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Rapporten er ejendom af SKAD. Rapporten forefindes som original i FORCE Technologys database og sendes som duplikat udelukkende til SKAD. Den hos FORCE Technology 

lagrede original har forrang som dokumentation for rapportens indhold og gyldighed. SKAD har lov til at oversætte rapporten i andre sprog. SKAD har lov til at behandle rapporten 

som deres ejendom. 
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Forord til testrapport fra FORCE Technology 

 

Trafiksikkerhed er et vigtigt forhold som SKAD (autoskadebranchen.dk) har arbejdet med i mange år. Marke-

det leverer forskellige skadesdele fra forskellige producenter, der anvendes til reparation af trafikskadede 

biler. Vores fokus er, at bilen af et autoskadeværksted kan bringes tilbage til den stand, som bilen har været 

i før skaden er sket, og at sikkerheden og værdien i bilen er intakt. Det skal understreges at SKAD ikke har 

nogen form for økonomiske interesser i de anvendte dele, da SKAD repræsenterer den frie del af branchen 

og er dermed bilproducent uafhængig. 

 

Vi har bedt FORCE Technology i Brøndby om at gennemføre forskellige uafhængige tests, som har til formål 

at vise tekniske forhold på et lille udsnit af skadesdele, der i dag monteres på biler, og hvilken effekt disse 

skadesdele har på både sikkerhed og dermed bilens værdi efter reparation. Delene der er blevet testet og er 

genstand for denne rapport, er vilkårligt udtaget af funktionen ”Autoflex”, der er en del af forsikringsselska-

bernes IT program ”Autotaks/forsi”. ”Autoflex” viser hvilke alternative skadesdele, der findes og som dermed 

er godkendt til brug af autoskadesværksteder. Delene i ”Autoflex” har betegnelser som OE (originale dele), 

OEM (fremstillet af samme producent der leverer til bilproducenter), A1 (leverandørskabt betegnelse), MQSP 

(Matching Quality) osv. 

 

Den efterfølgende rapport har ikke til formål at undgå anvendelse af alternative skadesdele (uoriginale) eller 

fremme brugen af originale skadesdele, men den har ene og alene til formål at skabe et diskussionsgrundlag 

for drøftelser om, hvilke krav alternative skadesdele skal leve op til, før disse må anvendes til at reparere 

trafikskadede biler. Anvendelse af alternative skadesdele har høj økonomisk værdi for dem, der betaler reg-

ningen og også afgiftsrelevant værdi, hvilken sikrer den cirkulære økonomi i det hele taget, da færre biler 

lider afgiftsdøden, der både er afhængigt af registreringsafgiften og reparationsgrænsen. 

 

Området om anvendelse af skadesdele er i dag ikke lovreguleret, dog er der kommet beskrivelser i Færd-

selsstyrelsens synsvejledning den 1. januar 2018, som kunne tolkes i en retning af, at såfremt monterede 

sikkerhedsrelevante reservedele har andre tekniske egenskaber end dem af fabrikken monterede, så anses 

dette som værende en konstruktiv ændring, der skal synes samt at EU-typegodkendelsen bortfalder for 

disse dele. 

 

Vores fokus med rapporten er, at både branchen såvel som politikere forholder sig til rapportens resultater, 

for dermed at kunne skabe et regelsæt til fremtiden. SKAD udgiver sammen med rapporten også et forslag 

til en standardisering af alternative skadesdele, så disse både lever op til sikkerhedskrav, men også sikrer at 

biler ikke mister væsentligt i markedsværdi. 

 

Til diskussion skal også stå de mange tusindvis af biler, der allerede er repareret med lignende alternative 

skadesdele, som testet i rapporten. Rapportens resultater viser tydeligt væsentlige sikkerhedsmæssige og 

værdimæssige ændringer, som bør tages op til diskussion. Specielt materialeforskelle der øger korrosion har 

også indflydelse på den udførte efterbehandling og lakering af disse dele. 

