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Bioekonomi och hälsa

Digitala system

Division Bioekonomi och
hälsa samlar kompetens
inom processteknik,
läkemedelsutveckling och
design av material och
ytor. Vi arbetar med
bioraffinaderiets
värdekedjor samt
produkter och processer
för jordbruk, livsmedel,
massa, papper och
förpackningar.

Division Digitala system
arbetar med elektronik,
informations- och
kommunikationsteknik
samt mjukvaruutveckling, mobilitet,
system-analys och
interaktionsdesign.
Vi jobbar med lösningar
för alla sektorer, framför
allt inom områden som rör
digitalisering.

Pernilla
Walkenström
Material och
produktion

Inom division Material och
produktion samlas
kompetens inom
korrosion, kemi, biologi,
medicinteknik och
mekanik. Vi är verksamma inom produkt-,
produktions- och
materialutveckling för
textil, polymer, komposit,
metall och keram.

T f Marco Lucisano

Paul-Halle
Zahl Pedersen

Samhällsbyggnad

Säkerhet och
transport

Division Samhällsbyggnad samlar
kompentens inom energi,
infrastruktur, bygg och
fastighet samt
innovationsledning och
systemomställning för ett
hållbart samhälle. Vi
erbjuder även
certifieringsverksamhet
som gör att företag kan
närma sig marknaden.

Inom division Säkerhet
och transport arbetar vi
med tillförlitlighet, risk
och säkerhet nära fordon,
maritim näring,
elektrifiering av
transportsystemet och
brand.
Här finns kompetens
inom mätteknik,
kalibrering, besiktning
och verifiering.

Divisionschef

*)Ingår i
divisionsledningen,
rapporterar till
respektive chef i
koncerngemensamma
funktioner.

Forsknings- och
affärsutvecklingschef*
HR-chef*

Affärs- och
innovationsområdeschef*
Digitalisering

*)rapporterar till
divisionschef men ej del
av divisionen

Divisionsassistent

Business Controllerchef*
Kommunikationschef*

Polymera material
och kompositer

Kemi, biomaterial
och textil

Utveckling och utvärdering
av multifunktionella,
polymera material,
kompositer och produkter
innefattande: beständighet, hållbarhet, beräkning,
tillverkning, provning,
återvinning, skadeutredning och certifiering.

Utveckling, utvärdering
och verifiering av material,
processer och produkter.
Här finns kompetens inom
bl.a. kemi, biologi, hälsa,
miljö samt inom kemi-och
återvinningsteknik,
spinning av hållbara
textilfibrer, material och
produkters interaktioner
med biologiska system.

Tillverkningsprocesser

Olika tillverkningsprocesser för tillverkande
industri är i fokus. Exempel
är additiv tillverkning,
gjutning, formning, fogning
samt yt- och värmebehandling. Drivkrafter
idag är konceptkonstruktion, lättvikt och
effektivisering av
processer, såsom
digitalisering.

Business office manager

Metodik för
produktframtagning

Verksamhet inom
metodutveckling,
coachning och
rådgivning rörande
industriell produktframtagning och
produktionsprocesser.
Kompetens inom
produktionseffektivitet,
kemisk substitution,
miljö och håll-barhet
samt industriell
digitalisering.

Korrosion

Tillämpad korrosionsforskning och -provning
(inklusive ackrediterad)
samt ytteknik erbjuds.
Huvudfokus är metaller
och polymerer
samt applikationer inom
transport, infrastruktur,
energi, offshore och
marin, olja och gas,
process- och kemisk
industri, elektronik och
telekom.

Tillämpad metodik

Verksamhet inom
generisk experimentell
och teoretisk mekanik,
mekaniska analyser mot
speciella branscher.
Arbetar med provning av
maskiners, produkter och
komponenters prestanda
och säkerhet enligt
standarder och
föreskrifter och efter
specifika kundkrav. Stora
experimentella resurser,
stora labbytor.

Enheter
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Divisionschef

Polymera material
och kompositer

Kemi, biomaterial
och textil

Tillverkningsprocesser

Metodik för
produktframtagning

Korrosion

Tillämpad mekanik

Processimulering och
tillverkningsteknik

Biologisk funktion
VAKANT

Additiv tillverkning
VAKANT

Miljö och
hållbar kemi

Produktbeständighet

Maskinsäkerhet
VAKANT

Kompositmaterial och
produktutveckling

Kemisk och biologisk
säkerhet
VAKANT

Gjutna komponenter

Produktion och
arbetsmiljö

Fordon och ytskydd

Bygg och
infrastruktur
VAKANT

Polymera produkter
och livslängdsteknik

Material- och
produktsäkerhet

Gjutprocesser

Produktframtagning
och SMF-stöd

Infrastruktur
och energi

Mekanisk
tillförlitlighet

Polymera material
och hållbarhet
VAKANT

Kemisk
problemlösning
VAKANT

Komponenttillverkning

Processindustri
och VA

Transportsäkerhet

Material, process
och återvinning
VAKANT

Textila material
och produkter
VAKANT

Multimaterial

IC Brest (Frankrike)

Produktsäkerhet
VAKANT

Strukturanalys och
modellering

Fiberutveckling

Värmebehandling
och ytteknologi

IC Saint Etienne
(Frankrike)

Laboratorium

