
Fil. dr Per-Anders Frändberg
Teknisk support
Inomhusmiljö
Rapportering av miljöprover
Porgas
Arbetsmiljö
Per-Anders är forskarutbildad och arbetar idag 
med luftprovtagning. Han har stor erfarenhet 
av analyser av inomhusluft och provtagning 
med porgasspjut. Han arbetar med rapportering 
av miljöprover och är den du ska ringa när du 
behöver få svar på frågor som rör inomhusmiljö, 
arbetsmiljö eller porgasmätningar.

Tel: 010-490 82 55
Mail: PerAndersFrendberg@eurofi ns.se

Vår expertis till er tjänst
När du ställs inför en frågeställning som rör val av analyser, provtagning eller andra
relaterade frågor om inomhusmiljöområdet, är du välkommen att kontakta våra experter på Eurofi ns Pega-
suslab. Våra medarbetare har bred och djup kompetens inom många olika områden och hjälper er gärna. 
Här nedan fi nner du presentation av dem och deras specialistområden. 
Välkommen till Eurofi ns Pegasuslab med din fråga.

Kem. Ing Joakim Honkanen
Rådgivning och teknisk support
Inomhusmiljöutredningar
Provtagningsstrategier
Utbildningar
Joakim jobbar med rådgivning kring inom-
husmiljöprovtagningar och analyser och har gjort 
så i mer än 20 år. Han har även varit med och 
utvecklat fl era av våra produkter, bl. a. ScreenAir 
Indoor. Han är en uppskattad föreläsare och 
utbildare i ämnena inomhusmiljö, fukt, mögel 
och emissioner. Ring Joakim om du vill diskutera 
provtagningsstrategier, utbildningar eller 
inomhusmiljöutredningar.

Tel: 010-490 82 56
Mail: JoakimHonkanen@eurofi ns.se

Fil. mag. Stefan Eriksson
Teknisk support 
Inomhusmiljö
Rapportering av miljöprover
Porgas
Asbest
Stefan är kemist och biolog och har mångårig 
erfarenhet på inomhusmiljöområdet och 
problematik kring sjuka hus. Utöver det är han 
även kunnig inom asbest och provtagning 
med porgasspjut. Ring Stefan när du behöver 
support i samband med provtagning av 
kemiska och mikrobiologiska analyser, 
hjälp att tolka analysresultat eller beställa 
provtagningsutrustning. 

Tel: 010-490 82 64
Mail: StefanEriksson@eurofi ns.se

Fil. dr. Bengt Wessén
Rådgivning och teknisk support
Inomhusmiljöutredningar
Provtagningsstrategier
Utbildningar
Bengt Wessén är forskarutbildad från Sveriges 
Lantbruksuniversitet i “Ekologisk mikrobiologi” 
och har de senaste 25 åren arbetat med 
orsakssambandet mellan analyser och problem-
byggnader. Han är ofta anlitad av beställare för 
bedömning av objekt på plats eller för att informera 
och förklara innebörden av analysresultat i objekt 
under utredning. Bengt är också verksam som 
miljökonsult i större renoveringsprojekt. Ring Bengt 
om du behöver hjälp med en provtagningsstrategi, 
bedömning, information eller rådgivning kring en 
provplats eller objekt.

Tel: 010-490 82 57
Mail: BengtWessen@eurofi ns.se

Fil. kand. Maria Nilsson
Teknisk support
Inomhusmiljö
Rapportering av kemiska analyser
Kvalitetsansvarig
Asbest
Maria är kemist och har lång erfarenhet av 
samtliga av våra kemiska luft- och material-
analyser. Hon arbetar med rapportering av 
kemiska analyser och är miljö- och kvalitets-
ansvarig på laboratoriet i Uppsala. Ring Maria 
om du behöver support kring provtagning 
av kemiska och mikrobiologiska analyser, 
hjälp att tolka analysresultat eller beställa 
provtagningsutrustning. 

Tel: 010-490 82 63
Mail: MariaNilsson@eurofi ns.se
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Civ. Ing Ola Lindborg
Rådgivning och teknisk support
Byggdoktor 
Diplomerad fuktsakkunnig
Inomhusmiljöutredningar
Provtagningsstrategier
Ola är diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor. 
Han har fl era års erfarenhet av byggnadstekniska 
skadeutredningar och utredningar av inomhus-
miljöproblem. Ring Ola om du behöver rådgivning 
kring provtagningar i inomhusmiljö eller om du vill 
diskutera en provtagningsstrategi. 

Tel: 010-490 82 13
Mail: OlaLindborg@eurofi ns.se



Tekn. kand. Åsa Sisell
Teamledare Teknisk support
Inomhusmiljö
Rapportering av kemiska analyser
Asbest
Åsa är kemiingenjör och har lång erfarenhet 
av samtliga av våra kemiska luft- och 
materialanalyser. Hon har tidigare arbetat på 
vårt kemiska laboratorium men arbetar nu 
med rapportering av kemiska analyser. Ring 
Åsa om du behöver support kring provtagning 
av kemiska och mikrobiologiska analyser, 
hjälp att tolka analysresultat eller beställa 
provtagningsutrustning. 

Tel: 010-490 82 65
Mail: AsaSisell@eurofi ns.se
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