 

God læselyst.  Med venlig hilsen 

Ing. Thomas Krebs, direktør SKAD – autoskadebranchen.dk  
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 Prøve- og opgavebeskrivelse 

Formålet med denne undersøgelse er, at se om forskellige reservedele til biler er sammenlignelige med hen-

syn til udsende, styrke og holdbarhed. Undersøgelsen omfatter følgende reservedele: 

• kofanger 

• tværvanger 

• motorhjelm 

• forskærm 

Der er indkøbt en original del og en uoriginal del af hver type. Ved valg af dele er der lagt vægt på de dele, 

der har størst indvirkning på sikkerheden ved frontale sammenstød. Nedenstående skema viser de testede 

dele. 

 

Delnavn Mærke/model Original  

reservedelsnummer 

Uoriginal reservedels-

nummer 

Kofanger Nissan Micra K13 620221HA0H 1610900 

Tværstiver 1 Ford Mondeo IV 07- 1759667 2556940 

Tværstiver 2 Citroën C1/Peugeot 107 

05- 

7414LC 560501940 

Forskærm Suzuki Swift 08- 5771163J20 6814311 

Motorhjelm Citroën C5 2004-08 7901L4 0524281 

Tabel 1.  

2 Undersøgelse 

Undersøgelsen er delt op i følgende steps: 

1) Visuel vurdering af udseende og kvalitet 

2) 3D scanning til bedømmelse af den geometriske facon 

3) Mekanisk test 

4) Materialetest 

5) Korrosionstest 

3 Resultater og diskussion 

3.1 Sammenfatning af resultater 

Resultatet af de gennemførte test er gengivet i bilag 1. Resultatet af undersøgelsen er sammenfattet her: 

Visuel vurdering: Den visuelle vurdering af de forskellige dele viser, at finishen på de uoriginale dele er 

anderledes end finishen på de originale dele. Dette konstateres på baggrund af manglende afgratning på 

pladedelene og støbefinner på plastkofangeren. Med hensyn til svejsninger var der en generel tendens til, at 

svejsningerne var kortere på de uoriginale dele.  

3D scanning: Ved 3D scanningen blev det konstateret at geometri og montagehuller er sammenlignelige 

på de uoriginale og originale dele. Der er steder hvor der er afvigelser på 5-7 mm, men det er på steder 

hvor det, efter FORCE Technologys vurdering, ikke umiddelbart har indflydelse på funktionen. Eneste  

undtagelse er den manglende kontur på Nissan kofangeren, der ikke anses for værende ubetydelig.  



Task : 117-33812 

Side :  4 af 36 
Dato : 09.02.2018  

lru/mqs 

 

Mekaniske test: På de mekaniske test af plastkofangerne var der ikke målbar forskel i egenskaberne. I 

slagtesten på forskærmene er der heller ikke nogen signifikant forskel. Med hensyn til tværstiverne kan det 

konstateres, at styrken på de uoriginale dele kun er 19% af styrken på originaldelen, og at de uoriginale 

dele kun optager 25% af den energi de originale optager ved sammenstød. Dette kan have konsekvenser for 

udløsning af airbag og dermed sikkerheden. 

Materialetest: Med hensyn til motorhjelmene kunne det konstateres, at den uoriginale motorhjelm der er i 

stål, vejer ca. dobbelt så meget som den originale i aluminium.   

Når vi ser på materialetestene af det stål, der er brugt til tværvangerne, er det bemærkelsesværdigt, at der 

er så stor forskel på de styrker der er i originaldelene kontra de uoriginale dele. Styrken af de uoriginale 

tværstiver er ned til 18% af styrken på de originale tværstiver. 

 

Delnavn Mærke/model Materialetype 

Original 

Materialetype  

Uoriginal 

Kofanger Nissan Micra K13 Plast Plast 

Tværstiver 1 Ford Mondeo IV 07- Stål Stål 

Tværstiver 2 Citroën C1/Peugeot 107 05- Stål Stål 

Forskærm Suzuki Swift 08- Stål Stål 

Motorhjelm Citroën C5 2004-08 Aluminium Stål 

Tabel 2. 

Korrosionstest: Ved de gennemførte korrosionstest er der ikke observeret store forskelle, udover at den 
uoriginale motorhjelm i stål ruster. Det kunne konstateres at den uoriginale tværvanger til Ford Mondeo ikke 

var malet indvendigt, hvilket kan betyde at den vil ruste hurtigt.  

