
Stenkolsförbrukning
2010, 4:e kvartalet

Förbrukningen av stenkol ökade med 25 procent år 2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter användes ungefär 5,7 miljoner ton (ung. 39,8
TWh) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen under år 2010. Förbrukningen av
stenkol ökade i ton med 25 procent från året innan. Under fjärde kvartalet var förbrukningen 1,9
miljoner ton (12,9 TWh), vilket var 27,8 procent mer än under motsvarande period år 2009.
Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen.

Stenkolsförbrukning, mn t

Uppgifterna för år 2010 är preliminära.

Förbrukningen av stenkol var år 2010 tio procent större än under 2000-talet i genomsnitt. I december 2010
var stenkolslagren 24 procent mindre än året innan. Förbrukningen av el ökade med 7,6 procent år 2010.
Inom den separata elproduktionen användes över 60 procent mer stenkol än året innan. För-brukningen
ökade på grund av den kalla vintern och den minskade produktionen av vattenkraft. Samti-digt var
vattensituationen i Norden sämre än året innan. El producerades också mer än tidigare för den nordiska
marknaden. De månatliga siffrorna för förbrukningen år 2010 har korrigerats på grund av reviderade
uppgifter.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.1.2011
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årförändrings-%2010*2009Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

35,6824608january

22,9753613february

30,9651498march

53,6460299april

34,6293218may

2,9188183june

6,2175165july

-29,0167235august

13,1325287september

26,4450356october

31,3612466november

26,0819650december

29,7222817181.kvartal

34,49427012.kvartal

-2,96676873.kvartal

27,8188114724.kvartal

29,722281718january-march cum.

31,131702419january-June cum.

23,538373106january-Sebtember cum.

24,957194578january-December cum.

*Preliminär, De månatliga siffrorna för förbrukningen år 2010 har korrigerats på grund av reviderade uppgifter.1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årförändrings-%2010*2009Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

2,143244234january

-5,238674081february

-12,634833984march

-19,733344153april

-20,835884531may

-20,638564857june

-23,039835175july

-24,641295478august

-19,744405529september

-17,944605433october

-20,341575216november

-24,436644847december

*Preliminär1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12månader

*Preliminär
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