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Förord

Föreliggande rapport, författad av Robert Sörensson vid CERUM, redovisar i
några dimensioner möjliga utvecklingsscenarier med anledning av planerade in-
vesteringar i gruvnäringen i Lycksele och Storumans arbetsmarknadsregioner.

Lycksele allmänna näringslivsfond (LYAN-Fonden) och Storuman utveckling AB
(SUAB) gav i februari 2003 CERUM vid Umeå universitet i uppdrag att genom-
föra en effektstudie av två gruvetableringar i Svartliden och Fäboliden. I upp-
dragsbeskrivningen fastslås att analysen ska beskriva etableringarnas effekter på
sysselsättning-, inkomster-, bruttoregionprodukten- och befolkningsutvecklingen.

Flera personer har varit behjälpliga med företagsstatistik, kartunderlag och kom-
mentarer till tidigare versioner av denna rapport. Speciellt vill vi tacka Anders
Linde för tillhandahållande av data beträffande Svartliden Guld AB:s bemannings-
och investeringsplaner för Svartlidenprojektet samt Karl-Åke Johansson VD i Lap-
pland Goldminers AB för data beträffande bemannings- och investeringsplaner för
Fäbolidenprojektet. Jerry Hedström vid SGUKontoret i Malå och GunnarNilsson
vid Bergsstaten i Luleå har generöst ställt sitt kartunderlag till vårt förfogande.
Sven Roosqvist VD i LYAN-Fonden, Benny Lundgren VD i SUAB och Anders
Linde har på ett inspirerande sätt kommenterat tidigare versioner av rapporten.
Vi vill även tacka de företag och organisationer som tålmodigt besvarat och lämnat
uppgifter på allehanda frågor. Slutligen vill vi tacka de finansiärer som bidragit till
denna studie; Länsstyrelsen i Västerbottens län, NUTEK, LYAN-Fonden, SUAB,
Svartliden Guld AB och Lappland Goldminers AB.

Umeå i juni 2003

Lars Westin

Föreståndare för CERUM
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1. Bakgrund

Bakgrunden till denna effektstudie av gruvetableringar i Lycksele och Storumans
arbetsmarknadsregioner1 är två aktuella näringslivssatsningar där en etablering
kan vara nära förestående i tid. Etableringarna i Svartliden och Fäboliden utgör
i detta sammanhang två konkreta fallstudier. I den förstnämnda etableringen i
Svartliden, som ligger på gränsen mellan Lycksele och Storumans kommuner, har
Svartliden Guld AB beviljats bearbetningskoncession för gruvdrift. Innan en ex-
ploatering kan komma till stånd i det aktuella området krävs dock en miljöprövn-
ing. Datum för huvudförhandling i miljödomstolen är satt till den tredje och fjärde
juni i år. Enligt företaget skulle ett positivt utslag i miljödomstolen innebära att
verksamheten kan starta i slutet av juli 2003. En etablering i Svartliden skulle in-
nebära cirka 50 nya arbetstillfällen per år samt investeringar om cirka 450 miljoner
kronor. Finansieringen av Svartlidenprojektet har varit klar sedan oktober 2001.
Projektet bedöms vara företagsekonomisk lönsamt från start. Den andra etab-
leringen i Fäboliden, som är belägen i Lycksele kommun, befinner sig i en tidigare
fas där ansökan av bearbetningskoncession inlämnats till Bergsstaten för behan-
dling. En etablering i Fäboliden förväntas generera cirka 200 nya arbetstillfällen
per år samt investeringar om cirka 800 miljoner kronor.

Mot denna bakgrund är det motiverat att genomföra en fördjupad analys
av såväl ett referensalternativ dvs. ingen av ovannämnda etablering kommer
till stånd som ett etableringsalternativ. Både referensalternativet och etabler-
ingsalternativet ger såväl lokala som regionala aktörer betydelsefull information
om möjliga framtida utvecklingsalternativ i den studerade regionen.

Detta är CERUM:s effektstudie. I nedanstående avsnitt redovisas uppdraget,
beskrivs analysansatsen, analys av gruvindustrins betydelse för berörda kommuner
i form av ett referensalternativ och ett etableringsalternativ, samt en redovisas
analysens resultat.

2. Uppdraget

Uppdraget består i att studera effekter avseende sysselsättning, inkomster, brut-
toregionprodukt samt befolkning av de båda gruvetableringarna i Svartliden re-

1Med Lycksele arbetsmarknadsregion avses Lycksele och Malå kommuner. Storumans ar-
betsmarknadsregion avser Storumans kommun.

2



spektive Fäboliden. I fokus är effekterna i de två berörda arbetsmarknadsregion-
erna Lycksele och Storuman under perioden 2000 till 2010.

3. Delmoment i en gruvexploatering

För att få en tydlig och mer strukturerad förståelse av ett gruvprojekt presenteras
i detta avsnitt en klassificering av de delmoment som ingår i en gruvexploater-
ing. Trots att nedanstående indelning kan uppfattas som påvarandra följande
moment behöver så nödvändigtvis inte vara fallet. Det ska således stå helt klart
att delmomenten i ett gruvprojekt som regel inte genomförs sekventiellt, utan
snarare parallellt och delvis överlappande. Gruvdrift skiljer sig från annan indus-
triell verksamhet genom att den bara kan bedrivas där mineralförekomsten finns.
Oavsett var en gruva är lokaliserad genomgår den följande faser under sin livs-
cykel; prospektering, mineraliseringsberäkning, förstudie, lönsamhetsstudie, pro-
jektfinansiering, miljöprövning, gruvutbyggnad, produktion och slutligen efterbe-
handling.

Prospektering är den process som ytters syftar till att hitta en mineralförekomst
som antingen kan bilda underlag för en utvidgad brytning av en befintlig gruva
eller etablering av en ny gruva. Prospektering påbörjas normalt i ett vidsträckt
område som antingen har en historiskt bevisad potential, som t ex Malmfälten
eller Skelleftefältet, eller där berggrunden och geologiska förhållanden gör det
troligt att fynd kan göras. Prospekteringsarbetet omfattar både ’brown field’,
dvs. gruvnära och ’green field’ områden där den förstnämnda kan ske parallellt
med pågående brytning i redan befintliga gruvor. Processen är både tids- och
kostnadskrävande med ett ofta ovisst resultat trots stora satsningar.