4 Konklusion 

Der er i testene fundet en række forskelle i egenskaber og konstruktion mellem de originale og uoriginale 

dele. Forskellene er af en sådan karakter og størrelse, at det er FORCE Technology’s vurdering, at det vil 

have indflydelse på sikkerheden ifm. et evt. uheld. 
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Bilag 

1.1 Visuel vurdering af udseende og kvalitet af udførelsen af emnet. 

1.1.1 Kofanger til Nissan Micra 

Den mest iøjnefaldende forskel på kofangerne er, at konturen til logoet mangler, se punkt A. Men også kon-

turen der går videre op på motorhjelmen mangler, se punkt B. Ribberne i luftindtaget er rette på originalen, 

mens de buer lidt op og ned på den uoriginale, punkt C. Materialet er beskrevet på bagsiden.  På den origi-

nale er der angivet ”PP+EPN-T15” og på den uoriginale ”PP”.  

 

 

 
Figur 1: Original del: Vægt: 4,559 kg. 

 
Figur 2: Uoriginal del: Vægt: 5,082 kg.  

A B C 

A B 
C 
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1.1.2 Tværstiver til Ford Mondeo 

Den uoriginale tværstiver adskiller sig på flere måder. Materialetykkelsen på montagepladerne er 1,8 mm, 

hvor den originale er 2,5 mm.  

 
 

 

Figur 3: Original del: Vægt: 9,961 kg. 

 
 

 

Figur 4: Uoriginal del: Vægt: 8,993 kg.  
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Figur 5: Original del:            Uoriginal del: 

Svejselængde top: 55 mm, bund: 2 x 29 mm.       Svejselængde top: 41 mm, bund: 1 x 36 mm. 

 

 

Figur 6: Svejsekvaliteten på den uoriginale del (th), er ikke af samme standard som på den originale (tv).  
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Figur 7: Samlingen af røret er lavet med 4 induktionssvejsninger på den originale del. På den uoriginale del 

er røret hæftet med 3 punktsvejsninger. Bemærk at svejsningerne mellem montage beslag og rør mangler 

på den uoriginale del. 
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1.1.3 Tværstiver til Citroen C1 / Peugeot 107 

Set forfra er der ikke den store forskel på tværstiverne, men vægten er ikke den samme. Ses der nærmere 

på emnerne, er der betydelige forskelle. 

 

 
Figur 8: Original del: Vægt: 6,216 kg. 

 

 
Figur 9: Uoriginal del: Vægt: 5,200 kg. 

 

Der er en afgørende forskel på den måde emnet er udført på. Den originale er foldet op i ét stykke plade i 

1,5 mm. Den uoriginale er lavet i to stykker i 1 mm plade som er hæftesvejst med 100 mm mellemrum 

 

 
Figur 10: Original del.                Uoriginal del. 
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Den originale er fuldsvejst mellem over- og underdel, mens den uoriginale er induktionssvejst med 10 cm 

afstand.  

 
Figur 11: Original del.                  Uoriginal del. 

 

Svejsningen mellem montageplade og rør er fuldsvejst på den originale, det er den ikke på den uoriginale. 

Se nedenstående billeder 

 

 
Figur 12: Original del.                    Uoriginal del. 

 

 

Figur 13: Original del.                     Uoriginal del.   
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Figur 14: Original del svejst på begge flader. Uoriginal del kun svejst på halvdelen af den ene  

 flade. 
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1.1.4 Forskærm til Suzuki Swift 

Der er lidt forskel i finish og manglende afgratning på den uoriginale del, ellers ingen synlig forskel.  

 

 

 
Figur 15: Original del: Vægt 2,15 kg. Uoriginal del: Vægt 2,06 kg.  

 
Figur 16: Lidt foldning i pladekanten. 
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1.1.5 Motorhjelm til Citroen C5 

 

 
Figur 17: Original motorhjelm Citroen C5: Vægt: 8,68 kg. Materiale: Aluminium. 

 

 
Figur 18: Uoriginal motorhjelm Citroen C5: Vægt: 16,35 kg. Materiale: Stål. 
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Figur 19: Original del er limet sammen med en strukturel klæber. 

