Nupark, fusionerer med rådgivningsvirksomheden Delta.
I fredags fik medarbejderne i Force Technology og i Delta besked om, at de to virksomheder slår
sig sammen. Afdelingen i Holstebro, der tidligere hed Lab Vest, laver både kemiske og
mikrobiologiske undersøgelser indenfor miljøområdet, hvilket betyder, at der laves undersøgelser
af jord, slam og vand - både drikkevand, spildevand, vand fra vandløb og lignende.
Administrerende direktør i Force Technology, Ernst Tiedemann, fortæller, at fusionen ikke får
direkte konsekvens for de ansatte i Nupark. »Delta er stærke indenfor chip, elektronik og
digitalisering.
Det berør ikke direkte afdelingen i Holstebro, men indirekte kan det betyde, at vi hurtigere får nyt
udstyr og mulighed for at overføre data og testresultater når de bliver udviklet, da Delta arbejder
med sådanne opgaver,« siger Ernst Tiedemann.
Både Force Technology og Delta er dybt specialiserede inden for en lang række nicheområder.
Kunderne er alt fra de største danske virksomheder til små nystartede virksomheder.
Må ikke konkurrere
Force Technology har en omsætning på 1,2 milliarder kroner om året, mens Delta har en
omsætning på 300 millioner kroner.
Force Technology har blandt meget andet lavet vindtest af store broprojekter og bistår med
udvikling af vinger til vindmølleindustrien. Delta har blandt andet viden og faciliteter inden for
akustik og har arbejdet sammen med den danske høreapparatindustri.
Delta og Force Technology er to af otte såkaldte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutioner i
Danmark. De er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og skal efterleve krav om at
være uvildige, selvejende og almennyttige. De må ikke sige nej til danske kunder og må heller ikke
konkurrere med kommercielle danske videnscentre. Til gengæld kan de søge udviklingsmidler hos
Staten til gavn for dansk erhvervsliv.
Fusionen mellem de to virksomheder kommer til at hedde Force Technology, mens man fastholder
både Force Technologys hovedkontor i Brøndby og Deltas i Hørsholm.

