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OLA HÅKANSSON
Ola har sedan 2003 arbetat som brandingenjör i privat konsulttjänst och har
sedan 2015 varit VD för BROH. Ola har arbetat i projekt över hela landet och
även utomlands. Den personliga kontakten och förtroendet är viktiga aspekter
i arbetet.
Projekten har varierat från stort till smått från Malmö Arena, WMU i Malmö,
underjordiska tågstationer i Kina, Oljehamnar till villor och Attefallshus
avsedda för uthyrning. Ola är speciellt förtjust i projekt som kräver lite extra
tanke för att fungera så som t.ex. kulturbyggnader eller industrier med farliga
processer.
Även marina projekt och undermarksanläggningar projekt finns som erfarenheter. Ola har tillsammans med ytterligare
en svensk brandingenjör varit inbjuden till Tianjing Fire research Institute of public security för att lära kinesiska
brandingenjörer tänka i verifierbara funktionstermer.
Ola har stor kännedom om äldre byggregelverk vilket ger en stor förståelse för byggnadernas förutsättningar. Utöver
brandtekniska projekteringar enligt BBR har Ola god kännedom om kraven enligt LBE, Lag om brandfarliga och Explosiva
varor.

SPRÅKKUNSKAPER

UTBILDNING

Svenska (modersmål), Engelska

2001-2004
Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola
2011
Fire and Evacuation Modelling Technical Conference
2011
Utbildning brand- och explosionsfarliga ämnen och gällande regelverk.

TIDIGARE
ANSTÄLLNINGAR

1990 – 2001 WOSTAB FINMEKANIK AB
Prototyptillverkare inom verkstadsteknisk Finmekanik, mestadels Inplantat
2003 – 2010 FIRE SAFETY DESIGN AB, FSD
Från Brandingenjörs Trainee till Seniorkonsult med ansvar för analytiska
verifieringar av brand- och utrymningssimuleringar.
2010 – 2013 FIRETECH EMRON AB
Seniorkonsult med projektansvar avseende budget och tidsplan.

2013 – 2015 ANTICIMEX AB
Ansvarig Brandingenjör för brandkonsultverksamheten inom Anticimex AB.
Arbetat med alla typer av brandtekniska projekteringar och verifieringar
samt olika projekt rörande brandfarliga varor, t.ex. utbildningar,
klassningsplaner och riskutredningar.
2015 – BROH AB (FD. FAST ENGINEERING SYD AB)
Brandingenjör och VD vid BROH. Arbetat med alla typer av brandtekniska
projekteringar och verifieringar samt olika projekt rörande brandfarliga
varor, t.ex. utbildningar, klassningsplaner och riskutredningar.
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