 

 
Figur 20: Uoriginal del er limet med en blød fuge, der ikke kan holde. Fugen er sluppet næsten hele vejen 

rundt. 
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 3D scanning af emnerne for kontrol af geometriske facon. 

Alle 3D scanninger er foretaget sådan at originaldelen er brugt som Master, og den alternative (uoriginale) 

del er sammenlignet. På scanningsbillederne ses forskellen mellem de to dele. 

2.1 Kofanger til Nissan Micra 

 
Figur 21: Da kofangeren er blød er det svært at fastholde hjørnerne, selv om den var monteret på en plade 

 
Figur 22: Fordybningen til logoet mangler helt. Konturen omkring logoet, der giver den karakteristik front, 

mangler. 
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2.2 Tværstiver til Ford Mondeo 

Under scanningen er emnet holdt fast i montagehullerne. 

 
Figur 23 

 
Figur 24 
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Figur 25: Bøjningen af emnet til den vandrette plade er 3 til 5 mm ud af mål 

 
Figur 26: Denne plade er bøjet 5 mm ned af; hullerne passer ikke så godt.  
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Figur 27: Med undtagelse af de 3 huller der er vist her, passede resten af montagehullerne fint. 

  

Figur 28: Dette gælder i begge sider.  
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2.3 Tværstiver til Citroen C1 / Peugeot 107 

 
Figur 29: Yderside og huller passer fint. En lille skævhed ved opsvejsningen ses på at venstre montageplade 

er løftet næsten 4 mm. 

 
Figur 30: Der er større unøjagtigheder på afstandsstykkerne. 
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2.4 Forskærm til Suzuki Swift 
 

 

  

Figur 31: Det øverste hjørne er bøjet mere end 5 mm op, dette vil kunne ses, når skærmen er monteret.  
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Figur 32: Alle huller passer rigtig godt. 

 
Figur 33: Forskellen er omkring 2 mm. 
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2.5 Motorhjelm til Citroen C5 

 
Figur 34: Udgangspunkt for scanningen er montagehullerne for hængslerne. 

 
Figur 35: Det ses tydeligt, at limningen i hjørnerne er sluppet. Yderkonturen er inden for 1 mm, mens under-

siden er løftet 7,5 mm. 
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Figur 36: Generelt passer hullerne rigtig godt. 

 
Figur 37: Lukkebøjlen passer også fint.  
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 Mekaniske test af parterne   

3.1 Kofanger til Nissan Micra 

Der er udført slagtest af kofangerne ved hhv. 20 °C og -20 °C. Testen blev udført på hjørnet af kofangeren 

med 40 Joule to steder, som angivet på billedet herunder til højre. Den ene side ved 20 °C og den anden 

side ved -20 °C. Resultatet var at der ikke kunne konstateres synlige skader. 

 

 
Figur 38 Slagmærke fra test, der var ingen revner at se.  



Task : 117-33812 

Side :  25 af 36 
Dato : 09.02.2018  

lru/mqs 

 

3.2 Test af forskærm 

Der er udført slagtest af forskærmene ved 20 °C. Der blev testet midt på skærmen med 40 Joule (testen 

blev udført som angivet med det røde kryds på venstre billede). 

Resultatet var, at begge skærme havde næsten ens buler efter test: Original skærm: Bulestørrelse: 460 mm 

x 170 mm; Uoriginal skærm: Bulestørrelse: 450 mm x 170 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 39 

 

3.3 Test af motorhjelm Citroen C5 

Der er udført slagtest af motorhjelm ved 20 °C. Der blev testet 

på fladen, hvor der ikke er understøtning på indersiden med 40 

Joule.  

 

Resultatet var, at den originale motorhjelm fik en betydelig min-

dre bule. Original motorhjelm: Bulestørrelse: dybde 1,3 mm, ø 

20 mm. Uoriginal motorhjelm: Bulestørrelse: dybde 3,8 mm, ø 

30 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40: Original.                         Uoriginal. 
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3.4 Test af motorhjelm udbøjning, Citroen C5. 

I denne test testes motorhjelmens styrke, svarende til et frontalt sammen-

stød. Testen bliver lavet ved at motorhjelmen sættes ind i pressen, understøt-

tet i hængslernes montagehuller. Der trykkes på midten af hjelmen.   

