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Register: Register över månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
 
Statistikansvarig: Statens energimyndighet (STEM) 
Statistikprodukt: Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Kontaktperson: Tomas Westling, tel: 019-17 61 78, e-post: fornamn.efternamn@scb.se 
 
 
 
Register 
Namn 
MABRA 

Presentationstext 
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 

Beskrivning 
Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta 
och flytande bränslen. 

Registertyp 
survey, totalundersökning 

 
Version 
Namn 
MABRA 

Presentationstext 
Månatlig bränsle-, gas och lagerstatistik 

Beskrivning 
Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta 
och flytande bränslen. 

Personregister 
nej 

Slutligt observationsregister 
ja 

 
Databas 
Namn 
MABRA1997 

Första tid 
1997M01 

Senaste tid 
1997M12 

Presentationstext 
Månatlig bränsle-, gas och lagerstatistik 

Referenstid 
Månad 

Beskrivning 
Månatliga bränslerapporter avseende tillförsel, leveranser o lager av fasta och flytande bränslen. 
Tillgänglighet 
Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat. 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Import av fasta och flytande bränslen 
Objekttyp 
Importerade kvantiteter 

Population 
Import av fasta och flytande bränslen, månadsvis 

Beskrivning Antal tabellrader / poster 
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 3879 
 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
import och export kod Import kod, koder för 

länder som vi 
importerar ifrån. 

   ej summerbar  iekod 

bränslekod Bränslekoder för olika 
petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

löpnummer Löpnummer som sätts 
av systemet för att 
undvika dubbletter då 
import av samma 
bränsleslag från ett 
land kan ske flera 
gånger. 

   ej summerbar  LOPNR 

kubikmeter respektive 
ton 

Importerad mängd 
fasta och flytande 
bränslen i kubik 
respektive ton 

   summerbar kubik eller ton m3ton 

fob, fritt ombord Importvärde, fritt 
ombord 

   summerbar 1000-tals kronor fob 

cif, kostnad försäkring 
frakt 

Importpris, kostnad 
försäkring frakt 

   summerbar 1000-tal kronor cif 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Export av fasta och flytande bränslen 
Objekttyp 
Exporterade kvantiteter 

Population 
Export av fasta och flytande bränslen, månadsvis 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
3879 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
import och export kod Export kod, koder för 

länder som vi 
exporterar till. 

   ej summerbar  iekod 

bränslekod Bränslekoder för olika 
petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

löpnummer Löpnummer som sätts 
av systemet för att 
undvika dubbletter då 
export av samma 
bränsleslag till ett land 
kan ske flera gånger. 

   ej summerbar  LOPNR 

kubikmeter respektive 
ton 

Exporterad mängd 
fasta och flytande 
bränslen i kubik 
respektive ton 

   summerbar kubik eller ton m3ton 

fob, fritt ombord Exportvärde, fritt 
ombord 

   summerbar 1000-tals kronor fob 

cif, kostnad försäkring 
frakt 

Expotpris, kostnad 
försäkring frakt 

   summerbar 1000-tal kronor cif 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 1 Kol och Koks 
Objekttyp 
Tillförsel, leveranser och lager av kol o koks 

Population 
Tillförsel, leveranser och lager av kol o koks from 1997 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
920 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

ingående lager Lagervolym vid 
periodens början 

   summerbar ton INLAGER 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
produktion Produktion av fasta 

bränslen 
   summerbar ton produktion 

import/införsel Import/införsel av 
olika fasta bränslen 

   summerbar ton import 

mottagna fasta 
bränslen från 
redovisningsskyldigt 
företag 

Mottagna fasta 
bränslen från 
redovisningsskyldigt 
företag enligt SCBs 
förteckning 

   summerbar ton mot 

övriga mottagna 
kvantiteter av fasta 
bränslen 

Övriga mottagna 
kvantiteter av fasta 
bränslen, d.v.s från 
företag som ej är med i 
SCBs undersökning 

