
Vi tror att denna nya satsning på kommersiell utveckling 
i kombination med vår befintliga kompetens inom 
arkitektur och stadsplanering stärker vår förmåga att 
ännu bättre hjälpa beställare, både privata och offentliga, 
till rätt produkt. Säger Sofia Andersson vVd på Rstudio 
for architecture

Det är en utmaning att få till den urbana och blandade 
staden som alla vill ha. Att tidigt i processen kunna 
hjälpa kunden med kvalificerade analyser och kalkyler 
tillsammans med idéutveckling och strategisk 
utformning, ser vi är ännu viktigare i idag än för bara 
några sedan. Vi skall göra det lätt för kunden, att fatta 
rätt beslut. fortsätter Thomas Wernersson.

Det ska bli riktigt roligt att bli en del av Rstudio och 
kunna bidra med vår specialistkompetens inom det 
kommersiella segmentet, säger Bjarte Haavaag.

Rstudio har en lång tradition och mycket goda 
erfarenheter av att jobba tillsammans med konsulter 
inom kommersiell projektutveckling.
Steget att nu själva kunna erbjuda den tjänsten på 
marknaden har därför legat nära till hands.

Liljeblad, Haavaag och Wernersson har närmare 30 års 
erfarenhet av kommersiell projektutveckling och har ett 
brett kontaktnät i branschen med sig i bagaget. 
Rstudio arbeter sedan en lång tid tillbaka med både 
projektutveckling och traditionell byggnadsprojektering 
och består idag av ca 25 arkitekter, inredningsarkitekter 
och ingenjörer. 
Rstudio for architecture har en profil inom handel och 
stadsutveckling, men även kontor och bostäder, med 
en rad stora realiserade projekt de senaste åren som 
tex SCA huvudkontor, Stadsplanen för Östra centrum 
i Partille, Mölndal Galleri, Asecs i Jönköping och 
Kongahälla Center. 

Efter starten för tio år sen så stärker nu Rstudio for Architecture sitt tjänsteerbjudande mot marknaden. Rstudio 
startar en ny avdelning för kommersiell utveckling med namnet Rstudio Retail Planning och rekryterar Stefan 
Liljeblad, Bjarte Haavaag, Thomas Wernersson som senast kommer från Ramböll, ursprunglingen från Ågren 
konsult.

Rstudio tar nästa steg inom projektutveckling
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