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RISE Processum
Bioraffinaderiutveckling för en fossilfri framtid



Processum

Vårt samhälle står inför utmaningar som kräver nya hållbara produkter och 

lösningar. En del i det arbetet är att ställa om från det som idag är fossilbaserat    

till fossilfria produkter tillverkade av förnybara resurser. 

Det är just det Processum arbetar med, omställning till fossilfria alternativ. 

I vår unika forskningsmiljö kan vi testa nya idéer och produkter hela vägen från 

laboratorie- till demoskala och på så sätt är vi en länk mellan forskning och 

kommersialisering.
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Dagens restprodukt  
morgondagens nya produkter



Processums vision
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Processum är det kreativa navet i ett världsledande kluster för utveckling 
och kommersialisering av bioraffinaderiprocesser, gröna produkter, 
kemikalier och material.

RISE Processums vision realiseras 
långsiktigt genom tre huvudsakliga 
strategier:
▪ Att bedriva och stödja FoI
▪ Att främja uppskalning och 

kommersialisering av 
bioraffinaderiprocesser

▪ Att främja innovationssystemet
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Sustainable solutions 
for generations
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Yta: 1 250 000 m2

Organisationer: 30+

Anställda i parken: 1500+

Omsättning: 8 200 000 000 SEK

High Coast Innovation Park är centrum för 

världsledande utveckling och innovation inom 

skoglig bioekonomi och digitalisering.

Med ursprung i högteknologiskt entreprenörskap, 

inom skogsbruk, kemi och teknik, utvecklar vi 

hållbara lösningar för kommande generationer.

High Coast Innovation Park



HISTORIA
Området har varit centrum för industriell symbios sedan 1890.

BIldkälla: Örnsköldsviks Museum/David Sjöström



Kommande investeringar
Cirka 5 miljarder kronor investeras i området 

under de närmaste åren

- Liquid Wind, RISE Pilotanläggning, EcoHelix, 

SEKAB, Nouryon och fler
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Industriell Symbios

Skoglig
råvara

Mötesplats för 
industri

Industriell 
symbios

Unik
infrastruktur

Forskning
Innovation
Utveckling

Ny Pilot 
hall !
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TALANGATTRAKTION
Rekrytering, information till nyanställda 

INTERNATIONALISERING
Forskarsamarbeten, investeringar, 

matchmaking, technical visits

GEMENSKAP
Samarbeten, evenemang, 

industriell symbios



Ny Pilot Hall 
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Sveriges regerign investerar 350 miljoner i 

Bioraffinaderi utveckling

Satsningen ska bidra till 

företagsetableringar och internationella 

investeringar samt etableringen av ett 

centrum i världsklass för en resurseffektiv, 

giftfri och cirkulär bioekonomi.



Frågor



RISE ProcessumAB · info@processum.se · ri.se/processum

Helena Näsström

helena.nasstrom@processum.se
073-275 10 83

Tack! 