De borrkärnor eller andra prover som prospektering ger analyseras och miner-
aliseringsberäkningar genomförs för att avgöra om mineraliseringen är av sådan
kvantitet och halt att en ekonomisk utvinning är potentiellt möjlig. Det är på
detta stadium ej möjligt att avgöra om en mineralfyndighet kan brytas med lön-
samhet. Därpå följande steg är en förstudie.

En förstudie omfattar alla aspekter av gruvprojektering såsom karaktär, om-
fattning, form och halt av det mineraliserade materialet, fyndighetens tillgäng-
lighet för brytnings och anrikningsteknik, försäljningsmöjligheter av produkten,
miljöskyddsåtgärder, juridiska och sociala aspekter samt uppskattningar av kapi-
tal och finansieringskostnader.
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Vid ett positivt resultat av en förstudie utförs en lönsamhetsstudie. Detta
är en omfattande sammanställning av mineralfyndighetens geologiska, tekniska
och ekonomiska faktorer som tjänar som beslutsunderlag för huruvida fortsatta
investeringar skall ske för att utveckla fyndigheten. En lönsamhetstudie omfattar
ofta preliminära underjordsarbeten i form av schakt- och tunneldrivning för att
nå mineralfyndigheten och kunna genomföra ytterligare detaljstudier.

En positiv lönsamhetsstudien utgör vanligtvis grunden för att säkerställa fi-
nansiering av projektet. Projektfinansiering sker antingen genom banklån, statliga
lån eller förskottsförsäljning av mineralprodukter.

Då projektfinansieringen är klar genomförs en miljöprövning av projektet där
projektets miljö- och samhällsmässiga aspekter sammanvägs och eventuella re-
striktioner eller kompletteringsåtgärder för projektet fastställs. Omfattningen och
effekterna av denna fas är i skrivande stund något oklara då det ännu inte har
skett någon miljöprövning av gruvprojekt enligt den nya miljöbalken.

När domen i miljödomstolen vunnit lagakraft kan gruvutbyggnaden och där-
påföljande produktion ske. Det är först vid denna fas som projektet kan generera
nya inkomst- och sysselsättningsmöjligheter av betydelse. Ett exempel på en
analys av dessa möjligheter genomförs i kommande avsnitt.

Efterbehandling är det sista steget som genomförs när en gruva slutligen
är urbruten. Koncessionsområdet måste återställas och allt avfall tas omhand,
gråbergsupplag kan antingen täckas av morän för att minimera vittring och lakn-
ing eller utnyttjas som återfyllnad i gruvan. Dagbrott eller gruvhål vattenfylls,
anrikningssand efterbehandlas genom vatten- eller torrtäckning i syfte att minska
vittring. Koncessionsområdet står under övervakning även efter det att gruvan
stängts.

4. Mineraliseringar och gruvprojekt i regionen

Både Svartliden och Fäboliden ingår i ett större och ur geologiskt perspektiv
mycket intressant område kallat Guldlinjen med en utsträckning från nordvästra
Lappland till Bottenviken i sydost. I Västerbottens län finns ytterligare guld-
mineraliseringer i detta stråk; Sandviksträsk inom Lycksele kommun, Stortjärn-
hobben samt Skirträsk inom Storumans kommun, Ersmarksberget beläget inom
både Storumans och Sorsele kommuner, samt Tjålmträsk inom Sorsele kommun.
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Guldlinjen har förutsättning att utvecklas till ett betydande gruvfält vid sidan av
Skelleftefältet i Västerbotten. I figur 2 visas några av mineraliseringarna längs
Guldlinjen.

Figur 2. Guldmalmsuppslag på Guldlinjen

Gruvor och mineralutvinning är förnärvarande den sysselsättningsmässigt näst
största näringsgrenen inom tillverkning och utvinningssektorn med 174 anställda
i Lycksele kommun. I Storumans kommun utgör gruvor och mineralutvinning en
sysselsättningsmässigt mindre andel, med sex anställda intar branschen en sjunde-
plats inom tillverkning och utvinningssektorn. Under förutsättning att kommande
miljöprövning vid miljödomstolen resulterar i att nödvändiga tillstånd ges, kan en
etablering av gruvorna i Fäboliden och Svartliden enligt företagen förväntas ge
200 respektive 50 direkta årsarbetstillfällen under tio respektive åtta år vilket i
så fall utgör ett betydande tillskott till den lokala arbetsmarknaden. I figur 3
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visas Fäboliden och Svartliden fyndigheternas geografiska läge i förhållande till
Storumans och Lycksele tätorter.

Figur 3. Fäboliden och Svartliden fyndigheternas geografiska läge

Den definitiva ekonomiska livslängden och därmed brytningstiden för enskilda
mineralfyndigheter och gruvor är genuint svårbedömd. Detta beror främst på
följande tre faktorer. Omfånget av den totala mängden brytvärd malm i en fyn-
dighet är oftast inte känd vid driftstart vilket beror på att ytterligare fyndigheter
kan upptäckas under brytningstiden då fortsatt prospektering i regel sker paral-
lellt med pågående brytning. Förändrade världsmarknadspriser på guld och ny
teknik kan dessutom medföra att initialt låghaltiga fyndigheter blir ekonomiskt
brytningsvärda. Eftersom igångsättandet av nya gruvor kräver betydande in-
satser i form av externt riskvilligt kapital, baseras såväl projektkalkyler som fi-
nansieringsprospekt på endast kända storheter. Således måste de beslut som fattas
av investerare, exploaterande företag, kommuner, tillsyns- och tillståndsgivande
myndigheter grundas på idag tillgänglig information. Det nyss sagda kan i de
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förstone uppfattas som en självklarhet men påpekandet är befogat eftersom det
har konsekvenser för såväl enskilda projekts förväntade sysselsättnings- och re-
gionalekonomiska effekter samt för tillståndsgivningen.

