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JVABs utveckling under året har överträffat 

förväntningarna. Ökad lönsamhet, stabil 

finansiell ställning, ännu nöjdare både 

kunder och medarbetare ger bra grund för 

långsiktig lönsamhetstillväxt.  

 
Omsättningen för året ökar till 436 (400) mkr 
med ett rörelseresultat om 15,8 (0,8) mkr. 
 
Det operativa kassaflödet ökade med 91% till 
20,4 (10,7) mkr.  

 
Orderingång 
Orderingången på 524 (465) mkr under året 
motsvarar en ökning med 12,7% mot 
föregående år.  
 
Orderstocken, vid utgången av året, var 255 
(168) mkr, en förbättring med 52%. 
 
Mycket nöjda kunder 
Årets NKI (nöjd kund index) hamnade på hela 
4,24 på en skala 1-5, vilket innebär att JVABs 
kunder är mycket nöjda. På frågan ”I vilken 
grad kan du rekommendera JVAB till andra 
kunder” så hamnade resultatet på hela 4,57. 
Resultatet är ett kvitto på att kunderna 
uppskattar att driva projekt tillsammans med 
JVAB!  
 
Extremt nöjda medarbetare 
Årets NMI (nöjd medarbetare index) steg från 
4,09 till fantastiska 4,30 och på bedömningen 
”Jag är stolt över att jobba på JVAB” så blev 
betyget 4,70 av 5 möjliga.  

 
Nya projekt 
Några av de större projekt som erhölls under 
verksamhetsåret: 
 
- Exploateringsarbeten i Eds Allé, Upplands 

Väsby kommun 

- Exploateringsarbeten Rinkebyterrassen åt 
Exploateringskontoret, Stockholm Stad 

- Ombyggnad av Rålambshovsleden åt 
Trafikkontoret, Stockholm Stad 

- Nybyggnation av Årstabergsparken åt 
Exploateringskontoret, Stockholms Stad 

- Förläggning av vatten och avlopp i 
Kolonnvägen, Solna åt Solna Vatten. 

- Ombyggnad av Gustavslundsvägen i Alvik 
åt Exploateringskontoret, Stockholms 
Stad. 

 
Nya ramavtal 
JVAB erhöll ramavtal med Järfälla kommun för 
nybyggnad av gator i Barkarbystaden samt 
ramavtal med Stockholm Stads 
Exploateringskontor. Stockholm Vatten valde 
att förlänga nuvarande ramavtal. 
 
 
JVAB har en bra grund att jobba vidare ifrån. 
Vi har mycket kvar att utveckla, men vi gör 
som vi säger och försöker bli lite bättre varje 
dag, i en takt som är realistisk. Det här året har 
verkligen varit ett stort steg i rätt riktning, på 
många sätt – säger Fredric Kastevik, VD på 
JVAB.   

  

  
2015 jan-dec 2014 jan-dec 

Omsättning (tkr) 435 810 399 888 

Rörelseresultat (tkr) 15 830 756 

Rörelsemarginal (%) 3,6 0,2 

 