   summerbar ton ovrmot 

export/utförsel Med export/utförsel av 
olika fasta bränslen 

   summerbar ton export 

egen förbrukning av 
olika fasta bränslen 

Egen förbrukning av 
olika fasta bränslen 

   summerbar ton egenf 

leveranser av fasta 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag 

Leveranser av fasta 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag enligt SCBs 
förteckning 

   summerbar ton lev 

leveranser av fasta 
bränslen till 
återförsäljare 

Leveranser av fasta 
bränslen till 
återförsäljare 

   summerbar ton aterfors 

leveranser av fasta 
bränslen till 
konsumenter 

Leveranser av fasta 
bränslen till 
konsumenter 

   summerbar ton KONSUM 

svinn av olika fasta 
bränslen 

Svinn av olika fasta 
bränslen 

   summerbar ton svinn 

utgående lager Lager vid perioden slut    summerbar ton utlager 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 5 specificering av leveranser av bensin och diesel på miljöklasser 
Objekttyp 
Bensin- och dieselleveranser på miljöklasser 

Population 
Bensin- och dieselleveranser på miljöklasser 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
4317 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

miljöklass 1 Bränslen med 
Miljöklass 1 

   summerbar kubikmeter miljo1 

miljöklass 2 Bränslen med 
miljöklass 2 

   summerbar kubikmeter miljo2 

miljöklass 3 Bränslen med 
miljöklass 3 

   summerbar kubikmeter miljo3 

summa Summa leveranser    summerbar kubikmeter summa 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 3 Petroleumprodukter 
Objekttyp 
Tillförsel, leveranser och lager av flytande bränslen 

Population 
Tillförsel, leveranser och lager av flytande bränslen 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
11768 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

ingående lager Lager vid periodens 
början 

   summerbar kubikmeter eller ton INLAGER 

produktion Bruttoproduktion av 
olika 
petroleumprodukter  
vid raffinaderier inom 
landet 

   summerbar kubikmeter eller ton produktion 

import/införsel Import/införsel av 
olika flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter och ton import 

mottagna kvantiteter 
av flytande bränslen 

Mottagna kvantiteter 
av flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter och ton mot 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
från 
redovisningsskyldigt 
företag 

från 
redovisningsskyldigt 
företag enligt SCBs 
förteckning 

övriga mottagna 
kvantiteter av olika 
flytande bränslen 

Övriga mottagna 
kvantiteter av olika 
flytande bränslen, d.v.s 
från företag som ej är 
med i SCBs 
undersökning 

   summerbar kubikmeter och ton ovrmot 

kvalitetsöverföring Kvalitetsöverföring 
mellan flytande 
bränslen, dvs när ett 
bränsle används för att 
göra ett annat bränsle. 

   summerbar kubikmeter och ton kvaloverf 

egen förbrukning av 
flytande bränslen vid 
raffinaderier 

Egen förbrukning av 
flytande bränslen vid 
raffinaderier 

   summerbar kubikmeter resp ton egenf 

export/utförsel Export/utförsel av 
olika flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter och ton export 

bunkring av flytande 
bränslen till utrikes 
sjöfart 

Bunkring av flytande 
bränslen till utrikes 
sjöfart 

   summerbar kubikmeter bunkring 

leveranser av flytande 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag 

Leveranser av flytande 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag enligt SCBs 
förteckning 

   summerbar kubikmeter och ton lev 

leveranser av flytande 
bränslen till 
återförsäljare 

Leveranser av flytande 
bränslen till 
återförsäljare 

   summerbar kubikmeter och ton aterfors 

leveranser av flytande 
bränslen till 
konsumenter 

Leveranser av flytande 
bränslen till 
konsumenter 

   summerbar kubikmeter och ton totalt 

därav leveranser av 
flytande bränslen till 
försvaret 

Leveranser av flytande 
bränslen till försvaret 
(däravpost) 

   summerbar kubikmeter forsvaret 

svinn av olika flytande 
bränslen 

Svinn av olika flytande 
bränslen 

   summerbar kubikmeter och ton svinn 

utgående lager Lager vid perioden slut    summerbar kubikmeter och ton utlager 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 2 Råolja, gasbensin och halvfabrikat 
Objekttyp Population 



