
Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukningen inom boende sjönk år 2013
Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 2013. När det gäller boende, dvs.
uppvärmning av bostadsbyggnader och användning av hushållsapparater, var energiförbrukningen
63 427 gigawattimmar (GWh). Till följd av det varma vädret sjönk förbrukningen av energi för
uppvärmning av bostadsbyggnader med sex procent. Hushållsapparaternas energiförbrukning
sjönkmed fem procent. Förbrukningenminskade bl.a. till följd avmindre användning av bilvärmare.
Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över energiförbrukning inom boende.

Energiförbrukning inom boende

År 2013 uppgick elförbrukningen inom boende till 21 510 gigawattimmar (GWh). Elförbrukningen sjönk
med fyra procent från året innan och uppgick till 34 procent av energibrukningen inom boendet. El förbrukas
både för inomhusuppvärmning och vid användning av hushållsapparater. De näst vanligaste energikällorna
inom boendet var fjärrvärme, 29 procent, och trä, 23 procent. Fjärrvärme och trä används för
inomhusuppvärmning. Boendets andel av slutanvändningen av energi är i genomsnitt 20 procent.

Vid uppvärmning av bostadsbyggnader var energiförbrukningen 55 140 GWh år 2013. Den vanligaste
energikällan vid uppvärmning var fjärrvärme och förbrukningen var 18 311 GWh. De näst vanligaste var
trä, 14 502 GWh, och el, 13 233 GWh. Dessa tre största energikällor stod för 84 procent av förbrukningen
av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader. Vid förbrukningen av energi för uppvärmning av
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bostadsbyggnader har man beaktat både det huvudsakliga uppvärmningssystemets energiförbrukning och
andra kompletterade uppvärmningsformers energiförbrukning.

Användningen av värmepumpar vid uppvärmning av bostäder har ökat under de senaste åren. År 2013
var värmepumpsenergins andel av källorna för uppvärmningsenergin åtta procent. Med värmepumpsenergi
avses den energi som utvinns med värmepumpar ur omgivningen och som används för
inomhusuppvärmning. Värmepumparnas elförbrukning ingår inte i värmepumpsenergin i den här statistiken
utan i elförbrukning för uppvärmning. Användningen av luftvärmepumpar för nedkylning ingår inte i
uppvärmningsenergin.

På det årliga behovet av uppvärmningsenergi inverkar utomhustemperaturen och förändringar i den följs
upp med ett uppvärmningsbehovstal. Enligt Meteorologiska institutet var temperaturen under
sommarmånaderna år 2013 högre än vanligt i hela landet. Också december 2013 var mildare än vanligt.
Det ovanligt varma vädret minskade uppvärmningsbehovstalen och därmed behovet av uppvärmningsenergi.

År 2013 förbrukade hushållsapparaterna, dvs. elapparater för matlagning, belysning och dylikt, 8 287
GWh energi. För matlagning användes tre procent mindre och för belysning 10 procent mindre energi än
året innan. Minskningen av energi som används vid matlagning förklaras av att den mat som lagas hemma
från grunden har minskat. Eftersom man har börjat gå över till att använda energieffektiva lampor har det
minskat på elanvändningen för belysning under de senaste åren.

När det gäller övriga elapparater minskade förbrukningen med fyra procent. Övriga elapparater omfattar
bl.a. kylutrustning, tvättmaskiner och torkmaskiner, tv-apparater och datorer med utrustning, hissar och
bilvärmare. Liksom när det gäller förbrukningen av energi för uppvärmning av bostadsbyggnader sjönk
energiförbrukningen för bilvärmare på grund av att vädret var varmare än vanligt. Minskningen av
förbrukningen beror också på minskad förbrukning vid användningen av tv-apparater och minskad
standbyförbrukning.

Ifråga om förbrukningen av uppvärmningsenergi för bostadsbyggnader baserar sig statistiken
Energiförbrukning inom boende på Statistikcentralens kalkylmodell, där man utnyttjat flera olika datakällor.
Uppgifterna om hushållsapparaternas energiförbrukning baserar sig på Adato Energia Oy:s beräkningar.

Vid beräkningen av förbrukningen av uppvärmningsenergi har man gått över till att använda den nya
klimatologiska jämförelseperioden 1981–2010 för uppvärmningsbehovstal. Uppgifterna har uppdaterats
enligt den nya jämförelseperioden fr.o.m. år 2008.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Energiförbrukning inom boende 2008-2013, GWh

201320122011201020092008

55 14058 48053 87461 16754 85151 633Uppvärmning av bostadsbyggnader

52 50355 67751 25858 23352 16649 093Egentliga bostadsbyggnader totalt

31 49333 57230 99134 98730 92728 893- Fristående småhus

5 5385 8075 3446 0545 5575 296- Kedjade småhus

15 47216 29814 92317 19215 68214 904- Flervåningsbostadshus

2 6372 8032 6162 9342 6852 540Fritidsbostadsbyggnader

8 2878 7508 2178 9728 9768 629Hushållsapparater1)

2 1152 3492 4822 7023 0443 257- Belysning

595614701711713712- Matlagning

5 5775 7875 0345 5595 2194 660- Övriga elapparater

63 42767 23062 09170 13963 82760 262Boende, totalt
Av uppvärmning av bostadsbyggnader

2 9032 8942 8712 8802 8702 853- Uppvärmning av bastu

9 7279 6589 5849 5229 4759 418- Uppvärmning av bruksvatten

I hushållsapparaternas förbrukning ingår utöver elförbrukning också användning av naturgas i spisar.1)

Tabellbilaga 2. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013, GWh

TotaltElektricitet2)FjärrvärmeVärme-
pumps-
energi1)

NaturgasLätt
brännolja

Tung
brännolja

KolTorvTrä

63 42721 51018 3114 2623464 3578734914 502Boende, totalt

55 14013 23318 3114 2623364 3578734914 502
Uppvärmning av
bostadsbyggnader

52 50312 46118 3094 1453354 3058734812 810
Egentliga
bostadsbyggnader

31 4939 5362 0533 757993 432-34212 571- Fristående småhus

5 5381 7912 88435877278--1149- Kedjade småhus

15 4721 13413 3723015959587-590- Flervåningsbostadshus

2 6377722117152-011 692Fritidsbostadsbyggnader

8 2878 277--10-----Hushållsapparater
2 1152 115--------- Belysning

595585--10------ Matlagning

5 5775 577--------- Övriga elapparater

Av uppvärmning av bostadsbyggnader

2 9031 116-------1 787- Uppvärmning av bastu

9 7272 5915 0736107087125116470
- Uppvärmning av
bruksvatten

Symboler:
– = Värdet noll
0 = Siffran mindre än hälften av den enhet som använts

Med värmepumpsenergi avses energi som utvinns med värmepumpar från miljön (land, luft eller vatten) och som används för
uppvärmning av byggnader. El som förbrukas av värmepumpar vid uppvärmning och nedkylning ingår i elförbrukning för
uppvärmning.

1)

I eluppvärmning av bostadsbyggnader har inräknats direkt och ackumulerande värme, tilläggsuppvärmning med el, elgolvvärme,
el som används av värmepumpar, uppvärmning av bruksvatten med el, elektriska bastuugnar samt el som förbrukas av
uppvärmningssystem och utrustning för värmedistribution.

2)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2013

Använda energikällor 63 427 GWh. Gruppen Övriga innehåller följande energikällor: naturgas 0,5 %, torv 0,1 %, tung brännolja 0,1
% och kol 0,005 % av energiförbrukningen inom boende.
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