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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.

Affärs- och
innovationsområdeschef*
Materialomställning

*)rapporterar till
divisionschef men ej del
av divisionen.

Forsknings- och
affärsutvecklingschef*
Divisionsassistent

HR-chef*
Business Controllerchef*
Kommunikationschef*

Massa, papper och
förpackningar

Verksamhet inom
värdecyklerna för massa,
papper och förpackningar.
Här finns kompetens inom
processernas teknik och kemi,
materialmekanik, optik,
tryckteknik, numerisk
simulering, bildanalys, kemisk
och mikrobiologisk analys.

Jordbruk och livsmedel

Verksamhet inom jordbruksoch livsmedelskedjan.
Innovativa tekniker, system
och produkter för en hållbar
produktion och konsumtion.

Business office manager

Kemiska processer och
läkemedel

Kompetens inom organisk
kemi, process- och läkemedelsutveckling kombinerat med
formulering, analytisk kemi
och toxikologi.
Det finns även kvalitetssystem
för att tillverka läkemedel till
kliniska prövningar och utföra
GLP-studier för säkerhetsbedömningar.

Bioraffinaderi och energi

Avdelningen samlar
kompetens inom bioraffinaderiprocesser, termiska,
termokemiska och biologiska
processer, hållbar energi,
tekno-ekonomi och processsimulering.

Material- och ytdesign

Avdelningen utvecklar och
designar material såsom
biobaserade, polymera,
oorganiska och metalliska
material samt hybridmaterial.

Enheter

Avd

Divisionschef

Massa, papper och
förpackningar

Jordbruk och livsmedel

Bioraffinaderi och energi

Material- och ytdesign

Kemiska processer och
läkemedel

Massa- och
pappersvetenskap

Animalieproduktion

MoRe Research AB

RISE PFI AS

Formulering

Växtodling

RISE Processum AB

Materialkarakterisering
VAKANT

Analys
VAKANT

Hållbar konsumtion och
produktion

Lignin

Produktdesign

Energiteknik

Processteknik, säkerhet
och hygien
VAKANT

Hållbar
energiomvandling

Ytkemi I
VAKANT

Processkemi III

Företags- och
måltidsutveckling
VAKANT

Kretsloppsteknik

Ytkemi II

Kemisk och farmaceutisk
toxikologi

Processimulering
VAKANT

Perception
VAKANT

Teknik

Massa- och
pappersteknik I
VAKANT
Massa- och
pappersteknik II
VAKANT
Förpackningsprestanda
VAKANT
Förpackningsmaterial
Produktsäkerhet och
barriärer
VAKANT

Cellulosa
VAKANT
Konceptdesign
VAKANT

Processkemi I

Processkemi II

