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Marco
Lucisano

Charlotte
Karlsson

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.

Affärs och
innovationsområdeschef*
Hållbara städer och
samhällen

*)rapporterar till
divisionschef men ej del
av divisionen

Forsknings- och
affärsutvecklingschef*
HR-chef*

Divisionsassistent

Business Controllerchef*
Kommunikationschef*

Mätteknik

Brandteknik

Säkerhetsforskning

Erbjuder forskning, tjänster
och projekt inom spårbar
och kvalitetssäkrad
mätteknik (metrologi).

Verksamhet fokuserad
kring brandteknisk
provning/utvärdering samt
besiktning av material och
produkter (TIC).

Bred verksamhet inom
brand, maritim och
säkerhetsrelaterad
forskning /provning,
innovationsstöd och
tjänsteutveckling.
Omfattande experimentella
resurser. Internationellt
ledande inom samhällssäkerhet, brand- och riskhantering, förnybar
havsenergi och maritima
operationer. Betydande
FoI/FoI-U-samverkan med
industri, akademi och
myndigheter. Avdelningen
är under stark tillväxt.

Är Sveriges National
Metrology Institute (NMI).
Jobbar mot ett stort antal
branscher.

Internationell ledande
forskning inom dessa
områden.
Global verksamhet med hög
andel internationella
kunder. Drivande i utvecklingen av internationella
standarder och regelverk.

Business office manager

Kontroll och
kalibrering

Rikstäckande besiktning,
återkommande kontroll
samt kalibrering.

Ackrediterad verksamhet
riktad mot en bred
marknad. Både industri och
detaljhandel.

Fordon och
automatisering

Testbäddar inom
automatiserade fordon,
elektriska drivlinor och
elektromagnetisk
kompabilitet.

Elektrifiering och
pålitlighet

Testbäddar och forskning
inom tillförlitliga
transportsystem, till
exempel funktionssäkerhet.

Enheter

Avd

Divisionschef

Fordon och
automatisering

Elektrifiering och
pålitlighet
VAKANT

SEEL

Pålitliga
transportsystem

Verifiering Norr

AstaZero

Säkra system

Brandsäker transport

Kalibrering

EMC-IKT
VAKANT

Produktsäkerhet

Material-lab

Maritima operationer

Besiktning Syd

EMC-fordon

Miljötålighet

Tid och optik
VAKANT

Mellanskale-lab

Förnybar energi från
vind och hav

Besiktning Väst
VAKANT

Trådlös
kommunikation

Energiomvandling

Högspänning

Fire Research AS

Mätteknik

Brandteknik
VAKANT

Säkerhetsforskning

Dimension och
position

Brandforskning
VAKANT

Brandskydd

Kraft, massa, tryck

Brandmotstånd
provning

Samhällssäkerhet

Temperatur och
elektrisk
primärmetrologi

Brandmotstånd
handläggning

Volym och flöde
VAKANT

Elkraftsystem

Mäta i samhället

Kontroll och kalibrering

Verifiering Syd

Besiktning Öst

Besiktning Norr

Säkerhetskritisk
provning