Figur 4. Guldpriser i SEK/g respektive USD/g under perioden 1980-2002

Källa: Riksbanken och Gold Information Network.

För svenska gruvor påverkas även rörelseresultatet av rådande avräkningskurser
vid försäljnings- eller kontraktstillfälle, dvs. aktuell växelkurs mellan US dollar
(USD) och svenska kronor (SEK). I ovanstående figur visas guldpriset i både SEK
per gram och USD per gram för perioden 1980-2002. I figuren ges en tydlig il-
lustration av växelkursens inverkan vid en jämförelse mellan de första sjutton och
de sista fem åren. Den senare perioden uppvisar ett stigande guldpris i SEK per
gram och med undantag för sista året, ett konstant till sjunkande guldpris i USD
per gram, skillnaderna i pris är orsakat av en kronförsvagning visavi USD.
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5. Analys av referensalternativet

I detta avsnitt ges en beskrivning och analys av referensalternativet, dvs. den
förväntade utvecklingen av sysselsättning, inkomst, bruttoregionprodukt samt
befolkning, i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner. Referensalter-
nativet är genererat i RAPS modellen, vilken närmare beskrivs i appendix A,
och avser tiden från och med år 2000 till och med år 2010. Referensalternativet
för Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner är kalibrerad med avseende
på demografi, ekonomi, arbetsmarknad och bostadsmarknad. Demografiska jus-
teringar berör fruktsamhets- och dödsriskförändringar samt regionens in- och ut-
vandring. På arbetsmarknaden anpassas sysselsatt dagbefolkning, dvs. antalet
arbetande i regionen så att det överensstämmer med tillgänglig officiell statistik.
På samma sätt kalibreras regionens bostadsmarknad beträffande nybyggnation
av flerfamiljshus och villor. Slutligen har tre olika makroekonomiska förutsät-
tningar som påverkar modellen och därmed regionen definierats. Syftet härvidlag
är att erhålla en känslighetsanalys av referensalternativets utfall. De ekonomiska
förutsättningar som används i referensalternativet baseras på bedömningar från
Långtidsutedningen 1999/2000 och Konjunkturinstitutet. Dessa utgör dels ett
bas- respektive lågalternativ, dels ett lågalternativ med för aktuella arbetsmark-
nadsregioner korrigerad tillväxttakt av branschförändringen. De tre alternativen
kommer i den fortsatta framställningen att betecknas med ’Bas, ’Låg’ respektive
’Korrigerad’.

5.1. Sysselsättning

Innan vi börjar analysera sysselsättningen i regionen kan det vara av intresse att
känna till vilka justeringar i sysselsatt dagbefolkning som vi tagit hänsyn till i
kalibreringsproceduren. Utgångspunkten för att en justering ska komma i fråga
är den omfatta minst tio sysselsatta eller fler samt är av sådan karaktär att den
bedöms vara bestående till och med prognosens horisontår, dvs. år 2010. De
justeringar som kommit ifråga har i samtliga fall berört nedläggning av verksamhet
och har därmed kunnat bedömas uppfylla kriteriet att vara bestående. Då aktuell
officiell sysselsättningsstatistik i RAPS modellen sträcker sig t.o.m. år 2000 har
behovet av justeringar kunnat inskränkas till åren 2001 och 2002. De justeringar
som berör Storuman är nedläggning av Stensele Såg och Byggelit med en minskad
total sysselsättning om 98 arbetstillfällen. Motsvarande justeringar i Lycksele
är nedläggning av Elkonsulten, Lycksele Furan, Norrfog och ADS Anker med en
minskad total sysselsättning om 62 arbetstillfällen.
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Sysselsättningen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner avser både
dag- och nattbefolkning, den första kategorin avser de individer vars arbetsställe
ligger i regionen, den senare kategorin omfattar de individer som är mantalsskrivna
i regionen och har förvärvsarbete men inte nödvändigtvis i sin bostadsregion. Dag-
och nattbefolkning kan givetvis sammanfalla för vissa regioner, dvs. arbetsregion
och bostadsregion är densamma, detta gäller dock inte generellt. En jämförelse
av tabell 1 och tabell 2 för Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner il-
lustrerar detta förhållande. Vi ser dessutom att dagbefolkning överstiger nattbe-
folkning så regionen kan därmed karakteriseras som en inpendlingsregion.

Tabell 1. Sysselsatt dagbefolkning i referensalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 9917 10727 10770 10754 10892 10995 11033 11072 11068 11050 11031
Låg 9917 10727 10770 10754 10892 10883 10883 10883 10885 10886 10890
Korr. 9917 10527 10770 10754 10892 10838 10779 10716 10655 10594 10535

I tabell 1 kan vi se hur de tre olika ekonomiska förutsättningarna påverkar
utvecklingen av sysselsatt dagbefolkning. I Bas alternativet växer dagbefolknin-
gen med drygt 1150 sysselsatta t.o.m. 2007 för att sedan marginellt minska till
11 031 sysselsatta vid prognosens horisontår. Utvecklingen i Låg alternativet
är mindre dramatisk, där ökar dagbefolkningen med 975 sysselsatta fram t.o.m
2003 för att under resterande del av prognosperioden ligga stabilt strax under 10
900 sysselsatta. Om branschförändringen korrigeras för att bättre överensstämma
med den historiska utvecklingen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner
förändras dagbefolkningen enligt alternativet Korr. Då kan vi notera att sysselsät-
tningsökningen når sin topp 2004. Därefter minskar antalet sysselsatta till strax
under 10 500 vid horisontåret.

