
Energiskaffning och -förbrukning
2012, 2:a kvartalet

Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent under
januari–juni
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi omkring 705 PJ
totalt under januari–juni 2012, vilket var 5 procent mindre än under motsvarande period året
innan. Andelen förnybar energi av totalförbrukningen av energi ökade i och med att förbrukningen
av fossila bränslen minskade, medan förbrukningen av vatten- och vindkraft samt träbränslen
ökade. Den totala elförbrukningen uppgick till 43,5 TWh, vilket var 2,4 procent mindre än året
innan. Minskningen av elförbrukningen berodde på att förbrukningen av el inom industrin minskade
med nästan 7 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med
nästan en femtedel.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Med träbränslen täcktes nästan en fjärdedel av Finlands totala energiförbrukning. Totalförbrukningen av
träbränslen har stigit med nästan 5 procent under januari–juni jämfört med året innan. Av de enskilda
energikällorna minskade kolförbrukningen kvantitativt sett mest, med 35 procent (omkring 35 PJ), och
naturgasförbrukningen näst mest, med 25 procent (omkring 21 PJ). Torvförbrukningen minskade med 20
procent. Förbrukningen av vattenkraft ökade med 9 PJ, dvs. med nästan 43 procent, vilket berodde på att
vattenreserverna var större än i genomsnitt.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.9.2012
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Den totala elförbrukningen minskade med 2,4 procent, vilket berodde på minskningen av elförbrukningen
inom skogsindustrin med nästan 10 procent och minskningen inom den kemiska industrin med nästan 5
procent. Den inhemska elproduktionen gick ned med 12 procent. Samproduktionen av el och värme
minskade med 17 procent. I industrins kombianläggningar minskade samproduktionen av el och värme
med 16 procent och i fjärrvärmeverken med 19 procent. Produktionen av kondenskraft minskade med 64
procent, vilket berodde på att den inhemska elproduktionen ersattes med importel särskilt från Norden.
Nettoimporten av el ökade med totalt 78 procent, vilket berodde på en ökad import av el från Sverige. För
första gången minskade elimporten från Ryssland med nästan 60 procent jämfört med motsvarande period
året innan. Nettoimporten av el uppgick till 8,6 TWh under första halvåret. Av elförbrukningen i Finland
täcktes nästan 20 procent med importerad el.

Importen av olika energiprodukter uppgick till 6,5 miljarder euro under januari–juni, vilket var en procent
mindre än under motsvarande period året innan. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 3,1 miljarder
euro, vilket var 16 procent mer jämfört med motsvarande period året innan. De största förändringarna i
import- och exportvärdena av energiprodukter skedde i stenkol ochmellandestillat samt el. Stenkolslagren
var i juni omkring 32 TWh, dvs. över 30 procent större än året innan. På motsvarande sätt var torvlagren
omkring 7,9 TWh, dvs. nästan en fjärdedel mindre i slutet av juni. Torvlagren är betydligt mindre än i fjol
bl.a. på grund av det dåliga produktionsåret.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*

Årsförändring-%*I-II/2012*Energikällä1)

22-5156 864Olja

9-3565 497Kol2)

9-2561 091Naturgas

171120 821Kärnenergi3)

47830 858Netto import av elenergi4)

44129 654Vatten- och vindkraft4)

7-2045 891Torv

245171 049Träbränslen

31223 270Övriga

100-5704 994TOTAL ENERGI FÖRBURGNING
.-1315 176Utrikestrafik

.-1925CO2- utsläpp från energisektorn

*Preliminär1)

Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.2)

Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)3)

Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)4)
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