
Stenkolsförbrukning
2012, 3:e kvartalet

Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent under
januari–september
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 35 procent
under januari–septemberi år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 2,2
miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar
det ungefär 53 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen,
där den gick ned med 78 procent jämfört med år 2011.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Uppgifterna för åren 2011 och 2012 är preliminära.

Under januari–september i år var stenkolsförbrukningen 42 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt.
Stenkolslagren var i slutet av september 2012 ungefär 4,3 miljoner ton, dvs. 11 procent mindre än året
innan. Den separata produktionen av kondenskraft sjönk med 53 procent under början av året.
Vattensituationen i Norge, Sverige och Finland har under hela året varit bättre än genomsnittet och detta
har möjliggjort en billigare produktion med vattenkraft för den nordiska elmarknade.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.10.2012
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Årsförändrings-%2012*2011*Period

Mängd (1000 t)Mängd (1000 t)

-44442790januari

-30508727februari

-49345675mars

-7271292april

-51172353maj

-5388186juni

16362juli

-2090113augusti

38204148september

..240oktober

..319november

..332december

-411 2952 1921.kvartal

-365318312.kvartal

113573233.kvartal

..8914.kvartal

-411 2952 192januari-mars kumulativ

-401 8263 022januari-juni kumulativ

-352 1833 345januari-sebtember kumulativ

..4 236januari-december kumulativ

*Preliminär1)

Tabellbilaga 2. Stenkolslagret i slutet av månaden

Årsförändrings-%2012*Period

Mängd (1000 t)

444 426januari

544 084februari

573 919mars

433 904april

293 993maj

164 118juni

14 202juli

-64 271augusti

-114 349september

..oktober

..november

..december

*Preliminär1)
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