
Stenkolsförbrukning
2011, 3:e kvartalet

Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent under
januari–september
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 14 procent
under januari–september jämfört med motsvarande period året innan. Totalt 3,3 miljoner ton (84
PJ) stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Användningen av stenkol
minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 6 procent jämfört med året
innan.

Stenkolsförbrukning, mn t

Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är preliminära.

Den förbättrade vattensituationen i Sverige och Norge förändrade elmarknaden i Norden i början av
sommaren. Det systempris som beskriver marknadspriset på el sjönk med över 20 procent under tredje
kvartalet på den nordiska elbörsen. Nettoimporten av el från Norden ökade samtidigt till nästan det
tredubbla. Separat produktion av kondenskraft sjönk med över 50 procent i Finland. Exporten av
kolkondensel har vänt till import av vattenel.

Under januari–september var förbrukningen av stenkol 7 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt.
I semtember 2011 var stenkolslagren 10 procent större än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 27.10.2011
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2011*2010*Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-5782824januari

-4720753februari

3669651mars

-37288460april

19350293maj

-2184188juni

-6660175juli

-33112167augusti

-56144325september

..450oktober

..612november

..819december

-32 1712 2281.kvartal

-138229422.kvartal

-533166673.kvartal

..1 8814.kvartal

-32 1712 228januari-mars kumulativ.

-62 9943 170januari-juni kumulativ.

-143 3093 837januari-sebtember kumulativ.

..5 719januari-december kumulativ.

*Preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%2011*2010*Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-293 0724 324januari

-322 6493 867februari

-282 4973 483mars

-182 7373 334april

-143 1053 588maj

-83 5443 856juni

44 1463 983juli

104 5244 129augusti

104 8704 440september

..4 460oktober

..4 157november

..3 664december

*Preliminär1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12månader

*Preliminär
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