
Bokslutskommuniké   

2018 
 

 
 

Järfälla VA-& Byggentreprenad AB 
2019-02-19 

 

 
JVABs stolta medarbetare har återigen 
överträffat målsättningarna. Fortsatt fokus 
på att prioritera kunder och projekt samt 
sätta ihop rätt organisation för uppdragen 
ger resultat. Trots hård konkurrens om 
duktiga medarbetare så har vi ökat från 136 
till 152 medarbetare med förbättrad 
lönsamhet och fortsatt stabil finansiell 
ställning.  

 
Omsättningen för året ökar 35% till 798 (589) 
mkr och rörelseresultat ökar med 58% till 39,9 
(25,3) mkr med rörelsemarginal om 5,0 (4,3)%.  
 
Årets resultat innehåller en större avskrivning i 
ett projekt som går till avslut under 2019.  
  
Orderingång 
Orderstocken, vid utgången av året, minskade 
med 10% till 429 (477) mkr.  
 
Orderingången under året minskade med 3% i 
förhållande till föregående år till 687 (708) mkr.  
 
Nya projekt 
Några av de större projekt som erhölls under 
verksamhetsåret: 
- Om- och nybyggnad av ca 950 meter väg 

på Frestavägen åt Sollentuna kommun. 
- Exploaterings- samt grundläggnings-

arbeten för nya bostäder i Åkersberga. 
- Vägar i Järfälla, totalt sju mark- och 

anläggningsprojekt av olika grad åt 
Järfälla kommun. 
 
 
 

 
- Dagvattenanläggning med två dammar 

och utjämningsmagasin 
på Storängsbotten, åt Kungliga 
Djurgårdens förvaltning.  

- Vatten och avlopp på Borgarfjordsgatan i 
Kista åt Stockholm Vatten 

- Vatten och avlopp på Hälsovägen i 
Huddinge åt Stockholm Vatten. 

- Ombyggnad av Sätra Torg åt 
Exploateringskontoret Stockholms Stad. 

- Vatten och avlopp i kvarteret 
Skolvärdinnan åt Stockholm Vatten. 

- Nybyggnation av Cykelbana längs 
Spångavägen åt Trafikkontoret Stockholm 
Stad. 

 
Utöver ovanstående så är vi stolta över att 
återigen blivit huvudentreprenör på ramavtalet 
till Stockholm Vatten.  
 
Långsiktig strategi 
”Årets starka utfall är resultatet av många glada 
kunder och medarbetare som tillsammans 
levererat hög kvalitet och mycket anläggningar 
med samhällsnytta för pengarna. Det är 
samverkan på riktigt.  
 
Trots förväntad avmattning och ökad 
konkurrens så är förutsättningarna gynnsamma 
för fortsatt god utveckling för JVAB. Det är 
tydligt att både kunder och medarbetare 
uppskattar företag som alltid agerar långsiktigt 
och levererar hög kvalitet i projekten”– säger 
Fredric Kastevik, VD på JVAB.  
 

 

  

Flerårsöversikt   2018 2017 2016 2015 2014 
    jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 

Omsättning (tkr) 798 136 588 892 455 209 435 810 399 888 
Rörelseresultat (tkr) 39 901 25 347 18 917 15 830 756 
Rörelsemarginal (%) 5,0% 4,3% 4,2% 3,6% 0,2% 
              
Orderstock (tkr) 429 000 477 000 351 000 255 000 168 000 