Tabell 2. Sysselsatt nattbefolkning i referensalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 9808 10585 10634 10729 10761 10776 10785 10796 10772 10735 10696
Låg 9808 10585 10634 10729 10701 10677 10655 10637 10623 10608 10594
Korr. 9808 10385 10634 10729 10701 10637 10561 10487 10419 10352 10287

Utvecklingen av sysselsatt nattbefolkning vilken redovisas i tabell 2 följer i
stora drag utvecklingen för dagbefolkningen med några mindre avvikelser. I Bas
alternativet växer nattbefolkningen med drygt 980 sysselsatta t.o.m. 2007 för att
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sedan marginellt sjunka till 11 069 sysselsatta vid prognosens horisontår. Utveck-
lingen i Låg alternativet uppvisar en viss förändring, där ökar nattbefolkningen
med 921 sysselsatta fram t.o.m. 2003 för att under resterande del av prognosperi-
oden svagt avta till strax under 10 700 sysselsatta. Minskningen från toppåret är
större både i absoluta och relativa termer vid en jämförelse av dagbefolkningen.
Korrigeras branschförändringen för att bättre överensstämma med den historiska
utvecklingen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner sker en förändring
enligt alternativet Korr. Där kan vi återigen notera att sysselsättningsökningen
når sin topp 2003. Därefter minskar antalet sysselsatta till strax under 10 300 vid
horisontåret.

5.2. Inkomster

Av nedanstående tabell framgår att den disponibla inkomsten i de båda ar-
betsmarknadsregionerna utvecklas identiskt fram t.o.m. år 2003 oberoende av
vilket tillväxtantagande som tillämpas. Under den resterande perioden växer
den disponibla inkomsten till strax över 1960 miljoner kronor i Bas alternativet.
Motsvarande nivåer i Låg och dess branschkorrigerade motsvarighet uppgår till
drygt 1890 respektive 1900 miljoner kronor vardera.

Tabell 3. Disponibel inkomst i referensalternativet. Mkr.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 1743.1 1743.5 1784.1 1818.2 1838.6 1863.2 1886.2 1909.9 1926.8 1944.1 1961.6
Låg 1743.1 1743.5 1784.1 1818.2 1828.0 1840.1 1850.2 1860.3 1870.9 1881.8 1892.5
Korr. 1743.1 1743.5 1784.1 1818.2 1828.0 1841.5 1852.9 1864.3 1876.3 1888.7 1901.2

Trots att utvecklingen av den disponibla inkomsten uppvisar en likartad tillväxt
i den tidigare delen av prognosperioden så uppgår den kumulativa differensen mel-
lan högsta och lägsta utfallet till 306 miljoner kronor. Motsvarande differens för
lågalternativen utgör 29 miljoner kronor.

5.3. Bruttoregionprodukt

En beräkning av bruttoregionprodukten baseras på de komponenter som bestäm-
mer slutlig efterfrågan enligt försörjningsbalansen, dvs. konsumtion, investeringar,
export minus import. Den totala konsumtionsefterfrågan består av privat, kom-
munal och statlig konsumtion. På samma sätt består den totala investeringsefter-
frågan av privata, kommunala och statliga investeringar.
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Bruttoregionprodukten består av följande komponenter; Nationella leveranser
privat, statlig och kommunal konsumtion (C), Nationella leveranser privat, statlig
och kommunala investering (I), Interregional export (EXI), Utlands export (EXU)
samt Samlad import (IM). För att kunna särskilja de utlandsleveranser som an-
vänds för konsumtions- och investeringändamål utnyttjas två hjälpvariabler; Sam-
lad utlandsimport (IMU) samt Varuinsats utlandsimport (IMUPI). Differensen
mellan dessa är lika med Utlandsleveranser av konsumtion och investeringar (C*).
Detta kan sammantaget i komprimerad form uttryckas som:

BRP = C + I +EXI +EXU + C∗ − IM

Summa förädlingsvärde eller BRP växer i en region då värdet av konsumtion,
investeringar, export och utlandsleveranser av konsumtions- och investeringsvaror
överstiger värdet av den samlade importen.

Tabell 3. Bruttoregionprodukt i referensalternativet. Mkr.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 5330.9 5463.5 5623.1 5782.2 5863.1 5953.3 6041.8 6134.7 6196.9 6256.6 6321.3
Låg 5330.9 5463.5 5623.1 5782.2 5805.6 5829.5 5856.6 5886.0 5915.4 5943.3 5973.3
Korr. 5330.9 5463.5 5623.1 5782.2 5805.6 5830.1 5857.8 5887.6 5917.5 5945.8 5976.1

Då vi känner till inkomstutvecklingen för Storumans och Lycksele arbetsmark-
nadsregioner kan BRP förväntas följa ett liknande utvecklingsmönster eftersom
förädlingsvärdet består av lönekostnader och bruttovinster. Förädlingsvärde ut-
trycker således företagens bidrag till BRP. Vid en närmare titt på tabell 3 ser vi
att BRP utvecklingen är identisk för de första tre åren, exakt samma förhållande
som för inkomstutvecklingen. Därefter växer skillnaden mellan bas- och lågalter-
nativen, vid horisontåret uppgår differensen till 348 miljoner kronor. Motsvarande
skillnad mellan respektive lågalternativ uppgår till knappt tre miljoner kronor för
den senare delen av prognosperioden.

5.4. Befolkning

Regionens befolkningsutveckling kan delas upp i två komponenter, den naturliga
befolkningsökningen och flyttningsnettot. Den förstnämnda komponenten utgörs
av antalet födda minus avlidna i regionen under ett år, och den senare komponen-
ten utgör antalet inflyttade till minus utflyttade från regionen under ett år. Sum-
man av de två komponenterna naturlig befolkningsökning och flyttnetto uttrycker
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befolkningsförändringen under ett givet år. Adderas befolkningsförändringen till
föregående års befolkning i regionen erhålls regionens aktuella befolkning.

