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ACCEPTED



Med över 150 anställda och ett stort nätverk av duktiga under
entreprenörer har ROGruppen under tre decennier etablerat sig 
som ett av Sveriges snabbast växande byggföretag. Vi är idag en 
ledande aktör inom entreprenad, byggservice, konceptbyggnation, 
bostäder och butiksetablering. Entreprenörsandan bär vi med oss, 
tillsammans med drivet att varje dag  anta nya utmaningar och 
förverkliga våra kunders visioner och behov i verklighet. 
 
Framtiden är under uppbyggnad. Vi antar utmaningen.

FRAMTIDEN  
ÄR UNDER  
UPPBYGGNAD.



STARKA KUND-
RELATIONER.
Med Göteborgs, Stockholms och Sjuhärads
regionen som bas bygger vi moderna bostäder 
och fastigheter över hela landet. Vi anpassar även 
kontor efter hyresgästers behov och genomför 
renovering, om och tillbyggnationer. Med vår 
unika kompetens inom konceptbyggnation och 
butiksetablering har vi även hela Skandinavien 
som arbetsplats.

Vi är kända för att vara en pålitlig byggpartner, med förmågan 
att möta kundernas individuella behov som en av våra främsta 
styrkor. Oavsett om det handlar om stora, innovativa bygg
projekt, eller mindre uppdrag med korta ledtider.

Speed-Focus
Vi lägger stor vikt vid en öppen kommunikation och att ge 
snabb, personlig återkoppling genom hela byggprocessen.  
Det är en förutsättning för att kunna bygga starka, långsiktiga 
kundrelationer från grunden. Vi kallar det SpeedFocus.

Sedan 2005 drivs ROGruppen vidare med Andreas Jaldevik och Pär Jorstadius vid 
rodret. De gör det tillsammans med en väl sammansvetsad ledningsgrupp.

SVERIGES MEST ENERGIEFFEKTIVA KONTORSHUS
Vår ambition är att alltid ligga steget före och bana väg för 
 branschens utveckling. Ett exempel på detta var när vi i samarbete 
med  Kabona byggde Sveriges mest energi effektiva kontorsfastighet. 
Vårt eget huvudkontor.

Bild på Andreas 
& Per



PROCESSER 
FÖR HÅLLBART 
BYGGANDE.
Vi arbetar utifrån ett långsiktigt hållbarhets
perspektiv som innefattar miljö, arbetsmiljö och 
kvalitet. På så sätt kan vi i alla lägen uppnå våra 
egna och kundernas specifika önskemål.  
Vi kvalitetssäkrar vårt arbete i enlighet med  
Povel – ett styrverktyg för processorienterad 
verksamhetsledning som utvecklats, ägs och  
drivs av Sveriges Byggindustrier.

Att bygga klimatsmart innebär också att ta ansvar för ett lång
siktigt hållbart samhällsbyggande. Förutom att följa lagar och 
förordningar arbetar vi ständigt med att begränsa vår negativa 
miljöpåverkan, samt informera, påverka och ställa miljökrav på 
UE, anställda och kunder.

Vi är alla människor
ROGruppen är en arbetsplats som uppmuntrar nytänkande, 
är utvecklande och stimulerande samt trygg och säker för alla 
medarbetare. Vi ska se till medarbetarens totala arbetssituation 
där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas.

Service och flexibilitet
ROGruppens målsättning är alltid att leverera rätt kvalitet, 
vara flexibel och möta kundens förväntningar. Kvalitet som 
märks – från första kundkontakt till färdig leverans. Vi gör det 
genom ett stort engagemang, förtroende och hög kompetens.



ENTREPRENAD

GINA TRICOT, BORÅS
Gina Tricot hade en vision – att deras nya huvudkontor skulle bli Borås nya landmärke. 
Resultatet blev ett 8 000 kvm stort modemecka. Wingårdh Arkitekter stod för 
designen och ROGruppen var byggnadsentreprenör.

RO-GRUPPEN/KABONA, BORÅS
I samarbete med Kabona byggde 
vi Sveriges mest  energieffektiva  
 kontorsfastighet – vårt eget 
 huvudkontor. Resultatet blev en plats 
för kreativitet, möten och inspiration.

PORSCHE CENTER, VIARED
Byggd enligt Porsches designmanual. 
Halvcirkelformad fasad med glaspartier 
och fasadplåt. Utformad efter Porsches 
referensanläggning i Mölndal.

ÖIJARED HOTELL, LERUM
Lågenergihus med 34 rum, konferens
rum, lounge, bibliotek och allmänna ytor. 
Anpassat för att smälta in i omgivande 
terräng och med en tydlig miljöprofil.

KUNSKAP, 
TRYGGHET OCH 
INNOVATION.
I grund och botten handlar våra hel täckande   
 tjänster inom entreprenad om en enda sak:  
att förverkliga goda idéer. Oavsett om det handlar  
om ett naturnära golfhotell i Lerum, eller ett  
8 000 kvadratmeter stort modemecka i Borås.