 7 
Tillförsel, leveranser och lager av flytande bränslen Tillförsel, leveranser och lager av flytande bränslen 
Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
677 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

ingående lager Lager vid periodens 
början 

   summerbar kubikmeter INLAGER 

produktion Produktion av olika av 
flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter produktion 

import/införsel av 
olika flytande bränslen 

Import/införsel av 
olika flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter import 

mottagna kvantiteter 
av flytande bränslen 
från 
redovisningsskyldigt 
företag 

Mottagna kvantiteter 
av flytande bränslen 
från 
redovisningsskyldigt 
företag enligt SCBs 
förteckning 

   summerbar kubikmeter mot 

kvalitetsöverföring Kvalitetsöverföring 
mellan flytande 
bränslen, dvs när ett 
bränsle används för att 
göra ett annat bränsle. 

   summerbar kubikmeter kvaloverf 

export/utförsel Export/utförsel av 
flytande bränslen 

   summerbar kubikmeter export 

insatt för raffinering Insättning av flytande 
bränslen för raffinering 

   summerbar kubikmeter INSRAFF 

raffinaderiförluster Förluster av olika 
flytande bränslen vid 
raffinaderier 

   summerbar kubikmeter RAFFORLUST 

leveranser av flytande 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag 

Leveranser av flytande 
bränslen till 
redovisningsskyldiga 
företag enligt SCBs 
förteckning 

   summerbar kubikmeter lev 

utgående lager Lager vid perioden slut    summerbar kubikmeter utlager 
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Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Diesel- och bensinleveranser blandad med rapsmetylester respektive etanol 
Objekttyp 
Leveranser av diesel samt bensin blandad med rapsmetylester 
respektive etanol 

Population 
Leveranser av diesel samt bensin blandad med rapsmetylester respektive etanol 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
288 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

leveranser till 
återförsäljare 

Leveranser av bensin 
och diesel blandad 
med rapsmetylester 
eller etanol till 
återförsäljare 

   summerbar kubikmeter aterfors 

leveranser till 
konsumenter 

Leveranser av bensin 
och diesel blandad 
med rapsmetylester 
eller etanol till 
konsumenter 

   summerbar kubikmeter KONSUM 

procenthalten 
rapsmetylester 
respektive etanol i 
bensinen eller dieseln 

Procenthalten 
rapsmetylester 
respektive etanol i 
bensinen eller dieseln 

   ej summerbar procent Procent 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Rapsmetylester respektive etanol för fordonsdrift 
Objekttyp 
Rapsmetylester respektive etanol för fordonsdrift (rent bränsle) 

Population 
Rapsmetylester respektive etanol för fordonsdrift (rent bränsle) 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
213 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 
undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

rapsmetylester  för 
fordonsdrift i 
procenthalt 

rapsmetylester  för 
fordonsdrift i 
procenthalt 

   ej summerbar procent RME 

etanol för fordonsdrift 
i procenthalt 

Etanol för fordonsdrift 
i procenthalt 

   ej summerbar procent Etanol 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 4 Specificering över kol och koks leveranser 
Objekttyp 
Kol- o koks leveranser specificerat på förbrukarkategorier 

Population 
Kol- o koks leveranser specificerat på förbrukarkategorier 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
611 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

fasta bränslen som 
ingår i undersökningen 

   ej summerbar  KOD 

leveranser av fasta 
bränslen till försvaret 

Leveranser av fasta 
bränslen till försvaret 

   summerbar ton forsvaret 

leveranser av fasta 
bränslen till jordbruk, 
skogsbruk och fiske 

Leveranser av fasta 
bränslen till jordbruk, 
skogsbruk och fiske 

   summerbar ton jordskog 

leveranser av fasta 
bränslen till gruvor, 
mineralbrott samt 
industri 

Leveranser av fasta 
bränslen till gruvor, 
mineralbrott samt 
industri 

   summerbar ton gruvind 

leveranser av fasta 
bränslen till kraftverk 
och gasverk 

Leveranser av fasta 
bränslen till kraftverk 
och gasverk 

   summerbar ton kraftogasv 



 10 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
leveranser av fasta 
bränslen till 
kraftvärmeverk och 
värmeverk 

