Facebookeffekten

Vad betyder en etablering av ett globalt datacenter?

Utgångspunkter
2011 – FACEBOOK MEDDELAR ATT FÖRETAGET FATTAT

BESLUT OM ATT ETABLERA SITT FÖRSTA DATACENTER UTANFÖR
USA I NORRA SVERIGE.

2013 – DEN FÖRSTA DATAHALLEN I LULEÅ INVIGS.
2014 – FACEBOOK INLEDER BYGGET AV SIN ANDRA
DATAHALL I LULEÅ

2014 – LULEÅ TEKNISKA HÖGSKOLA GÖR PÅ UPPDRAG AV
TILLVÄXTVERKET EN FÖRSTA UTVÄRDERING (EX-ANTE) AV
VILKA EFFEKTER SOM UPPSTÅTT GENOM FACEBOOKS ETABLERING I REGIONEN
2014 - BOSTON CONSULTING GROUP (BCG) GÖR EN STUDIE
FÖR ATT KARTLÄGGA EFFEKTERNA AV FACEBOOKS
ETABLERING

2017 - SWECO SOCIETY AB GÖR PÅ UPPDRAG AV

TILLVÄXTVERKET EN STUDIE AV EFFEKTERNA AV ETABLERINGEN

Frågan


Har etableringen av
Facebook i Luleå varit
den impuls som
regionen behöver för
att en ny ”basnäring”
ska slå rot i regionen
och utgöra en drivkraft
för strukturomvandling
och ekonomisk tillväxt?

Vilka olika typer av effekter?
Målet för denna studie är att belysa:


De sysselsättningsmässiga och ekonomiska
effekterna




Fokus ligger på att primärt redovisa effekter i
form av sysselsättningseffekter (netto) samt i
ekonomiska termer i form av skatteintäkter.

Etableringens bidrag till regional
strukturomvandling i kvalitativa termer.


Utbudseffekter (nya företagsetableringar, ökade
investeringar som bidrar till en regional strukturomvandling osv.) är generellt mer osäkra att
fånga och beskriva i ekonomiska termer.

Hur mäter man effekter av en
etablering?
Anställdas
privata konsumtion

Direkta effekter

Inducerade
effekter

Indirekta effekter

Inköp från
underleverantörer

Anställdas privata
konsumtion

Klusterbildning av näringsliv
och arbetsmarknad

Ökade investeringar och
nya företags-etableringar

Utbudseffekter
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Kvantitativa effekter
Två huvudspår


Effekter under etablerings- och byggfas



Effekter under drift
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Driftsfasen

Antal direkt sysselsatta
2013

2014

2015

2016

2017*

10

12

31

45

45

Tredjepartsleverantörer
34
47
*Siffran för 2017 är ett antagande om att antalet direkt sysselsatta och tredjepartsleverantörer
är identiskt med151
år 2016

181

181

TOTALT

226

226

Anställda Facebook

44

59

182

*Siffran för 2017 är ett antagande om att antalet direkt sysselsatta och tredjepartsleverantörer är identiskt med år 2016

Driftkostnader
– fördelning geografiskt
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ANDEL
Regionen
Facebook anställda i Luleå

Övriga Sverige

Internationellt

100%

0%

0%

Externt kontraktsanställda

58%

28%

14%

Fastigheten

48%

37%

15%

Elkostnader

0%

100%

0%

Total sysselsättningseffekt för drift
REGIONEN

Effekt

Sysselsatta
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Facebook anställda

0

10

12

31

45

45

Externt kontraktsanställda

0

20

27

87

105

105

Fastigheten *

36

40

43

47

51

51

Elkostnader *

0

0

0

0

0

0

Inducerade effekter *

7

14

16

33

40

40

43

84

98

198

241

241

Facebook anställda

0

0

0

0

0

0

Externt kontraktsanställda

0

10

13

43

51

51

Fastigheten *

28

31

34

37

40

40

Elkostnader *

4

7

19

28

54

40

Inducerade effekter *

7

10

14

22

30

27

39

58

80

130

175

158

82

142

178

328

416

399

TOTALT i regionen
ÖVRIGA RIKET
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TOTALT i övriga riket
Total sysselsättningseffekt i Sverige
* Beräknat antal anställda med hjälp av Raps-systemet

Samhällsekonomiska effekter [SEK/år]

Summering av de samhällsekonomiska effekterna av
Facebooks elanvändning i Luleå
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Server- och nätverksuppdatering
var tredje år
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En investering var tredje år där Facebook antar att de kommer
spendera omkring 470 miljoner kronor väntas spenderas i
Sverige.
Raps-beräkningarna indikerar att den totala effekten av en
uppdatering uppgår till cirka 570 sysselsatta årsarbeten
varav omkring 420 är en direkt effekt inom företagstjänster,
drygt 80 som en indirekt effekt inom närliggande branscher
och nära 70 som en inducerad effekt.