Vårt engagemang börjar redan i ett tidigt skede av ett 
 byggprojekt. Tillsammans med uppdragsgivaren kartlägger  
vi behoven och fastställer en plan för en säker och kostnads
effektiv  byggprocess. Våra byggteam styrs av en driven plats
chef som koordinerar våra rutinerade hantverkare, underentre
prenörer och leverantörer genom hela byggprocessen.

Vår arbetsgång präglas av rak kommunikation och hög 
transparens. Den personliga kontakten under projektet sköts 
mellan dig och platschef. På så sätt kan du vara säker på att 
du alltid pratar med rätt nyckelperson, som säkerställer att vi 
håller vad vi lovar – in i minsta detalj.



LINDEX, GÖTEBORG
Butiken på Kungsgatan fick en ny planlösning med tillhörande entréer, skyltfönster, 
hiss, personalrum, lager samt flytt av befintliga rulltrappor. Detta samtidigt som 
butiken var i drift.

SPOTIFY, GÖTEBORG
Totalrenovering av Spotifys nya kontor 
i det över 100 år gamla Jarlahuset. 
Resultatet blev ett toppmodernt 
kontor åt en hyresgäst med höga krav 
på finish och inredning.

ALLÉKLINIKEN, BORÅS
ROGruppen stod för total ombyggnad 
av behandlingsrum samt påbyggnad av 
befintlig fastighet. Tillsammans med 
fastighetsägaren skapade vi ett projekt 
med god lönsamhet för beställaren.

KNALLELAND, BORÅS
Ny fasad på affärs och kontorsfastig
het. Tilläggsisolering och fasadskivor på 
en yta över 800 m2. BYGGSERVICE

ÖVER 3 000 
BYGGPROJEKT. 
VARJE ÅR.
ROGruppen utför kvalificerade renoveringar, 
om och tillbyggnationer samt hyresgästan
passningar. I Göteborgs och Sjuhärads regionen 
genomför vi sammanlagt över 3 000 projekt  
om året.

Vår service bygger på den erfarenhet som har utvecklats under 
tre decennier. Ofta är vårt uppdrag att vara fastighetsägarnas 
förlängda arm när det kommer till renoveringar och hyres
gästanpassningar. Det kan handla om komplexa projekt, där vi 
utför arbete på  centrala platser, mitt under pågående affärs
verksamhet, eller i privata flerbostadshus.

Den här typen av utmaningar ställer höga krav på vår 
förmåga att tillhandahålla erfarna medarbetare som arbetar 
snabbt, effektivt och med fungerande logistik.

I sann ROGruppsanda bygger vi vår verksamhet på 
engagemang och personliga relationer. Målsättningen är 
alltid densamma – att hålla vad vi lovar och leverera med hög 
 hantverksmässig kvalitet. I tid och inom budget.



PELICAN, BOTKYRKA
Nybyggnation av en Self Storage
anläggning. Ett nära samarbete med 
kunden med att effektivisera byggpro
cessen resulterade i en unik teknisk 
lösning som sänkte byggkostnaderna 
med tio procent.

OKQ8, LOCKARP
Sveriges första hållbara drivmedelstation 
och den första OKQ8anläggningen 
med högsta miljökrav. Utrustades med 
bland annat sedumtak och solcellspanel.

WILLYS, AVESTA
Ett komplext butiksprojekt på 3 000 m2 
med många tekniska installationer.  
Utöver specifika krav på hygien, kyla och 
ventilation tog ROGruppen fram en 
kostnadseffektiv lösning som samtidigt följer 
Willys butiksmanual.    

KONCEPTBYGGNATION

MAX, UMEÅ
Hamburgerkedjan Max växer starkt i Sverige. ROGruppen har fått förtro
endet att sköta många av kedjans nyetableringar. Lösningarna baseras på hög 
prefabriceringsgrad – snabbt, med hög precision och kostnadseffektivt.

NYETABLERING 
PÅ DINA  
VILLKOR.
ROGruppen är en av få rikstäckande 
 byggföretag med spetskompetens inom 
 konceptbyggnationer över hela Skandinavien. 
Genom återupprepning av byggprocessen kan 
vi med vår samlade erfarenhet och  byggtekniska  
kompetens tillföra kunskap och råd som 
 förenklar  och effektiviserar din nyetablering.

Hos oss får du en dedikerad projektledare som följer dina 
nyetableringar, från ort till ort. Konceptbyggnation ger snabbt 
ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar, högre kvalitet och 
kortare byggtider. Mycket tack vare vår ackumulerade bransch
kunskap inom bland annat restaurang, selfstorage, verkstad, 
drivmedel och dagligvaruhandel. Vi kan förutse potentiella 
problem, agera som bollplank och bidra med förslag på lös
ningar som effektiviserar hela byggprocessen. Låt expansionen 
ske på dina villkor.