 

 

I nedenstående skema kan forskellen mellem de to motorhjelme aflæses. 

 

 

I grafen nedenfor kan forskellen mellem den originale (blå kurve) og den uori-

ginale (grøn kurve) aflæses.  

  

Resultater af test Original Uoriginal 

Motorhjelm Citroen C5   

Deformationsstyrke midte 2,84 kN 3,58 kN 

Deformationsstyrke i forhold til 

original 

100% 126,1% 

Energioptag ved deformation 45 

mm 

94,59 Joule 105,9 Joule 

Energioptag i forhold til original 
45 mm 

100% 112% 

     

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 41. 
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3.5 Test af tværstiver, Ford Mondeo 

I denne test testes tværstiverens styrke, svarende til frontalt 

sammenstød. Testen bliver lavet ved at tværstiveren sættes ind i 

pressen, understøttet i montagehullerne. Der trykkes midt på 

tværstiveren.   

 

 

 

 

I nedenstående skema kan forskellen mellem de to tværstivere 

aflæses.  

 

I grafen nedenfor kan forskellen mellem den originale (blå kurve) 

og den uoriginale (grøn kurve) tværstiver aflæses.  

 

 

 

 

    

                  

  

Resultater af test Original Uoriginal 

Tværstiver Ford Mondeo   

Deformationsstyrke på midten 53,28 kN 9,97 kN 

Deformationsstyrke i forhold til original 100% 19% 

Energioptag ved deformation 120mm 4648 Joule 1196 Joule 

Energioptag i forhold til original 120mm 100% 25,70% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42  
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3.6 Test af tværstiver, Citroen C1 

I denne test testes tværstiverens styrke, svarende til frontalt sam-

menstød. Testen bliver lavet ved at tværstiveren sættes ind i pres-

sen, understøttet i montagehullerne.  

Der trykkes midt på tværstiveren.   

 

I nedenstående skema kan forskellen mellem de to tværstivere af-

læses. I grafen kan forskellen mellem den originale (blå kurve) og 

den uoriginale (grøn kurve) tværstiver aflæses.  

 

På nedenstående billede ses, hvordan den uoriginale tværstiver åb-

ner sig under test. 

 

 

Resultater af test Original Uoriginal 

Tværstiver Citroen C1 / Peugeot 107   

Deformationsstyrke midte 30,85 kN 7,16 kN 

Deformationsstyrke i forhold til original 100% 23,2% 

Energioptag ved deformation 120mm 2181,6 Joule 758,4 Joule 

Energioptag i forhold til original 120mm 100% 34,7% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43 
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3.7 Test af søjletryk, Ford Mondeo 

I denne test testes tværstiverens styrke direkte på søj-

len, svarende til frontalt sammenstød i den ene side. Te-

sten bliver lavet ved at tværstiveren sættes ind i pres-

sen, understøttet i montagehullerne. Der trykkes direkte 

på gevindindsatsen, der bruges til bugsering.   

 

 

 

 

 

I nedenstående skema kan forskellen mellem de to 

tværstivere aflæses. I grafen kan forskellen mellem den 

originale (blå kurve) og den uoriginale (grøn kurve) 

tværstiver aflæses.  

 

 

 

 

 

Resultater af test Original Uoriginal 

Tværstiver Ford Mondeo   

Deformationsstyrke på søjle 101,7 kN 40,2 kN 

Deformationsstyrke i forhold til original 100% 39,5 % 

Energioptag ved deformation 110mm 7969,5 Joule 3491,4 Joule 

Energioptag i forhold til original 110mm 100% 43,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44  
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 Materialetest (Træktest) 

 

Der er lavet træktest på alle materialerne fra de emner der er testet, dvs. motorhjelm, tværstiver Ford Mon-

deo, tværstiver Citroen C1, og Nissan Micra kofanger.  

