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Storskogen förvärvar 
Brandprojektering Sverige 
Pressmeddelande, 2022-02-04 

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Brandprojektering Sverige, ett 
konsultföretag specialiserat på brandskydd och riskhantering. Bolaget har cirka 20 anställda och 
rapporterade en omsättning på 27,6 MSEK och en EBITA på 9,6 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021. 

Brandprojektering Sverige är specialiserade på konsulttjänster inom byggnadstekniskt brandskydd i samband med 
nybyggnation och ombyggnation och har kontor i Västerås, Skövde, Linköping, Norrköping och Eskilstuna men är 
verksamma i hela landet. Bolaget består av 20 specialiserade konsulter och erbjuder även tjänster inom löpande förvaltning 
genom att bistå fastighetsägare och verksamhetsutövare med att upprätta rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet.  

Brandprojektering Sveriges grundare Alexander Alniemi, Robin Emanuelsson och Robin Tolonen kommer att fortsätta 
leda bolaget efter transaktionen.  

”Vi är stolta att Storskogen investerar och blir en viktig partner i vårt fina bolag. Tillsammans med våra fantastiska 
medarbetare och kunder är vi inspirerade att ta bolaget till nästa nivå”, säger Alexander Alniemi, vd på Brandprojektering 
Sverige. 

Brandprojektering Sverige kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster inom vertikalen Konstruktion, som 
Thomas Pilo ansvarar för.  

”Vi är glada över att Brandprojektering Sverige har valt att bli en del av Storskogen. Bolaget erbjuder högkvalitativa tjänster 
och har en ledande position inom sin marknad och är därför ett bra komplement till vår tjänsteportfölj. Jag ser fram emot 
att följa och stötta Bolagets fortsatta utveckling framöver”, säger Thomas Pilo, Investment Director Storskogen.  

Förvärvet förväntas vara genomfört i mitten av första kvartalet 2022. 
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För mer information, vänligen kontakta: 
Michael Metzler, Pressansvarig 
+46 704 555 881 
michael.metzler@storskogen.com  

 

 

OM STORSKOGEN 
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena 
Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 30 september 2021 bestod Storskogen 
av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på över 19 miljarder kronor (som 
om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden). 
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