Tabell 4. Naturlig befolkningsökning i referensalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas -140 -63 -59 -53 -47 -45 -45 -45 -46 -44 -43
Låg -140 -63 -59 -53 -47 -45 -45 -45 -46 -45 -44
Korr. -140 -63 -59 -53 -47 -45 -45 -45 -46 -45 -44

Samtliga alternativ som redovisas i tabell 4 indikerar att den naturliga be-
folkningsökningen går från en inledningsvis markant negativ nivå för att sedan
över tid plana ut till en fortfarande negativ men drygt tre gånger lägre nivå. Till
övervägande del förklaras detta av andelen äldre individer relativt sett bedöms
minska under prognosperioden.

Tabell 5. Flyttningsnetto i referensalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 19 19 50 38 39 34 32 31 26 21 19
Låg 19 19 50 38 39 33 29 28 24 20 19
Korr. 19 19 50 38 39 33 26 24 19 17 13

På ett liknande sätt som ovan uppvisar alternativen beträffande flyttningsnet-
tot likartade utvecklingsbanor under prognosticeringsperioden. Under minst sex
av åren överstiger inflyttningen till arbetsmarknadsregionerna utflyttningen från
de samma, varefter flyttnettot återgår till den initiala nivån.

Tabell 6. Befolkning i referensalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 24553 24429 24401 24362 24320 24251 24197 24182 24143 24118 24059
Låg 24553 24429 24401 24362 24320 24250 24195 24174 24133 24102 24044
Korr. 24553 24429 24401 24362 24320 24250 24194 24168 24127 24089 24029

Även om såväl folkökning som flyttnetto uppvisar positiva utvecklingsten-
denser så förmår inte den sammantagna effekten av de två att bryta den negativa
befolkningsutvecklingen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner. Inte
desto mindre bidrar de dock till att, om än temporärt, bromsa upp regionernas
fallande befolkningtal.
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För att sammanfatta de övergripande dragen i referensalternativets prognos
fäster vi uppmärksamheten på följande förhållanden. Tillväxttakten i både sys-
selsatt dag- och nattbefolkning är positiv under periodens första tredjedel för att
under den sista tredjedelen avta. Vid horisontåret är nivåerna dock högre än ut-
gångsläget. Beträffande både disponibel inkomst och BRP kännetecknas dessa av
en generell ökning för hela perioden. Befolkningstalen uppvisar en entydig negativ
trend även om befolkningsförändringen bidrar till en viss inbromsning.

6. Analys av etableringsalternativet

Etableringsalternativet bygger på i det närmaste identiska förutsättningar som
referensalternativet för Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner. Den
väsentliga skillnaden är att vi introducerar de båda gruvetableringarna i de re-
gionala ekonomierna. Enligt uppgifter från företagen innebär detta sammantaget
cirka 250 nya årsarbetstillfällen och investeringar om cirka 1 250 miljoner kronor
under perioden 2003 till 2010.

Då strukturen i detta avsnitt följer det föregående undviker vi att där så är
möjligt avstå från upprepningar av vissa begrepp och samband.

6.1. Sysselsättning

Sysselsättningen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner redovisas på
samma sätt som tidigare för både dag- och nattbefolkning. Dag- och nattbefolkn-
ing kan sammanfalla för vissa regioner, dvs. arbetsregion och bostadsregion är
densamma, generellt gäller dock inte detta. En jämförelse av tabell 7 och tabell 8
för Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner illustrerar detta förhållande.
Vi ser återigen att dagbefolkning överstiger nattbefolkning så regionen kan även
fortsättningsvis karakteriseras som en inpendlingsregion.

Tabell 7. Sysselsatt dagbefolkning i etableringsalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 9917 10759 10770 10987 11166 12297 11477 11456 11441 11421 11401
Låg 9917 10759 10770 10987 11098 12188 11329 11270 11262 11261 11264
Korr. 9917 10559 10770 10987 11098 12141 11224 11102 11029 10964 10903

Tabell 7 illustrerar hur de tre olika ekonomiska förutsättningarna påverkar
utvecklingen av sysselsatt dagbefolkning. I basalternativet växer dagbefolkningen
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med drygt 2380 sysselsatta t.o.m. 2005 för att sedan minska till 11 400 sysselsatta
vid prognosens horisontår. Utvecklingen är mest stabil i lågalternativet, där dag-
befolkningen ökar på ett likartat sett som i basalternativet under hela prognospe-
rioden. Vid dess slut uppgår dagbefolkningen till knappt 11 260 sysselsatta. När
branschförändringen korrigeras för att bättre överensstämma med den historiska
utvecklingen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner förändras dagbe-
folkningen enligt alternativet Korr. Då kan vi notera att sysselsättningsökningen
återigen når sin topp 2005, därefter minskar antalet sysselsatta till strax över 10
900 vid horisontåret.

Tabell 8. Sysselsatt nattbefolkning i etableringsalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 9808 10615 10650 10819 10960 11769 10990 10894 10856 10816 10775
Låg 9808 10615 10650 10819 10901 11695 10880 10746 10714 10696 10681
Korr. 9808 10415 10650 10819 10901 11662 10790 10590 10491 10407 10328

Utvecklingen av sysselsatt nattbefolkning som redovisas i tabell 8 följer en
utvecklingen liknande den för dagbefolkningen med några mindre avvikelser. I
basalternativet växer nattbefolkningen med drygt 1960 sysselsatta t.o.m. 2005
för att sedan avta till 10 775 sysselsatta vid prognosens horisontår. Utvecklingen
i lågalternativet uppvisar en viss förändring, där ökar nattbefolkningen med ca
980 sysselsatta fram t.o.m. 2005 för att under resterande del av prognosperioden
successivt avta till strax under 10 700 sysselsatta. Korrigeras branschförändrin-
gen för att bättre överensstämma med den historiska utvecklingen i Storumans
och Lycksele arbetsmarknadsregioner sker en förändring enligt alternativet Korr.
Här kan vi återigen notera att sysselsättningsökningen når sin topp 2005 därefter
minskar antalet sysselsatta till strax över 10 320 vid horisontåret.