Under drift i sammanfattning


I driften sysselsätts direkt och indirekt c:a 400 årsarbeten.



Knappt 250 av dem är bosatta i regionen.



Elkostnader drygt 150 milj. kr och en sysselsättningseffekt i
energibranschen och närliggande branscher på i genomsnitt
40 årsarbetstillfällen per år under de senaste åren.



Uppgraderingar av maskinparken sker i treårsintervaller och
bedöms fördelat på årsbasis uppgå till drygt 150 milj. kr. Varje
uppgradering bedöms skapa cirka 570 årsarbetstillfällen.



Skatteintäkter från elförsäljning har under den studerade perioden uppgått till totalt 125 milj. kr (i genomsnitt 25 milj. kr per
år). Denna intäkt bedöms på grund av den sänkta energiskatten fortsättningsvis uppgå till cirka 1,5 miljoner kr per år.



Facebook har betalat elcertifikatsavgifter motsvarande 17 milj.
kr under perioden 2012 – 2016. För innevarande år bedöms
dessa uppgå till nära 5 milj. kr.

Byggfasen i sammanfattning


Investeringar på totalt nära 11 miljarder kronor varav drygt 4
miljarder kronor bedöms ha spenderats i Sverige.



Den samlade sysselsättningseffekten av Facebooks etablering
under byggnationsfasen beräknas vara nära 4700 årsarbeten,
motsvarande drygt 900 sysselsatta i genomsnitt per år.



Inköp av varor och tjänster under byggnationsfasen bedöms ha
genererat omkring 150 sysselsatta i genomsnitt per år.



Den inducerade effekten, det vill säga resultatet av de sysselsattas
konsumtion, beräknas under byggnationen ha medfört en sysselsättningseffekt på omkring 60 sysselsatta under Fas 1 och 80
sysselsatta under Fas 2 (främst inom fastighet, handel och
transport).

Kvalitativa effekter
Fem huvudkategorier:


Följdetableringar av andra företag
och nya investeringar



Utvecklad regional mottagningskapacitet och samverkan



Kompetensförsörjning och FoI



Förstärkt regional självbild och
ökad attraktivitet



Facebooks bidrag till regional
strukturomvandling

“Companies on the move and people on the move
like places on the move.”
Matz Engman, VD Luleå Näringsliv AB

Följdetableringar av andra företag och nya
investeringar
Observationer:


Etableringar av andra datacentra har skett i regionen


Hydro66 colocation datacentre (Boden)



GoGreenLight (tidigare KnC, Boden)



Fortlax 2 Datacenter (Piteå)



Canaan Creative (Boden)



M fl… Vid denna tidpunkt 8 stycken



Ericsson och Vattenfall har investerat i nya kontor i Luleå



Kraftig ökning av företagsetableringar i Luleå Science
Park



Nyetableringar av en rad olika företag med koppling till
branschen, som ATEA, Skylight, Alten, EITECH och Bravida,
Black Box, Boden Datacentre Builders, ECOCOOLING,
PERSECUTOR, Arctic Group, CYGATE m fl.



NCC har startat en grupp I Luleå med expertis kring
konstruktion och bygge av data centra



Flera etableringar och investeringar i hotell (Clarion,
Savoy, Scandic m fl) och restaurangbranschen i Luleå.



Bostadsmarknaden i Luleå är het (bostadsbrist och snabb
prisökning).

Vattenfalls nya kontor i Luleå
Faktaruta: S k co-location datacentra är mer arbetsintensiva än Facebook. När t ex Hydro66 etablerar sig så
innebär det fler ”anställda/m2” än på Facebook

Utvecklad regional mottagningskapacitet och
samverkan
Observationer:


The Node Pole, startade som samarbetsprojekt mellan Luleå, Piteå

och Boden. Samarbetet kom till för att stödja bolag som vill investera i
regionen med unika förutsättningar att erbjuda en kombination av
förnybar energi, kallt klimat, god infrastruktur och hög kompetens. The
Node Pole togs år 2016 över av Vattenfall och Skellefteå Kraft.


The Node Pole Alliance är en ideell organisation som vägleder

investerare till norra Sverige med fokus på högteknologisk industri.
Kombineras kunskap och erfarenheter från många olika slags
branscher med partners från moln, teknologi och byggteknik. Drygt 70
svenska och internationella företag är medlemmar i detta kluster.



Kommunerna och näringslivet har nu en betydligt högre förstå-

else för vilka krav som ställs för att ta attrahera och ta emot en inward
investment av global karaktär.