NESPRESSO, STAVANGER
Den Kmärkta centrumkärnan i norska Stavanger skulle få en ny Nespressobutik.  
Vårt uppdrag var att förena byggreglerna med Nespressos butikskoncept.  Resultatet 
blev en modern butik i 2,5 plan med glasfasad som mötte alla parters önskemål.

GINA TRICOT, GÖTEBORG
Klädjättens första flagship store på 
Fredsgatan. Fräscha och rymliga lokaler 
i två våningar, varav den övre består av 
stora glaspartier för maximalt ljusinsläpp.

LIDL, STOCKHOLM
Ett utmanande projekt på Sveavägen, 
där logistik och ombyggnation skedde 
parallellt med att butiken var i drift. 

VAPIANO, TÄBY KÖPCENTRUM
Nyetablering av restaurang där RO 
Gruppen hade hela samordningsansvaret. 
I uppdraget ingick även montage och 
 installation av fast inredning,  köksutrust
ning, belysning samt krävande snickerier.

BUTIKSETABLERING

BYGG BUTIKER  
I VÄRLDSKLASS.
Dags att etablera nya butiker? ROGruppen 
har specialiserade byggteam som arbetar med 
att etablera och förnya butiker i lokaler och 
 köpcenter över hela Skandinavien.

Vi är experter på att omsätta ditt butikskoncept i  verkligheten. 
Med stor noggrannhet och hög precision sköter vi all 
butiksinstallation – från komplex inredning till belysning, 
el och ventilationsförsörjning. Vi har även lång erfarenhet 
att utföra  reparationer och uppdateringar under butikens  
ordinarie öppettider.

Hos oss får du en projektledare som följer med vid 
varje ny butiksetablering – från ort till ort. Projektledaren 
blir expert på dina behov och sköter allt från att koordinera 
 lokala underleverantörer till att se till så att butikskonceptet 
följs till fullo.

Vi ser till att resultatet blir av högsta kvalitet och  
att butiken står klart i tid. Vi har etablerat över 200 butiker 
och har aldrig missat ett  öppningsdatum.



WILLA NORDIC, ÖREBRO
Hantverkskunnande är ett av Willa Nordics 
ledord. Vårt gemensamma byggprojekt i 
Örebro var inget undantag. Här byggde 
vi 17 st bostadsrätter i två plan fördelat på 
fyra huskroppar. Husen är helt byggda i 
trä. Fasaden – en enkelfasspont, behandlad 
med organowood.

SVERIGEBOGÅRDEN, HÖVIKSNÄS
Ett uppdrag där huskropparna är kon
struerade av prefabricerade träelement. 
Projektet omfattade 22 st moderna 
bostadsrätter – från råmark till färdiga 
byggnader i Höviksnäs på Tjörn.

BOSTÄDER

FASTIGHETER 
MED FRAM-
TIDSFOKUS.
ROGruppen särskiljer sig från många andra 
aktörer inom branschen genom att vara både en
treprenör och bostadsutvecklare. Vi äger hela vår 
affärsprocess och genomför alla delar av bostads
utvecklingen med egna tjänstemannaresurser. 
På så sätt kan vi ta ansvar för att ständigt ligga i 
framkant när det gäller modern byggteknik och 
hållbara lösningar för framtiden.

ROGruppen erbjuder helhetslösningar för bostadshus – från 
projektidé till nyckelfärdiga bostäder anpassade efter den 
lokala marknadens särskilda behov. Tillsammans med våra 
samarbetspartners och underentreprenörer är vi experten som 
bistår fastighetsägare med att presentera förslag utifrån fastig
hetens läge och unika förutsättningar – oavsett om det handlar 
om hyresrätter, bostadsrätter, radhus eller parhus. 

Med kontor i Göteborg och Stockholm finns vi på plats 
där behovet av nya bostäder är som allra störst – idag och  
i framtiden.

RIKSBYGGEN, BORÅS
Brf. Söderhov där resultatet är passivhus, 
varje kvadratmeter är formgiven för bästa 
möjliga yteffektivitet. Två energihus i sex 
plan, med totalt 41 st bostadsrätter  
– totalt ca 2 200 kvadratmeter per hus.



VI ANTAR  
UTMA NINGEN.



RO-GRUPPEN

Borås
Wieslanders väg 4
504 31 Borås
033435 60 00

Göteborg
EA Rosengrens gata 17
421 31 Västra Frölunda
03179 70 700

Stockholm
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
0812 13 44 00

Postadress: Box 1144, 501 11 Borås     Epost: info@rogruppen.se

SE FLER 
SKRYT BYGGEN?
Det finns så mycket vi är stolta över. Du hittar 
fler referensprojekt på vår hemsida. Välkommen.

www.rogruppen.se
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