6.2. Inkomster

Av nedanstående tabell framgår att, precis som i referensalternativet, utveck-
las den disponibla inkomsten i de båda arbetsmarknadsregionerna identiskt fram
t.o.m. år 2003 oberoende av vilket tillväxtantagande som tillämpas. Under den
resterande perioden växer den disponibla inkomsten till strax under 1960 miljoner
kronor i basalternativet. Motsvarande nivåer i lågalternativet och dess branschko-
rrigerade motsvarighet uppgår till knappt respektive drygt 1890 miljoner kronor
vardera.
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Tabell 9. Disponibel inkoms i etableringsalternativet. Mkr.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 1743.1 1743.7 1784.3 1818.8 1842.3 1987.8 1890.2 1904.7 1921.8 1939.8 1957.5
Låg 1743.1 1743.7 1784.3 1818.8 1831.7 1967.0 1856.0 1856.1 1866.4 1877.7 1888.9
Korr. 1743.1 1743.7 1784.3 1818.8 1831.7 1969.5 1859.2 1859.6 1870.1 1881.6 1893.2

Trots att utvecklingen av den disponibla inkomsten uppvisar en likartad tillväxt
i den tidigare delen av prognosperioden så uppgår den kumulativa differensen mel-
lan högsta och lägsta utfallet till 300 miljoner kronor. Motsvarande differens för
lågalternativen utgör 21 miljoner kronor.

6.3. Bruttoregionprodukt

Vi kan förvänta oss att de två gruvetableringarna genererar en efterfrågan dels
under gruvutbyggnaden i form av initiala investeringar riktade mot leverantörer
såväl inom som utom regionen samt utländska investeringsleveranser, dels under
gruvans produktionsfas i form av faktorersättningar, insatsleveranser och ersät-
tningsinvesteringar.

Tabell 10. Bruttoregionprodukt i etableringsalternativet. Mkr
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 5330.9 5464.6 5623.6 5798.6 5864.7 6106.3 6025.6 6114.6 6176.8 6236.3 6301.0
Låg 5330.9 5464.6 5623.6 5798.2 5807.0 5980.7 5841.2 5866.3 5895.6 5923.3 5953.2
Korr. 5330.9 5464.6 5623.6 5798.2 5807.0 5981.8 5842.7 5867.7 5896.9 5924.3 5954.0

Då vi även i detta läge känner till inkomstutvecklingen för Storumans och
Lycksele arbetsmarknadsregioner kan BRP förväntas följa ett liknande utveck-
lingsmönster eftersom förädlingsvärdet består av lönekostnader och bruttovinster.
Förädlingsvärde uttrycker således företagens bidrag till BRP. Vid en närmare titt
på tabell 10 ser vi att BRP-utvecklingen är identisk för de första tre åren, ex-
akt samma förhållande som för inkomstutvecklingen. Därefter växer skillnaden
mellan bas- och lågalternativen, vid horisontåret uppgår den ackumulerade differ-
ensen till närmare 1560 miljoner kronor. Motsvarande skillnad mellan respektive
lågalternativ uppgår till knappt sju miljoner kronor för den senare delen av prog-
nosperioden. Detta illustrerar på ett tydligt sätt den ekonomiska tillväxttaktens
betydelse för de förväntade utfallsmöjligheterna vid en etablering.
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6.4. Befolkning

Regionens befolkningsutveckling kan delas upp i två komponenter, den naturliga
befolkningsökningen och flyttningsnettot. Då den naturliga befolkningsökningen
är näst intill identisk för både referens- och etableringsalternativ redovisas inte
denna eftersom skillnaden bara berör ett fåtal celler i tabellen samt att avvikelsen
i samtliga fall understiger tre individer.

Tabell 11. Flyttningsnetto i etableringsalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 19 19 51 39 44 40 73 42 25 25 27
Låg 19 19 51 39 44 38 72 39 24 22 27
Korr. 19 19 51 39 44 38 71 35 21 21 18

På ett liknande sätt som i referensalternativet uppvisar alternativen beträf-
fande flyttningsnettot likartade utvecklingsbanor under prognosticeringsperioden.
Med ett undantag under prognosperiodens sista åtta åren överstiger flyttnettot
den initiala nivån.

Tabell 12. Befolkning i etableringsalternativet
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bas 24553 24429 24403 24365 24324 24270 24244 24245 24218 24206 24155
Låg 24553 24429 24403 24365 24324 24267 24240 24239 24210 24193 24142
Korr. 24553 24429 24403 24365 24324 24267 24240 24236 24203 24183 24125

Även om såväl folkökning som flyttnetto uppvisar positiva utvecklingsten-
denser så förmår inte den sammantagna effekten av de två att bryta den negativa
befolkningsutvecklingen i Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner. Inte
desto mindre bidrar de dock till att, om än temporärt, bromsa upp regionernas
fallande befolkningtal.

För att sammanfatta de övergripande dragen i prognosen av etableringsalter-
nativet noterar vi följande förhållanden. Tillväxttakten i både sysselsatt dag- och
nattbefolkning är positiv under periodens första hälft för att under dess andra
hälft avta. Vid horisontåret är nivåerna dock högre än utgångsläget. Beträf-
fande både disponibel inkomst och BRP kännetecknas dessa av en generell ökning
för hela perioden. Befolkningstalen uppvisar en entydig negativ trend även om
befolkningsförändringen bidrar till en viss inbromsning.
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7. Resultat

Med hjälp av analysen i de två föregående avsnitten kan vi nu kontrastera referens-
och etableringsalternativen mot varandra för att bedöma vilka effekter gruvetab-
leringarna i Svartliden och Fäboliden har i Storumans och Lycksele arbetsmark-
nadsregioner. För att underlätta denna jämförelse för läsaren redovisas resultaten
i form av figurer innehållande referensalternativet samt etableringsalternativet.
Resultatet av de två etableringarna kan ge följande effekter med avseende på
sysselsättning, inkomster, bruttoregionprodukt och befolkning.

