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Bergsbyns Industriområde växer fram -  
Information i Dammen från Northvolt

Vi i Bergsbyns Socialdemokratiska 
Förening fortsätter att försöka hålla 
alla i Bergsbyn, Stackgrönnan och 
Nyhamn informerade om vad som 
händer lokalt. Senast var det Skel-
lefteälvens Vattenregleringsföretag 
som berättade mer om arbetet med 
Dammen och i detta nummer är 
det Northvolts tur att ge en läges-
rapport från en av Europas största 
etableringar som ju faktiskt händer 
här, hos oss i Bergsbyn.

Att det kommer att hände väldigt 
mycket, väldigt nära oss de kom-
mande åren råder det ingen direkt 
tvekan om. Den första delen av 
Batterifabriken ska vara klar i slutet 
av det här året och hela bygget 
beräknas slutfört till 2025. 

Men utöver fabriken kommer 
mycket annat. Exempelvis är 
den nyrenoverade Dammen nu-
mera öppen och klar och de första 
spadtagen har tagits för flerav-
delningsförskolan som ska stå på 
Gröna Lungan. Nästa steg ska 
förhoppningsvis vara fler bostäder 
i Bergsbyn. Mellan Rudagatan och 
Idrottsanläggningen Bergsvallen 
finns ett helt nytt kvarter inritat i 
översiktsplanen för Skellefteådalen. 
Men även mot Gunsen och Ursvi-
ken finns planer för en hel del nya 
bostäder. 

Vi kommer att få se Bergsbyn växa 
ordentligt och en hel del kommer 
att förändras. Vår förhoppning är 
att kunna vara med och påverka 

den förändringen till det positiva. 
Mer människor i Bergsbyn bör 
innebära utvecklingsmöjligheter på 
alla fronter. Skolan som tidigare 
hotats bör nu snarare ses över om 
den inte behöver bli större. Och 
även annan typ av service bör på 
sikt behöva byggas ut i Bergsbyn. 

Vi Socialdemokrater har jobbat 
hårt och fortsätter att jobba hårt 
för Skellefteås och Bergsbyns 
utveckling. Vi hoppas att du vill 
vara med på den resan. Bli medlem 
i Socialdemokraterna och var med 
och påverka du också!  
  

/Magnus Nilsson
S- föreningens ordförande
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En rykande färsk bild från Bergsbyns Industriområde där  
batterifabriken allt mer tar form.
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Foto från Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer, Northvolt
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Aktuell information från 
Northvolt om läget med 
batterifabriken
Även om sommarlunken börjar 
lägga sig över Skellefteå, så fort-
sätter bygget av batterifabriken i 
Bergsbyn febrilt. 

För att kunna starta produktionen 
2021 så finns det lite tid att vila, 
och trots Coronapandemins verk-
ningar har byggtempot klarat sig 
förhållandevis bra, eftersom en stor 
del av materialet och byggnadsar-
betarna har kommit från regionen. 
Nu är den första byggnaden för 
fabrikens produktion, ”Upstream 
1”, rest över trädtopparna – och 
färdigställandet av ”Downstream 
2” pågår för fullt.

Nu under sommaren växer bygget 
ytterligare, och det kommer krävas 
fler byggnadsarbetare från övriga 
Sverige, Norden och Europa för att 
räcka till. Därför byggs nu tempo-
rära boenden åt dem på det tidigare 
Scharinsområdet i Klemensnäs. 
Boendet är sammankopplat med en 
ny busslinje som tar byggnadsar-
betarna till Northvolt Ett, och har 
vaktmästartjänst och stödpersonal 
tillgänglig dygnet runt, så att allt ska 
vara skötsamt och snyggt. Företaget 
Albatross ansvarar för driften av 
boendet, och tar gärna emot frågor 
eller spörsmål på adressen: ac.camp.
skellefteaa@albatross-as.no

Samtidigt fortsätter utvecklingen 
runt om i Europa av det system av 
fabriker som Northvolt Ett kom-
mer bli en central del av. I Västerås 
är vår testproduktionsfabrik North-
volt Labs igång, och producerar 

prototyper och utvecklar den  
produktionsmodell som sen kom-
mer bedrivas i stor skala i Skelleteå. 

I Salzgitter i Tyskland har vi an-
sökt om miljötillstånd för fabriken 
Northvolt Zwei, som kommer bli 
lite mindre och hämta sitt mest  
energikrävande material från  
Skellefteå där den förnybara enegin 
finns. Och i Fredrikstad i Norge 
kunde vi nyligen presentera ett 
samarbetsprojekt tillsammans med 
företaget Norsk Hydro, som inne-
bär att vi kommer samla in norska 
elbilsbatterier för att återvinna dem 
och skapa nya batterier i Skellefteå.

Intresset för bygget fortsätter att 
vara väldigt stort. Utöver besök 
från tidningar och TV-kanaler har 
vi även kunnat välkomna utbild-
ningsminister Anna Ekström, 
forskningsminister Matilda Ern-
krans och finansminister Magdalena 
Andersson. Även arbetsmarknads-
minister Eva Nordmark arrangera-
de ett digitalt möte med Skellefteå 
för att diskutera rekryteringen till 
Northvolt Ett, när corona gjorde 
resande omöjligt. Vi hoppas att 
så fort reserestriktionerna tillåter 
kunna fortsätta ta emot nyfikna be-
sökare från hela världen till bygget, 
och till den vackra och  
välkomnande Bergsbyn.

Anders Thor,
ansvarig för samhällsrelationer,  

Northvolt
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