Rekrytering av divisionschef för nya division
Samhällsbyggnad pågår.
Marco Lucisano, divisionschef Bioekonomi,
är tillförordnad divisionschef för division
Samhällsbyggnad. Han fortsätter att ha den
rollen tills ny divisionschef är rekryterad.
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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.
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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.

Affärs- och
innovationsområdeschef*
Energi och biobaserad ekonomi

*)Rapporterar till
divisionschef men ej del
av divisionen.

Forsknings- och
affärsutvecklingschef*
Divisionsassistent

HR-chef*
Business Controllerchef*
Kommunikationschef*

Energi och resurser

Avdelningen arbetar med
energi och resursfrågor i nära
samarbete med energi
branschen som till stor del
består av clean-tech företag
(SME) och offentlig sektor.
Teknisk expertis kombineras
med samlad kunskap för
omställning för samhälle och
industri. Här är större delen
av divisionens testbäddar
samlad.

Business office manager

Systemomställning och
tjänsteinnovation

Bygg och fastighet

Avdelningen arbetar med
systemomställning,
tjänsteinnovation, cirkulära
affärsmodeller,
samverkansprocesser, och
systemanalys, från policy- och
management perspektiv.
Avdelningen stödjer
innovations- och
omställningsprocesser i
komplexa system som
inkluderar såväl kommuner
och offentlig sektor som tillverkningsindustri och
tjänsteföretag.

Avdelningen omfattar byggoch fastighetsfrågor för inneoch utemiljö, med tydligt fokus
på hälsa, energi/ klimatanpassning/ effektivitet.
Kompetenser finns inom
industriella processer från
råvara till produkter och
färdig byggnad, materialegenskaper och konstruktionsutformning. Vi adresserar även
kvalitets-säkring, organisation,
management, cirkularitet
och digitalisering inom byggoch fastighetsbranschen.

Infrastruktur och
betongbyggande

Avdelningen arbetar med
infrastruktur och
betongbyggande under och
ovanför mark som VA, vägar,
dammar hamnar, broar samt
husbyggnation och anläggning.
Vi arbetar aktivt med
beslutsstöd för policy
utveckling, cirkularitet,
fossilneutra-litet,
klimatanpassning samt
beständighet och materialaspekter.

Certifiering

Avdelningen leder
certifieringsmarknaden och
hjälper därmed företag och
svenskt näringsliv att komma
ut på marknader med sina
produkter, tjänster,
ledningssystem och
personkompetens. Utveckling
sker genom kvalitetssäkring,
cirkularitet, hållbarhet och
digitalisering.
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Infrastructure
Management
VAKANT

Certifieringssamordning

Värme- och kylteknik

Service Labs

Produktionssystem och
material
VAKANT

Försörjningssystem
VAKANT

Certifieringsutveckling
VAKANT

Människa-teknik och
solenergi

Transition Lab
VAKANT

Träbyggande
VAKANT

Materialdesign

Produkt öst och
personcertifiering

Luftbehandling

Energi och
miljösystemanalys

Träteknisk utvärdering

Miljöanalys och
konstruktioner

Produktcertifiering
väst

Industriell omställning

Urban Water Management

Ljud och vibrationer

Materiallabb
VAKANT

Revision nord

Sustainable Business

Klimatskal och
byggnadsfysik

Resurser ur avfall
VAKANT

Innemiljö och
byggnadsfysik
Betongutredningar och
utbildning

VAKANT

Revision syd
VAKANT