Figur 5. Sysselsatt dagbefolkning vid referens- och etableringsalternativen

I figur 5 illustreras sysselsatt dagbefolkning vid referens- respektive etabler-
ingsalternativet. Under perioden 1996 till 2000 är referens- och etableringsalterna-
tiven identiska och ska så vara eftersom prognosen fram till 2000 bygger på iden-
tiska förutsättningar. Detta mönster gäller i samtliga figurer. I etableringsalterna-
tivet växer sysselsättningen stadigt under de fem första prognosåren och når sitt
maximum under 2005. Den markanta tillväxten under 2005 är ett resultat av att
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investeringsvolymerna är som störst under gruvornas utbyggnadsskede. Referen-
salternativet når sin pik två år tidigare och avtar därefter för att vid horisontåret
ligga på 2001 års nivå.

Ett alternativt sätt att visa skillnaden mellan referens- och etableringsalter-
nativet illustreras i figur 6. Här visas endast sysselsättningsökningen. Således
utgör ytan under den blå grafen sysselsättningstillskottet vid en etablering visavi
referensalternativet. Sysselsättningsmässigt beräknas de båda gruvetableringarna
generera 2140 direkta arbetstillfällen. Totalt ökar sysselsatt dagbefolkning med
mellan 3600 och 3620 arbetstillfällen, således skapas en indirekt sysselsättningsef-
fekt av storleksordningen 1460 till 1480 arbeten. Detta motsvarar en sysselsät-
tningsmultiplikator på 1,68 vilket innebär att det indirekt skapas 68 ytterligare
arbetstillfällen per 100 nya arbeten i gruvindustrin. Notera att under den krafti-
gaste investeringsperioden överstiger de indirekta effekterna de direkta effekterna.

Figur 6. Total sysselsättningsökning vid etablering i Svartliden och Fäboliden

Storleken på sysselsättningsmultiplikatorn bestäms bland annat av faktorer så-
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som; studerad tidsperiod och antalet branscher i regionen. Om valet av studerad
tidsperiod begränsas till investeringsfasen så ger det en betydligt större multip-
likatoreffekt än om studieperioden även innefattar driftsfasen. En titt på figur 6
bör övertyga läsaren om att detta är fallet. När det gäller antalet branscher i re-
gionen sker påverkan på så vis att ju fler branscher som är representerade i en viss
region desto större är möjligeten att leveranser av investerings- och insatsvaror
kan upphandlas inom den aktuella regionen.

Effekterna beträffande sysselsatt nattbefolkning visas i figur 7. På samma sätt
som ovan når referens- och etableringsalternativen sina högsta nivåer under åren
2003 respektive 2005. I förhållande till sysselsattdagbefolkning blir skillnaden i
nivåer mellan referens och etablering vid horisontåert mindre vilket inte är så
förvånande eftersom Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner är en net-
toinpendlingsregion. Etableringseffekten för sysselsatt nattbefolkning i regionen
uppgår totalt till mellan 1860 och 1950 personer för hela perioden.

Figur 7. Sysselsatt nattbefolkning vid referens- och etableringsalternativen
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Figur 8 visar utvecklingen av den disponibla inkomsten för referens- och etab-
leringsalternativen. Då såväl sysselsatt dag- och nattbefolkning uppvisar en kraftig
tillväxt under investeringsfasen kan vi förvänta oss att detsamma gäller för regio-
nens inkomster. Den disponibla inkomsten i regionen bedöms öka med mellan 112
till 120 miljoner kronor vid en etablering. Precis som tidigare är skillnaden mest
markant under 2005.

Figur 8. Disponibel inkomst vid referens- och etableringsalternativen

Utvecklingen av bruttoregionprodukten under perioden illustreras av figur 9.
Vi förväntar oss återigen att BRP utvecklas på ett likartat sätt som i fallet med
sysselsättning respektive disponibel inkomst. Mönstret är bekant, den kraftigaste
ökningen av BRP sker under investeringsfasen för att därefter minska i nivå. I
förhållande till tidigare redovisade resultat fortsätter dock den positiva utvecklin-
gen vid en etablering även efter år 2005. Summa förädlingsvärde eller BRP ökar
med mellan 71 och 75 miljoner kronor vid en etablering i Svartliden och Fäboliden
i förhållande till ett referensalternativ.
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Figur 9. Bruttoregionprodukt vid referens- och etableringsalternativen

Slutligen redovisas befolkningsutvecklingen vid referens- och etableringsalter-
nativen i figur 10. Det väsentliga resultatet i detta hänseende är som tidigare
påpekats en inbromsning av regionens befolkningsminskning för perioden 2000 till
2010 med mellan 395 och 405 personer. Skillnaden i befolkningstal mellan ref-
erensalternativet och etableringsalternativet kan tydligast iakttagas från år 2005
och framtill horisontåret 2010.

För att sammanfatta de övergripande dragen i resultatredovisningen av effek-
terna vid en gruvetablering noterar vi följande förhållanden. Såväl sysselsatt dag-
och nattbefolkning, disponibel inkomst och bruttoregionprodukt utvecklas på ett
betydligt mer gynnsamt sätt för Storumans och Lycksele arbetsmarknadsregioner
vid en etablering i Svartliden och Fäboliden i förhållande till en situation då
dessa uteblir. Till viss del gäller detta även den befolkningsmässiga utvecklingen
vars negativa trend om än inte bryts, så sker dock en inbromsning av befolkn-
ingsminskningen. I detta sammanhang bör det påpekas att det varken är troligt
eller realistiskt att en motsvarande etablering, oberoende av bransch, skulle kunna
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vända regionens befolkningsutveckling. Denna utveckling styrs till uteslutande del
av andra strukturella faktorer såsom t.ex. regionens åldersfördelning, födelsetal
och migrationsflöden.

Figur 10. Befolkning vid referens- och etableringsalternativen

8. Avslutande kommentarer

I denna rapport har vi i några dimensioner analyserat möjliga effekter av två gru-
vetableringar i Lycksele och Storumans arbetsmarknadsregioner. Vår förhoppning
är att denna studie ska kunna utgöra ett bidrag beträffande vissa aspekter i ett
allsidigt beslutsunderlag för kommuner, lokala näringslivet samt tillståndsgivande
myndigheter.
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A. En översiktlig beskrivning av RAPS

RAPS regionala modell består av fem stycken sammankopplade delmodeller: (1)
Befolkning, (2) Arbetsmarknad, (3) Regionalekonomi, (4) Bostadsmarknad och
(5) Kommunal eftermodell. De fem delmodellernas inbördes relation beskrivs
schematiskt i nedanstående figur.