Leveranser av fasta 
bränslen till 
kraftvärmeverk och 
värmeverk 

   summerbar ton varmeverk 

leveranser av fasta 
bränslen till övriga 
inom stat, landsting 
och kommun 

Leveranser av fasta 
bränslen till övriga 
inom stat, landsting 
och kommun 

   summerbar ton ovrigtverk 

leveranser av fasta 
bränslen till järnvägar 

Leveranser av fasta 
bränslen till järnvägar 

   summerbar ton jarnvagar 

leveranser av fasta 
bränslen till inrikes 
sjöfart 

Leveranser av fasta 
bränslen till inrikes 
sjöfart 

   summerbar ton inrsjofart 

leveranser av fasta 
bränslen till en- och 
tvåbostadshus 

Leveranser av fasta 
bränslen till en- och 
tvåbostadshus 

   summerbar ton bostadshus 

leveranser av fasta 
bränslen till 
flerbostadshus 

Leveranser av fasta 
bränslen till 
flerbostadshus 

   ej summerbar ton flerbostad 

leveranser av fasta 
bränslen till övriga 
fastigheter 

Leveranser av fasta 
bränslen till övriga 
fastigheter 

   summerbar ton ovrfastig 

leveranser av fasta 
bränslen till övriga 

Leveranser av fasta 
bränslen till övriga 

   summerbar ton ovrigt 

totala leveranser av 
fasta bränslen 

Totala leveranser av 
fasta bränslen 

   summerbar ton summa 

 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Tabell 4 Specifikation av petroleumleveranser 
Objekttyp 
Petroleumleveranser fördelad på förbrukarkategorier 

Population 
Petroleumleveranser fördelad på förbrukarkategorier 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
6210 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
kontrollnummer Företagets id-nummer    ej summerbar  KNR 
undersökningsår     ej summerbar  AR 
undersökningsmånad     ej summerbar  MAN 
bränslekod Bränslekoder för olika 

petroleumprodukter 
som ingår i 

   ej summerbar  KOD 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

undersökningen 
leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
försvaret 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
försvaret 

   summerbar kubikmeter resp ton forsvaret 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
jordbruk, skogsbruk 
och fiske 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
jordbruk, skogsbruk 
och fiske 

   summerbar kubikmeter resp ton jordskog 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
gruvor, mineralbrott 
samt industri 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
gruvor, mineralbrott 
samt industri 

   summerbar kubikmeter resp ton gruvind 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
kraftverk och gasverk 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
kraftverk och gasverk 

   summerbar kubikmeter resp ton kraftogasv 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
kraftvärmeverk och 
värmeverk 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
kraftvärmeverk och 
värmeverk 

   summerbar kubikmeter resp ton varmeverk 

leveranser av olika 
bränslen till övriga 
inom stat, landsting 
och kommun 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
övriga inom stat, 
landsting och kommun 

   summerbar kubikmeter resp ton ovrigtverk 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
järnvägar 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
järnvägar 

   summerbar kubikmeter resp ton jarnvagar 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
inrikes sjöfart 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
inrikes sjöfart 

   summerbar kubikmeter resp ton inrsjofart 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
en- och tvåbostadshus 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
en- och tvåbostadshus 

   summerbar kubikmeter resp ton bostadshus 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
flerbostadshus 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
flerbostadshus 

   summerbar kubikmeter resp ton flerbostad 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
övriga fastigheter 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
övriga fastigheter 

   summerbar kubikmeter resp ton ovrfastig 

leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
övriga 

Leveranser av olika 
petroleumprodukter till 
övriga 

   summerbar kubikmeter resp ton ovrigt 

totala leveranser av 
olika 
petroleumprodukter 

Totala leveranser av 
olika 
petroleumprodukter 

   summerbar kubikmeter resp ton summa 
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Värdemängder 
Namn Beskrivning 
AR År, fyra siffror. 
 
