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JVAB-koncernen är ett stabilt, långsiktigt företag med vision att bli Stockholms bästa 
anläggningsföretag. Dit når vi när vi har gladast medarbetare och nöjdast kunder samtidigt 
som vi har högst lönsamhet av våra konkurrenter. Trots ännu ett år med oro i världen har 
JVAB:s stolta medarbetare för åttonde året i rad överträffat målsättningarna. Nöjd Kund 
Index hamnar på fantastiska 4,55 (av 5) och Nöjd Medarbetare Index på 4,53 (av 5).  
 

Ekonomiskt utfall 
Omsättningen för året ökar med 47,6% till 1 338 (906) mkr och rörelseresultat ökar till 76 (57) mkr vilket 
motsvarar en rörelsemarginal på 5,7%.   
 
Årets resultat beror på en kombination av flera komponenter i linje med den långsiktiga strategin som minimalt 
antal förlustprojekt, god lönsamhet i projekt samt låga garanti- respektive administrationskostnader. Kärnan i 
vår verksamhet är våra engagerade och kompetenta medarbetare. Deras drivkraft att sträva efter att alltid vara 
lite bättre varje dag, har i allra högsta grad bidragit till ännu ett bra år med fantastiskt tillväxt och god lönsamhet. 

 
Orderingång 
Orderstocken vid årets slut ökade, trots ökad konkurrens om uppdragen, med 101,3% till 2 018 (1 002) mkr.  
 

Nya projekt 
Några av de större projekt som erhölls under verksamhetsåret: 

- Byggnation av 3,4 km krönbalk i Södertälje kanal åt Trafikverket 
- Anslutningar till bergtunnel mellan Bromma och Henriksdal för Stockholms framtida avloppsrening till 
Stockholm Vatten och Avfall 
- Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hermanstorp till Haninge kommun 
- Anläggande av norra stationsparken i Hagastaden till Exploateringskontoret.  
- Byggnation av väg samt vatten och avlopp vid Rissneleden till Sundbybergs stad  
- Exploateringsarbeten för Klövberga verksamhetsområde till Fastighets AB Väderholmen  
- Mark- och grundläggningsarbeten för kvarteret Kvarnstugan till Förvaltaren 
- Exploateringsarbeten för första etappen i Kristineberg till Vallentuna kommun 
- Exploateringsarbeten vid Tenstaterassen till Exploateringskontoret 
- Utförande av arbetsgator och ledningar (E428) i Hagastaden till Exploateringskontoret  
 

Utöver ovanstående är vi stolta över att ha blivit ramavtalspartner till Gasnätet Stockholm AB för 
utförandet av mark- och anläggningsarbeten.  

 
På rätt väg 
”Det har varit en stor utmaning att hantera kostnadsökningar och materialbrist i våra projekt under året. 
Rörelsemarginalen har påverkats negativt då vi inte lyckats kompensera för detta fullt ut i våra projekt och 
den har även påverkats av medvetna uppstartskostnader för vårt nya bolag i koncernen - JVAB Infra. 
Infra har utvecklats på ett fantastiskt sätt, helt enligt affärsplan, med god orderingång och positivt resultat 
under året och JVAB har samtidigt passerat en miljard i omsättning med god lönsamhet. JVAB-koncernen 
är nu organiserad för en fortsatt organisk tillväxt med ökat fokus på ackvisition, produktion samt 
kärnvärden i vår företagskultur. Allt för att nå vår vision - Stockholms bästa anläggningsföretag. Det 
innebär i praktiken att vi ska driva våra projekt med ambitionen gladast kunder, gladast medarbetare och 
högst lönsamhet.” – säger Fredric Kastevik, koncernchef på JVAB  
 

Flerårsöversikt  2022 2021 2020 2019 2018 
Omsättning (tkr) 1 337 997 906 287 779 648 706 261 798 136 

Rörelseresultat (tkr) 75 649 56 502 76 756 65 535 39 901 

Rörelsemarginal (%) 5,7% 6,2% 9,8% 9,3% 5,0% 
Orderstock (tkr) 2 018 176 1 001 993 558 000 552 000 429 000 

 