Beräkningarna tar sin utgångspunkt i den första delmodellen (1) Befolkning,
där beräknas antal födda, döda, åldrande och utbildade vilket resulterar i en noll-
framskrivning av befolkningen. En nollframskrivning anger regionens befolkning
exklusive nettoflyttning. Nettoflyttning är skillnaden mellan regionens in- och
utflyttning som bland annat styrs av föregående års utveckling på arbets- och
bostadsmarknaden.

Schematisk beskrivning av RAPS

De beräkningar som utförs i befolkningsmodellen används som indata i den an-
dra delmodellen (2) Arbetsmarknad. Här beräknas sådana preliminära uppgifter
som arbetskraftens storlek samt regionens in- och utpendling vilket bland annat
baseras på föregående års utveckling på arbetsmarknaden.
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I delmodellen för Regionalekonomi (3) beräknas bruttoproduktion, inkom-
ster och arbetskraftsefterfrågan. Bruttoproduktionen drivs av en exogen efter-
frågan i form av; export, bruttoinvesteringar, statlig och kommunal konsumtion.
Bostadsbyggandets investeringsefterfrågan genereras i bostadsmarknadsmodellen.
Så kallade ersättningsinvesteringar för kapitalförslitning genereras dock endogent
inom delmodell tre. Kommunal konsumtion baseras på befolkningsutvecklingen
i befolkningsmodellen där bestäms även förändring av pensioner, barnbidrag och
andra transfereringar som genererar exogen inkomst till regionen. Regionens net-
topendling från arbetsmarknadsmodellen genererar ytterligare en exogen inkom-
stpost. När arbetskraftsefterfrågan är beräknad i delmodell (3) kompletteras de
perliminära beräkningarna i delmodell (2) med antalet arbetslösa i regionen. An-
talet arbetslösa bestäms delvis av förändringen i föregående års arbetskraftsefter-
frågan.

En huvuddel av bruttoproduktionen i delmodell tre genereras endogent, dels
genom hushållens efterfrågan vid förbrukning av dess disponibla inkomst, dels
genom direkt och inducerad efterfrågan mellan producerande branscher. Såväl
hushållens efterfrågan som företagens direkta och mellanbranschefterfrågan kan
indelas i två kategorier; intraregionalt eller interregionalt genererad efterfrågan.
Den förstnämnda kategorin utgör hushållens och företagens direkta efterfrågan
riktad mot andra företag och branscher inom regionen. Dessutom inbegriper det
en inducerad mellanbranschefterfrågan som uppstår till följd av direktefterfrågan.
Den andra kategorin, interregional efterfrågan är återigen genererad av hushållens
och företagens direkta efterfrågan, nu riktad mot företag och branscher utanför
regionen. På samma sätt som tidigare uppstår även en inducerad mellanbransch
efterfrågan till följd av en initial direktefterfrågan, med den skillnad att efterfrågan
nu riktas mot branscher utanför regionen.

Innan vi kan gå vidare måste vi hantera diskrepansen på arbetsmarknaden
som uppstår vid de preliminara beräkningarna i delmodell (2) Arbetsmarknad
och delmodell (3) Regionalekonomi. Antalet personer i arbetskraften och net-
topendling måste överensstämma med summa sysselsatta och arbetslösa. Detta
åstadkommes i modellen genom att justera pereliminärt beräknad arbetskraft och
nettopendling. Men en justering av nettopendlingen ändrar även den exogena
inkomst som skapas av nettopendling. Detta medför i sin tur att lösningen i
delmodell (3) förändras beträffande bruttoproduktion och arbetskraftsefterfrågan.
För att uppnå en stabil jämvikt sker en iterering ett antal gånger mellan de båda
delmodellerna.
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Delmodell (4) Bostadsmarknad beräknar småhuspriser, antalet nya hushåll
samt bostadsbyggande. Hushållsbildningen styrs bland annat av regionens net-
toflyttning. Från bostadsmarknaden sker en återkoppling till befolkningsmodellen
avseende fördelning av befolkningen på kommunal nivå som är kopplad till kom-
munernas bostadsstock och andelen vakanta lägenheter.

I den sista delmodellen (5) Efterkommunal modell beräknas dels sysselsättning
samt arbetspendling i respektive kommun, dels kommunala nettointäkter vilka
består av skatteinkomster, statsbidrag och bidrag från eller avgifter till utjämn-
ingssystemet. Benämningen eftermodell förklaras av att den bryter ned resultat
från regional till kommunal nivå samt att dess resultat inte tjänar som indata
till någon av de övriga delmodellerna. Sysselsatt nattbefolkning baseras på att
förvärvsgraden i en viss kommun antas förändras på samma sätt som i regionen
för samma befolkningskategori med avseende på ålder, kön och utbildningsbak-
grund. Sysselsatt dagbefolkning beräknas genom en nedbrytning av regionens
dagbefolkning, förändringen av antalet sysselsatta i kommunal sektor styrs av den
kommunala konsumtionens förändring. Skatteinkomster bestäms av den kommu-
nala skattesatsen och beräknad beskattningsbar inkomst som i sin tur styrs av
sysselsättningens förändring. Kommunal kostnadsutjämning påverkas i huvud-
sak av faktorer relaterade till befolkningens åldersstruktur. Statsbidrag gener-
erar inkomster eller avgifter enligt gällande system. Kommunala utgifter, här
definierade som kommunala nettokostnader, beräknas initialt i delmodell (3) Re-
gionalekonomi, i form av kommunal konsumtion vilken i därpå följande steg bryts
ned till kommunal nivå. De kommunala kostnaderna påverkas huvudsakligen av
befolkningens åldersstruktur.
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