
BROH AB 

Jöns Filsgatan 2 

211 33 Malmö 

076-329 92 52 | www.broh.se 

viktor@broh.se 

VIKTOR FRIBERG 

Viktor har under sina 3,5 år som brandkonsult hunnit samlat på sig en bred 

kompetens inom byggbranschen och fått utföra ett stort antal projekt med väldigt 

varierande omfattning. 

Hans huvudinriktning berör brandprojektering, både förenklad dimensionering, 

samt analytisk dimensionering i form av kvalitativa och kvantitativa verifieringar 

samt scenarioanalyser.  Under de två senaste åren har Viktor dessutom arbetet med 

riskanalyser inom planprocessen, industrianläggningar, samt brandfarlig vara. 

Utöver ovanstående har Viktor även erfarenhet inom systematiskt 

brandskyddsarbete då han varit med om att inventera en stor del av Huge Bostäder 

AB:s fastigheter, tidigare Huge Fastigheter AB, i Huddinge.  

Under hela sin karriär har Viktor dessutom arbetat med ritningar i CAD och varit 

med om att skapa flertalet mallar avsett för brandprojektering, samt agerat support 

och utbildare inom programmet. 

För Viktor är kundkontakten en av de viktigaste delarna med att arbeta som brandkonsult och han drivs av att få hitta 

effektiva lösningar i de projekt han jobbar i. 

Sedan 2016 har Viktor varit verksam som brandkonsult med anställningar hos FireTech Engineering Emron AB, Ramboll 

Sverige AB och sedermera BROH AB. 

Viktor har brandingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola (2017). 

SPRÅKKUNSKAPER  Svenska (modersmål), Engelska 

UTBILDNING  2010–2013 

Naturvetenskapsprogrammet – Furulundskolan i Sölvesborg 

2013–2017 

Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola 

TIDIGARE 

ANSTÄLLNINGAR 

 MARS 2016 - DEC 2016 

Timanställd brandingenjör på FireTech Engineering Emron AB.  

Arbete med främst inventeringar av stora delar av Huge bostäder AB:s 

fastigheter, tidigare Huge Fastigheter AB, i Huddinge. En stor del av jobbet 

innebar uppförande brandritningar i CAD, med tillhörande 

åtgärdsdokument.  Utförde även delvis arbete med 

brandskyddsprojektering samt upprättande av 

brandskyddsdokumentationer.  
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JAN 2017-JAN 2018 

Heltidsanställd brandingenjör på FireTech Engineering Emron AB.  

Arbete med brandskyddsprojektering samt upprättande av 

brandskyddsdokumentationer, analytisk dimensionering i form av 

kvalitativa och kvantitativa verifieringar samt scenarioanalyser etc. 

 

FEB 2018 – APRIL 2019 

Heltidsanställd brandingenjör vid Ramboll Sverige AB. 

Arbete med Riskanalyser i planprocessen, brandskyddsprojektering samt 

upprättande av brandskyddsdokumentationer, analytisk dimensionering i 

form av kvalitativa och kvantitativa verifieringar samt scenarioanalyser etc. 

Utgjorde dessutom CAD-support till företagets brandprojektörer, samt höll 

föreläsningar avseende brandprojektering enligt boverkets byggregler både 

internt och externt.   

 APRIL 2019 –  

Heltidsanställd brandingenjör vid BROH AB. 

Arbete med riskanalyser för hantering av brandfarligvara och 

brandprojektering, både förenklad dimensionering och analytisk. 

Dessutom utbildare inom CAD anpassat för brandprojektörer både internt 

och externt. 

 