 

4.1 Træktest af tværstivere. 

Der er lavet træktest på ståldelene skåret ud af tværstiverne. Se nedenstående billede, der viser testemner 

efter test. På næste siden er analyseblanketten med måledata vist. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 45 

Resultat af materialetest tværstivere (gennemsnit) Original Uoriginal 

Trækstyrke Ford tværstiver 1496 MPa 280,5 MPa 

Trækstyrke i forhold til original 100% 18,7 % 

Korrigeret for forskel i pladetykkelsen 1.88/1.80 100% 17,7% 

Trækstyrke Citroen C1, Peugeot 107 tværstiver 966,5 MPa 429 MPa 

Trækstyrke i forhold til original 100% 44,3 % 

Korrigeret for forskel i pladetykkelsen 1.46/1.02 100% 30,9% 
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4.2 Træktest af plade i Citroen C5 motorhjelm. 

På motorhjelmene er der udskåret 3 prøver fra hver i forskellige retninger: 0°, 45° og 90°. Her skal bemær-

kes, at den originale motorhjelm er i aluminium og den uoriginale er i stål. Se nedenstående billede der viser 

testemner efter test. På næste side er analyseblanketten med måledata vist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 46 

 

 

Resultater af materialetest motorhjelm Original Uoriginal 

   

Trækstyrke Citroen C5  295,3 MPa 300,7 MPa 

Trækstyrke i forhold til original 100% 101,8 % 

Korrigeret for forskel i pladetykkelsen 1.02/0,71 100% 70,9% 
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4.3 Træktest af plast-kofanger til Nissan Micra 

Plast-kofangeren er testet ved 21 og -20° C; der er lavet 3 trækprøver i hver test. 

Resultatet af denne test er at materialet har samme karakteristika.  

Der er ikke observeret forskelle i materialetykkelserne.  

  

Resultater af materialetest plast-kofanger Original Uoriginal 

Trækstyrke +21° C 18,8 MPa 20,2 MPa 

Trækstyrke i forhold til original 100% 110,5 % 

Trækstyrke -20° C 32,0 MPa 35,7 MPa 

Trækstyrke i forhold til original 100% 111,3 % 

 

 

 

Nedenfor er analyseblanketterne fra testen vist. 

 

 

Figur 47 
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Figur 48 
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 Korrosionstest af metaldele 

Der er lavet korrosionstest af delene i klimakammer 

ved 40 °C og en relativ luftfugtighed på 95 %. De-

lene blev eksponeret i 1, 3 og 7 dage. Malingen blev 

slebet af alle delene inden eksponeringen.  

 

Nr. 1 Original Ford Mondeo tværvanger 

Nr. 2 Uoriginal Citroen C5 motorhjelm 

Nr. 3 Original Citroen C5 motorhjelm 

Nr. 4 Uoriginal Ford Mondeo tværvanger 

Nr. 5 Original Citroen C1 tværstiver 

Nr. 6 Uoriginal Citroen C1 tværstiver 

 

Resultatet af denne test er, at alle ståldelene (uden 

maling) ruster stort set lige meget. Nr. 4, uoriginal 

Ford Mondeo tværstiver(4), rustede måske lidt lang-

sommere. Det kan også være fordi denne ikke er 

malet inde i profilet. Når den ruster på hele overfla-

den går det lidt langsommere. Nedenstående billede 

er efter 3 dage set fra bagsiden med maling på. Den 

originale Citroen motorhjelm (nr. 3) i aluminium har 

ingen rustproblemer. 

 Figur 49. 
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1. AFTALE OM LØSNING AF OPGAVER 
1.1 Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrø-

rende opgavens art og omfang, tidsplan og økonomi. 
2. MANGLENDE OPFYLDELSE AF AFTALEN 
2.1 FORCE Technology kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, 

helt eller delvist, såfremt dette skyldes begivenheder uden for FORCE 
Technologys indflydelse.  

3.  ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED 
3.1 Kunden skal sikre forholdene for FORCE Technologys udsendte, som ud-

fører opgaver på en plads anvist af kunden. FORCE Technologys medar-
bejdere kan til enhver tid stoppe arbejdet for kunden, såfremt medar-
bejderen vurderer, at forholdene udgør en risiko for FORCE Technolo-
gys udsendtes sikkerhed og helbred, uden at dette påfører ansvar for 
FORCE Technology eller medarbejderen.  