Samverkan mellan olika aktörer i regionen har enligt samtliga
intervjuade ökat – även om det finns en del kvar att göra…



Ökad samsyn kring att sälja regionen snarare än den egna
kommunen

Kompetensförsörjning och FoI
Observationer:


Forskningsanläggningen RISE SICS North
etablerades i april 2016. Centret har gått från 0
till 17 miljoner i omsättning på ett år och siktar
på att ha 15 forskare engagerade i slutet av
2017



Företag som Vattenfall, Ericsson, ABB, EON,
Facebook och HP har donerat till forskning vid
SICS i Luleå



LTU har gjort en stor satsning bl a inom projektet FUI Datacenter (inriktning på innovation och
utveckling av produkter och tjänster inom små
och medelstora företag i norra Sverige) och
Cloudberry (fokus på att göra datacentra och
molntjänster ”grönare”)



LTU, som ligger en knapp kilometer från
Facebooks datacenter har noterat ett ökat
söktryck
SICS = Swedish Institute of Computer Science

De globala utsläppen av CO2 från Internetanvändning är nu större än flygets samlade utsläpp globalt…

Förstärkt regional självbild och ökad
attraktivitet
Observationer:


Kraftigt ökad synlighet i nationell och internationell media






Det största genomslaget för en IT-investering i Sverige
internationellt! (Genomslaget i media för Norrbotten och
Sverige bedöms vara värt 350 miljoner kr)

Utmärkelser och högre rankning:


Place Brander of the Year 2015 (Placebrander AB)



Årets tillväxtkommun 2015 (Arena för Tillväxt)



Klättrar på Svenskt Näringslivs ranking

Stärkt framtidstro:


En ”game changer” för Luleå. Lokalt talar man om ”tiden före
och efter Facebook”.



Flera faktorer som tidigare sågs som lokala svagheter har
förvandlats till regionala styrkor



Växande kulturutbud och ökad öppenhet mot omvärlden



Regionen har visat att man kan lyckas om man vågar satsa på
framtiden. Uthållighet och mod krävdes och fanns!

Facebooks bidrag till ökad konkurrenskraft
Observationer:


Skanova (TeliaSonera) har satsat 370 miljoner SEK i en ny
fiberkabel i stomnätet Det förstärker regionens
konnektivitet och redundans ytterligare.
(”Backbone North”125 mil Hallsberg – Luleå, invigd i februari 2017).



Kraftigt sänkt skatt på el till datacentra i Sverige sänker
elkostnaden för ett stort data-center med ca 30-50 %
(fr o m 2017-01-01 är skatten 0.005 SEK/kWh)



Den kombination av hög kapacitet, grön el och säkerhet
som bidrog till Facebooks val har gjort Sverige mer
intressant för globala företag med hög energiförbrukning.
Ett konkret exempel är batteriindustrin, där f n Sverige
tycks ligga bra till för flera nyetableringar.



Nu delvis fokusbyte från att ha varit en helt exportinriktad
region till att arbeta med Inward investment. ”Invest in
Norrbotten” har bildats



Nya etableringar i regionen tycks bli lite hetare tack vare
Facebook.15 byggherrar lämnade t ex förslag på ett nytt
utvecklingsområde (Kronandalen) i Luleå. ”Sådant
hände inte innan Facebook.”

Facebooks bidrag till regional
strukturomvandling
Observationer:


Skanovas nya fiberkabel till södra Sverige förstärker regionens
förutsättningar för fortsatt utbyggnad av fiber- och mobilnäten
i Norrland. Därmed ökar också förutsättningarna för att fler
centra kan etableras.



En helt ny bransch har etablerats i regionen. Den är i alla delar
inte high tech, men tillför en ny dimension i det lokala och
regionala näringslivet.



Satsningen i Luleå har givit effekt i form av nysatsningar i andra
kommuner i länet. Det ger hela länet en skjuts framåt och skapar framtidstro i ett län som traditionellt är starkt beroende av
tunga men konjunkturkänsliga basindustrier.



Nya branscher har visat intresse – inte minst inom
batteriindustrin och kolfibertillverkning där länet har ett
konkurrenskraftigt utgångsläge.



Ambitiös framtidsvision – att bli en framgångsrik del av Sveriges
satsning på att bli ”Europe’s data centre powerhouse”

Svaret på frågan


Har etableringen av Facebook i
Luleå varit den impuls som
regionen behöver för att en ny
”basnäring” ska slå rot i regionen och utgöra en drivkraft för
strukturomvandling och ekonomisk tillväxt?

Den gjorda analysen
pekar på att svaret är JA.
 Lämnat investeringsstöd
har givit mycket god
återbäring på insatt
kapital.


