
Utrustningen installerades
vid årsskiftet och testkörs för när-
varande parallellt med traditionella
metoder som Uppsalabaserade Pegasus
lab AB arbetat med under 20 år. Testkörning och
intrimning sker med inhyrd expertis tillsammans
med egna mikrobiologer för att anpassa metoderna
för kundens specifika behov. Det är samtidigt viktigt
att kända och beprövade provtagningsmetoder kan
användas.

Säljstart för DNA-tekniken sker under våren
2004.

Problemet ”sjuka hus”
Sedan mitten av 80-talet har man diskuterat vad

orsaken till sjuka hus är. Vad man har kommit fram
till är att förr, när problemen var färre, användes färre
material och de som byggde husen var välutbildade
med lång erfarenhet. I dag används många och nya
material, som innehåller nya kemiska ämnen. Byg-
garbetarnas erfarenhet är mindre och utbildningarna
inte lika bra.

Att mäta rätt är att veta 
Pegasus lab AB i Uppsala är specialister på mögel,

bakterier och kemiska analyser av inomhusmiljö och
byggnadsmaterial. Den 28 januari firade Pegasus sitt
20-årsjubileum med en välfylld Pegasusdag, där hu-
vudtemat var “Förändringen av synsättet på in-
omhusmiljön i Sverige de senaste 20 åren”.

– Vi på Pegasus lab har gjort över 100 000 analyser
under 20 års verksamhet, och i många avseenden ak-
tivt verkat för att utveckla branschen med målet att
skapa bättre inomhusmiljö till nytta för alla oss män-
niskor som vistas merparten av vår tid inomhus,
berättar vd Henry Juhlander och fortsätter:

– Pegasus lab är ett helt fristående bolag utan yttre
styrning. Vi är och ska förbli ett av Europas bästa och
bredaste företag med avseende på utbildning, kon-
sultation och analyser för inomhusmiljö. I alla upp-
drag, såväl de med stor omfattning i volym och tid,
som enstaka småuppdrag, arbetar vi efter mottot,
pålitlighet, hög kvalitet och hög servicenivå för att
behålla våra kunders och myndigheters fulla
förtroende.

– Genom egen forskning och utveckling samt in-
tegrering med internationellt erfarenhetsutbyte,
säkerställer vi att nya erfarenheter och resultat inar-
betas i våra analyser.

Miljöbalkens krav på egenkontroll
Baserad på Pegasus stora erfarenhet och kompe-

tens har olika analyspaket tagits fram som bygger på
kända och välbeprövade analyser.

De s.k. ScreenAir-analyserna är avsedda att an-
vända för kontroll av inomhusmiljön i förberedande
och kontrollerande syfte.

ScreenAir är speciellt anpassad för fastighetsä-
garens egenkotrollskyldighet enligt Miljöbalken och
utgör dessutom ett ypperligt instrument för att i tid
se eventuella problem. Ju förr ett begynnande prob-
lem 

kan lokaliseras, ju billigare och mindre tidskrä-

vande blir åtgärden. Dessutom kan den planeras i
stället för att fastighetsägaren blir drabbad av den.
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Pegasus lab är specialiserade på mögel och kemiska
analyser av inomhusluft, byggnader och andra inne-
miljöer. Verksamheten startade 1984 och företaget har
sedan dess utvecklats till att bli ett av Europas bästa
analyslaboratorier inom området mikrobiella och
kemiska organiska analyser av material och luft från
byggnader samt damm. De senaste åren har
analysverksamheten utökats med ett flertal analyser
såsom PCB, formaldehyd, asbest, radon och allergen
samt analyspaketen ScreenAir.  Pegasus lab erbjuder
konsultation och rådgivning baserat på opartiska och
vetenskapliga analyser, merparten utförda i egna labo-
ratorier, av mycket god kvalitet. Företaget är ackredit-
erade och arbetar efter kvalitetssystemet ISO 17025
med hög professionell kompetens och med full sekre-
tess.

Vetenskapsradion pre-
senterade tisdagen den 3
februari, Pegasus labs
nya utrustning för att
identifiera mögel och
bakterier i byggnader
med DNA-teknik.

Affärsidén i det Uppsalabaserade
Rosendals Bygg AB är att som entrepre-
nadbolag med service, kvalitet och tillgäng-
lighet utföra ROT-uppdrag, det vill säga
reparationer, om- och tillbyggnader samt
renovering av kulturbyggnader.

Företaget, med ett 30-tal medarbetare, bildades 2003
då Rosendals Bygg & Installations AB beslutade att
renodla verksamheten genom att omstrukturera sig
till ett separat bygg- respektive elbolag.

Delägarna Daniel Rudström, Christina Wallgren,
Maria Egerhäll och Bertil Rudström är samtliga verk-
samma i företaget.

Renovering Gustavianum Uppsala
– Rosendals Bygg AB är ett ungt företag med

gamla traditioner. Några exempel på våra uppdrag
genom åren är att Rosendals 1997 genomförde en to-
talrenovering av Gustavianum då lokalerna byggdes
om för Uppsala Universitets museum. 2001-2002
genomförde vi en genomgripande ombyggnad av

djuravdelningarna på Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, SVA i Ulltuna. En andra etapp av SVA:s om-
byggnad utfördes hösten 2002 till våren 2003. Under

hösten 2002 gjordes även diverse yttre och inre om-
byggnader på Salsta Slott, berättar vd Daniel Rud-
ström.

Löpande renoveringar på BMC Uppsala
Under 2002-2003 utförde Rosendals ren-

overingar på BMC under pågående drift. Det vill säga
att företagets personal säkerställde att den ordinarie
verksamheten kunde fortgå med minsta möjliga
störning av byggarbetena. Beställare var Akademiska
Hus i Uppsala AB. AArrnnee  ÖÖsstteerr

Service, kvalitet 
och tillgänglighet

Företagets VD Daniel Rudström
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“ungt företag med 
gamla traditioner”