4. REKLAMATION 
4.1 FORCE Technology påtager sig at udbedre fejl, der skyldes mangel i le-

verancen ved design, materiale eller udført arbejde og serviceydelser. 
4.2 Kunden har almindelig undersøgelsespligt. Reklamationsretten be-

grænses til fejl, som var til stede ved levering og bliver kendt inden 24 
måneder fra leveringstidspunktet. 

4.3 I tilfælde af brug af specielle komponenter vil reklamationsfristen for 
disse komponenter være den samme, som FORCE Technology opnår 
hos sine leverandører. 

4.4 I tilfælde af reklamation skal kunden uden ophold tilskrive FORCE Tech-
nology om fejl. Ved modtagelsen af en reklamation kan FORCE Techno-
logy, hvis fejlen er omfattet af disse bestemmelser, vælge 
a) at reparere den fejlbehæftede del eller udstyr på stedet, eller 
b) at få den fejlbehæftede del eller udstyr returneret til FORCE Tech-

nology for reparation, eller 
c) at omlevere den fejlbehæftede del eller udstyr, således at kunden 

selv kan udføre den nødvendige reparation for FORCE Technologys 
regning. 

4.5 I det tilfælde, hvor FORCE Technology har modtaget en fejlbehæftet del 
eller udstyr til omlevering eller reparation, skal kunden afholde trans-
portomkostninger samt bære risikoen ved transport, dog vil FORCE 
Technology bære omkostninger og risiko, hvis transporten sker fra le-
veringsstedet for FORCE Technologys oprindelige leverance til kunden 
og FORCE Technology har adgang til at forestå pakning og transport. 

4.6 Fejlbehæftede dele eller udstyr, som er omleveret ifølge disse bestem-
melser, skal stilles til FORCE Technologys disposition. 

4.7 FORCE Technologys ansvar er begrænset til fejl, som viser sig under for-
svarlig benyttelse. FORCE Technology hæfter ikke for fejl som følge af 
forkert installation og vedligeholdelse samt reparation udført af andre 
end FORCE Technologys medarbejdere eller agent, eller ændringer ud-
ført uden FORCE Technologys skriftlige godkendelse. FORCE Technology 
hæfter ikke for fejl, der skyldes normalt slid. 

4.8 Reklamationsfristen for omleverede eller reparerede dele er den 
samme som for den udskiftede del, jf. punkt 4.2, dog minimum 12 må-
neder. 

5.  ANSVAR 
5.1 FORCE Technology er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, med-

mindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er påregnelig og er 
opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af FORCE Technology 
i forbindelse med produktion eller udførelsen af en rekvireret opgave. 

5.2 FORCE Technology hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lig-
nende indirekte tab, herunder indirekte tab som måtte være erstattet 
over for tredjemand. 

5.3 FORCE Technology løser rekvirerede opgaver og fremkommer med ud-
talelser og vejledninger på grundlag af den viden og teknik, FORCE Tech-
nology råder over. FORCE Technology har ikke et erstatningsansvar, 
medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik var mangelfuld 
på tidspunktet for opgavens løsning. 

5.4 FORCE Technology fralægger sig erstatningsansvar for skader, som 
måtte indtræffe i forbindelse med en anvendelse af afgivne data og 
prøvningsresultater, som ligger uden for den opgave og uden for det 
formål, i forbindelse med hvilke FORCE Technologys udtalelse er afgi-
vet. 

5.5 FORCE Technology angiver et forbehold for afvigelser i forbindelse med 
udtalelser, for hvilket det fremgår, at disse hviler på en skønsmæssig 
vurdering. 

5.6 Ved udøvelse af kontrol og prøvning hæfter FORCE Technology kun for 
tab og skader, som er en direkte følge af, at FORCE Technology ikke ret-
tidigt har gjort kunden opmærksom på tilstedeværende mangler, der 
burde være opdaget ved den valgte kontrol- eller prøvningsmetode. 

5.7 FORCE Technology har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, så-
fremt en skade skyldes en egenskab ved et produkt eller en anvendelse 
af et produkt, som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet 
i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten, eller som afviger fra FORCE 
Technologys beskrivelse i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af 
produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse. 

