FORCE Technology og NOWECO styrker sitt engasjement i nord
FORCE Technology Norway AS styrker sitt engasjement i nordområdene gjennom å gå
inn som ny eier av Norwegian Welding Control AS (NOWECO). NOWECO med
hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Hammerfest vil jobbe videre tett sammen
med FORCE Technology, og selskapene vil gjennom dette ytterligere styrke sin posisjon
som det ledende miljøet i hele Norden innenfor spesielt NDT og sveisetekniske tjenester.
Non Destructive Testing (NDT) og sveisetekniske tjenester samt sertifisering av sveisere er to
smale, men viktige fagområder hvor det er behov for konsolidering. Gjennom oppkjøpet
sikres videre innovasjon, opplæring og profesjonalisering, samt rekruttering av kvalifisert
personell, innenfor begge disse områdene.
- Både tidligere og nye kunder av firmaene vil nyte godt av den økte satsingen og
innovasjonen som denne sammenslåingen legger til rette for lover administrerende direktør i
FORCE Technology Norway, Henning Arnøy.
- For oss er dette også en viktig satsing i en spennende region. Vi ser gode vekstmuligheter i
regionen for de tjenester som NOWECO tradisjonelt har tilbydd til markedet over mange år
og ikke minst andre tjenester og kompetanser som man har i hele FORCE Technology.
NOWECO vil være svært viktig for FORCE Technology i selskapets økte satsing i hele nord
regionen.
NOWECO blir fortsatt værende i Harstad med alle dagens ansatte og vil beholde sitt godt
innarbeidede navn og profil. Selskapets avdelingskontor i Hammerfest vil naturlig nok også
videreføres og videreutvikles sammen med andre strategiske etableringer i nord.
- Det er svært tilfredsstillende sammen med dyktige medarbeidere å ha bygget opp selskapet
som nå blir en del av et større konsern. Ikke noe er bedre enn at det er FORCE Technology
Norway som vil videreføre denne byggeprosessen sammen med oss, sier gründeren bak
selskapet og daglig leder Hans Peder Olsen.
NOWECO har lenge samarbeidet med FORCE Technology. Nå ser vi store muligheter for
videre utvikling av selskapet innenfor FORCE Technology konsernet sier Hans Peder Olsen
videre.
Den langsiktige strategien er å ekspandere virksomheten tilpasset de fremtidige utfordringer i
nordområdene (Snøhvit, Goliat, Shtokman etc.) Gjennom den nye eieren får vi tilgang til
kompetanse og ressurser som lar oss gjennomføre strategien, som igjen vil resultere i økt
markedsforståelse, kompetanseheving og sist men ikke minst langsiktighet. Dette styrker vår
tro på NOWECO´s mulighet til å bygge flere høyteknologiske arbeidsplasser i Nord.

- Vi ser gode muligheter for lokale/regionale synergieffekter ved en sammensmelting av disse
selskapene med den ledende kompetansen selskapene besitter, fortsetter Arnøy.
NOWECO leverer sveisetekniske tjenester og inspeksjon til hele industrien med spesiell fokus
på olje og gass markedet. Selskapet har totalt 11 ansatte, og omsatte i 2008 for ca.14 millioner
kroner. Selskapet er ledene innenfor sine segmenter i hele Nordland, Troms og Finnmark
regionen. Selskapet har et godt markedsinngrep og er godt posisjonert for den forventede
videre utvikling av olje og gass industrien, samt annen industri i regionen. Selskapet har også
aktivitet i Russland.
FORCE Technology har ca. 1.100 ansatte og har en forventet omsetning på ca. 1,1 milliard
kroner i 2009. FORCE Technology Norway har ca 160 ansatte med en forventet omsetning i
2009 på ca. 200 millioner kroner.
Selskapet er en ledende bedrift innenfor NDT inspeksjon, undervannsinspeksjon,
instrumentering, strukturberegninger og design, materialer, korrosjon, sveis og Asset Integrity
Management i Norden.
FORCE Technology Norway jobber primært innenfor offshore samt landindustri,
energisektoren, transport og byggnæringen. Selskapet jobber i stor grad internasjonalt.
Gjennom sitt danske morselskap, FORCE Technology, har de ledende teknologier også
innenfor områdene vindkraft, CO2-reduksjon samt verifikasjon av CO2 produksjonsvolumer.
FORCE Technology Norway AS innehar også en 26 % eierandel i selskapet WindSea AS
sammen med Statkraft (49 %) og NLI Innovation AS (25 %) som har designet et konsept for
en offshore flytende hav vindmølle.
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