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Pressmeddelande 
2022-05-05 

NCC gör markanläggningsarbeten för Bergsbyns 
företagspark i Skellefteå 
NCC och Skellefteå kommun fortsätter i samverkan med markanläggningsarbeten 

för etableringen av Bergsbyns företagspark i Skellefteå. Ordervärdet uppgår till 

cirka 80 MSEK. 

NCC ska tillsammans med Skellefteå kommun förbereda för Bergsbyns företagspark på 

38 hektar i anslutning till Northvolt i Skellefteå. Uppdraget omfattar anläggning av vatten 

och avlopp, dagvatten, vägar, belysning och el för att förbereda området för 

vidareutveckling.  

För att säkerställa ett socialt och miljömässigt hållbart genomförande kommer projektet 

att CEEQUAL-certifieras. CEEQUAL är en hållbarhetscertifiering för mark- och 

anläggningsbranschen som bedömer hur väl man hanterar miljöfrågor och sociala 

aspekter från idéstadie till färdig byggnad och genom hela projektets livscykel. 

− Vi har hittat ett arbetssätt tillsammans med NCC som driver innovation inom hållbart 

byggande. Genom att samla många olika kompetenser och arbeta tillsammans 

vidareutvecklar vi hållbarhetsarbetet i anläggningsbranschen, säger Karin Degerfeldt, 

chef projektledningsfunktionen, Skellefteå kommun.  

Projektet kommer också att, i samarbete med Vinnova, genomföra en studie av 
energilager inom bygg- och anläggningsarbeten med syfte att undersöka om de kan 
underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon.  

− Samarbetet med Vinnova gör att vi kan sprida kunskap och lärdomar från projektet. Vi 

kommer att använda maskiner som både reducerar buller, ger mindre vibrationer och har 

mindre miljöpåverkan. Det är en stor fördel både för personal, närboende och miljön, 

säger Daniel Marklund, projektchef på NCC Infrastructure. 

Markarbeten inleds omgående. Affären uppgår till cirka 80 MSEK och orderregistreras i 

det andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Daniel Marklund, projektchef NCC Infrastructure, 070- 660 40 76  

Anni Axelsson, kommunikationspartner NCC, 070-205 32 87 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar 

NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten 

omfattar kommersiell Fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

