
Vår expertis till er tjänst
När du ställs inför en frågeställning som rör val av analyser, provtagning eller andra relaterade frågor inom miljö-
området är du välkommen att kontakta våra experter på Eurofi ns. 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 specialist-
områden.
Välkommen till Eurofi ns med din fråga.

Docent Patrick van Hees
Avfall
Förorenade områden
Bioavfall
Pesticider
Produkttestning REACH/ROHS
Sediment
Emission (rökgas)
Patrick är specialist inom markkemi med analytisk 
specialisering och har bland annat arbetat som 
adjungerad lektor vid Örebro universitet. Han sitter 
också med i SIS arbetsgrupper för avfall, mark och
slam. Patrick är metodansvarig för fl era analys-
metoder och har stor kunskap kring laktester och 
avfallsanalyser.

Tel: 010-490 81 51
Mail: Patrickvanhees@eurofi ns.se

Fil. mag. Caroline Karlsson
Förorenad mark
Caroline har en lång erfarenhet som kemist på
miljöavdelningen där hon främst har arbetat med
olje- och PAH-analyser. På Eurofi ns har hon 
tidigare arbetat som kvalitetssamordnare och 
produktionsansvarig. Caroline arbetar nu som 
ASM (Analytical Service Manager) med i huvudsak 
frågeställningar kring fasta miljöprover och för-
orenad mark.

Tel: 010-490 81 27
Mail: CarolineKarlsson@eurofi ns.se

Fil. dr Bo Olsson
Metaller
Industri - Gruvan
Bo har arbetat inom fl era olika områden 
på Eurofi ns, bland annat har han arbetat 
som produktionsansvarig för Miljö- och 
metallavdelningarna samt varit FoU-ansvarig på 
metallavdelningen. Bo har lång erfarenhet av 
kemiska analyser och då med metallanalyser som 
främsta specialitet. Bo är sedan våren 2013 också 
ansvarig för Eurofi ns ASM-grupp.

Tel: 010-490 81 54
Mail: BoOlsson@eurofi ns.se

Kemiingenjör Marcus Dovberg
Fasta miljöprover
Marcus har stor laboratorievana, främst av 
oorganiska analyser på fasta prover och tidigare 
arbetat på vår mineralavdelning. De senaste 
åren har Marcus jobbat som ASM (Analytical 
Service Manager) hos oss och har stor kunskap 
kring frågeställningar som gäller jord och 
sedimentprover. Marcus har nyligen utökat sitt 
ansvarsområde till att ansvara för utrapporteringen 
av lakningtester och slam/gödselprover.

Tel: 010-490 81 09
Mail: MarcusDovberg@eurofi ns.se

Fil. lic. Ingrid Lernstål
Förorenade områden
Industri – Skogen
PCB i fog och olja
Byggnadsmaterial
Slam
Lakvatten och lakvattensediment
Ingrid har lång erfarenhet av olika typer av 
laboratorie- och analysarbeten. Hon har 
gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med 
föroreningar i bland annat mark, byggnadsmaterial, 
biogödsel, kompost, slam och sediment. Ingrid har 
mångårig erfarenhet som ASM (Analytical Service 
Manager) och är sedan våren 2013 även vår 
kvalitetssamordnare för ASM-gruppen.

Tel: 010-490 81 22
Mail: IngridWestmanLernstal@eurofi ns.se

Fil. mag. Paola Nilson
Avloppsvatten från Industri
Paola har en lång och gedigen erfarenhet som 
kemist på miljöavdelningen där hon har arbetat 
med bland annat olje- och PAH-analyser. Paola 
har också under fl era år arbetat som ASM 
(Analytical Service Manager) där hon bistått främst 
industrier och konsulter i vattenfrågor och nu 
också inom området förorenad mark.

Tel: 010-490 81 48
Mail: PaolaNilson@eurofi ns.se
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Fil. mag. Petra Schultz
Recipient och vattenvårdsförbund
Dricksvatten
Brunnsvatten
Strandbad
Mikrobiologi i vatten
Petra har arbetat på vattenavdelningen i fl era år, 
både som kemist och som mikrobiolog, ofta med 
ansvar för både instrument och metod. Hon har 
de senaste åren arbetat som ASM (Analytical 
Service Manager) inom områdena recipientvatten 
och dricksvatten enligt Livsmedelsverkets och 
Socialstyrelsens riktlinjer. Petra har nyligen utökat 
sitt ansvarsområde till att även inkludera utsvar av 
PCB i olja och fog.

Tel: 010-490 81 90
Mail: PetraSchultz@eurofi ns.se

Fil. kand. Housam Abbdallah
Avloppsvatten
Housam är kemist med många års erfarenhet 
av laboratoriearbete inom Eurofi ns, bland 
annat från metallanalyser och livsmedelskemi 
där han varit metod- och instrumentansvarig. 
Sedan 2015 arbetar han som ASM (Analytical 
Service Manager) med utrapportering av 
avloppsvattensanalyser. Housam har också en 
MBA inom läkemedel och marknadsföring.

Tel: 010-490 81 88
Mail: HousamAbbdallah@eurofi ns.se

Fil. mag. Britta-Lena Toftby   
Bassängbadvatten
Dialysvatten
Dricksvatten
Brunnsvatten
Avloppsvatten
Britta-Lena har lång erfarenhet av olika sorters 
laboratorie- och analysarbete. Hon har också 
fl erårig erfarenhet som ASM (Analytical Service 
Manager). Britta-Lena har även stor kunskap om 
dricksvatten både inom den offentliga sektorn 
och i brunnar och har också arbetat mycket med 
dialysvatten, bassängvatten och avloppsvatten till 
industri och kommun.

Tel: 010-490 81 87
Mail: BrittaLenaToftby@eurofi ns.se

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

BMA Bengt Axelsson
Bränsle
Bengt har arbetat på Eurofi ns i många år, bland
annat på vår metallavdelning och vår miljö-
avdelning. Han har sedan 2002 ansvaret för 
bränslelaboratoriet där Bengts arbetsuppgifter 
består av analysarbete, uppsättande av metoder, 
utsvarandet av prover och att hjälpa våra kunder 
med problemställningar kring biobränslen.

Tel: 010-490 81 52
Mail: BengtAxelsson@eurofi ns.se

Torbjörn Synnerdahl
Pesticider/Bekämpningsmedel
Torbjörn är specialist inom bekämpnings-
medel med stor erfarenhet av bekämpnings-
medelsanalyser. Han har varit ansvarig 
undersökare för bekämpningsmedel samt 
utvecklingsansvarig på pesticidavdelningen i 
Lidköping. Torbjörn har även varit produktionschef 
för laboratoriet i Lidköping samt ansvarig för vår 
miljöavdelning.

Tel: 010-490 83 17
Mail: TorbjornSynnerdahl@eurofi ns.se
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