5.8 FORCE Technology har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, så-
fremt et skadevoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af 
FORCE Technology, medmindre kunden godtgør et ansvarsgrundlag og 
at det skadevoldende produkt er identisk med et af FORCE Technology 
konkret afprøvet og kontrolleret produkt.  

5.9 FORCE Technology har intet produktansvar for indtrufne skader, med-
mindre skaden er forårsaget af en defekt i det skadevoldende produkt, 
som var til stede på leveringstidspunktet, og som skyldes fejl eller for-
sømmelser begået af FORCE Technology i forbindelse med produktion 
af produktet. Ansvarsbegrænsningen i punkt 5.2 og punkt 5.10 finder 
tilsvarende anvendelse ved produktansvar  

5.10 Hvis andre end kunden rejser krav om erstatning mod FORCE Techno-
logy begrundet i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som 
FORCE Technology i henhold til punkterne 5.1. til 5.9. har påtaget sig, er 
kunden pligtig, på FORCE Technologys anmodning, at overtage sagens 
førelse og kunden skal skadesløsholde FORCE Technology for alle om-
kostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb. 

6. EJENDOMSRET OG OPHAVSRET 
6.1  FORCE Technologys rapporter må kun offentliggøres i deres helhed og 

med kildeangivelse. Anvendelse af uddrag og i citatform må kun ske ef-
ter skriftlig aftale herom. 

6.2 FORCE Technology bevarer alle rettigheder til vores knowhow, tekno-
logi, metoder, design, kode, software, interfaces, billeder, grafik, doku-
mentation, værktøjer, produkter, processer, patenter og andre intellek-
tuelle rettigheder, og får ret til alle videreudviklinger, forbedringer eller 
modifikationer heraf, herunder sådanne som er opstået i forbindelse 
med adgangen til eller brugen heraf (under ét "FT Rettigheder").  

6.3 FORCE Technology opnår alle rettigheder til data genereret af FORCE 
Technology på baggrund af FT Rettighederne uanset hvordan de er op-
stået, og heraf udledt statistik, information og anden analyse. FORCE 
Technology får ret til vederlagsfri tidsubegrænset brug til videreudvik-
ling af egne tjenester og produkter, (herunder til machine learning) af 
enhver form for data, som måtte tilhøre kunden (og heraf udledt stati-
stik, information og anden analyse), som er opstået fra adgang til eller 
brug af FT Rettighederne af - eller på vegne af – kunden, uanset hvordan 
de er opstået, med respekt af fortrolighed, jf. punkt 7. 

6.4  Kunden må respektere FORCE Technologys forpligtelser i henhold til lov 
om arbejdstagers opfindelser. 

7. OPLYSNINGER OG FORTROLIGHED 
7.1 FORCE Technology behandler kundeoplysninger og opgaver fortroligt. 

FORCE Technology kan dog oplyse kundens navn som reference, med-
mindre selve kundeforholdet er underlagt særskilt fortrolighedsaftale. 
FORCE Technology er som GTS-institut underlagt ministerielt tilsyn, der 
omfatter brugerundersøgelser af danske kunder, og FORCE Technology 
oplyser til denne brug kunders virksomhedsnavn, CVR-nummer og 
adresser, medmindre selve kundeforholdet er underlagt særskilt fortro-
lighedsaftale. 

8. LOVVALG OG TVISTER 
8.1 Aftalen er reguleret af dansk ret, dog undtaget dansk international pri-

vatret, der måtte henvise til fremmed ret. Såfremt der opstår tvist mel-
lem kunden og FORCE Technology i forbindelse med udførelsen af en 
opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke kan 
løses ved forhandling mellem parterne, afgøres af Voldgiftsinstitut i Kø-
benhavn, Danmark under fortrolighed. 

9. AKKREDITEREDE YDELSER 
9.1 Akkrediterede ydelser leveres i henhold til den til enhver tid gældende 

regulering om akkreditering samt i overensstemmelse med og begræn-
set i omfang til de relevante standarder.  

9.2 FORCE Technology er underlagt tilsyn fra akkrediteringsmyndigheden, 
som har pligt til fortrolighed. Kunden accepterer, at FORCE Technology 
for akkrediterede ydelser giver akkrediteringsmyndigheden adgang til 
kundens oplysninger for udøvelse af tilsyn. 

 
 