Namn Beskrivning 
aterfors Leveranser av fasta och flytande bränslen till återförsäljare. 
 
Namn Beskrivning 
bostadshus Leveranser av fasta och flytande bränslen till en- och tvåbostadshus (inkl. bostadshus på jordbruksfastighet), 0-999 999 ton 

eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
bunkring Bunkring till utrikes sjöfart, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
cif cif (cost, insurance and freight) kostnad, frakt och försäkring ingår i priset, 0-99 999 tusentalskronor. 
 
Namn Beskrivning 
egenf Egenförbrukning av av fasta och flytande bränslen hos de företag som ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
Etanol Etanolhalt för fordonsdrift, 0-100 procent. 
 
Namn Beskrivning 
export Export/utförsel av fasta och flytande bränslen till slutlig mottagarland av varor som ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller 

kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
flerbostad Leveranser av fasta och flytande bränslen till flerbostadshus. med flerbostadshus hänförs fastigheter där mer än hälften av 

byggnadsvolymen omfattar bostadslägenheter, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
fob Värdet på det fasta eller flytande bränslet är uttryckt i fob, fritt ombord, 0-99 999 tusentalskronor. 
 
Namn Beskrivning 
forsvaret Därav post till de totala leveranserna till konsumenter, leveranser till försvaret (leveranser till FMV ingår inte), 0-999 999 ton 

eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
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gruvind Leveranser av fasta och flytande bränslen till gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri, 0-999 999 ton eller 

kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
iekod Import respektive export kod, koder för olika länder. 
Kod Benämning 
001 FRANKRIKE 
002 BELGIEN, LUXEMB 
003 NEDERLÄNDERNA 
004 TYSKLAND 
005 ITALIEN 
006 STORBRITANNIEN 
007 IRLAND 
008 DANMARK 
009 GREKLAND 
010 PORTUGAL 
011 SPANIEN 
021 KANARIEÖARNA 
022 CEUTA OCH MELIL 
024 ISLAND 
028 NORGE 
032 FINLAND 
037 LIECHTENSTEIN 
038 ÖSTERRIKE 
039 SCHWEIZ 
041 FÄRÖARNA 
043 ANDORRA 
044 GIBRALTAR 
045 VATIKANSTATEN 
046 MALTA 
047 SAN MARINO 
052 TURKIET 
053 ESTLAND 
054 LETTLAND 
055 LITAUEN 
060 POLEN 
061 TJECKISKA REPUB 
063 SLOVAKISKA REPU 
064 UNGERN 
066 RUMÄNIEN 
068 BULGARIEN 
070 ALBANIEN 
072 UKRAINA 
073 VITRYSSLAND 
074 MOLDAVIEN 
075 RYSSLAND 
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076 GEORGIEN 
077 ARMENIEN 
078 AZERBAJDZJAN 
079 KAZAKSTAN 
080 TURKMENISTAN 
081 UZBEKISTAN 
082 TADZJIKISTAN 
083 KIRGIZISTAN 
091 SLOVENIEN 
092 KROATIEN 
093 BOSNIEN-HERCEGO 
094 SERBIEN OCH MON 
096 MAKEDONIEN 
204 MAROCKO 
208 ALGERIET 
212 TUNISIEN 
216 LIBYEN 
220 EGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 MALI 
236 BURKINA FASO 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 KAP VERDE 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBENSKUSTEN 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 BENIN 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 CENTRALAFRIKANS 
310 EKVATORIALGUINE 
311 SAO TOME OCH PR 
314 GABON 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
329 S:T HELENA 
330 ANGOLA 
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334 ETIOPIEN 
336 ERITREA 
338 DJIBOUTI 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
350 UGANDA UG 
352 TANZANIA 
355 SEYCHELLERNA 
357 BRITTISKA IND.O 
366 MOCAMBIQUE 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
375 COMORERNA 
377 MAYOTTE 
378 ZAMBIA 
382 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
388 SYDAFRIKA 
389 NAMIBIA 
391 BOTSWANA 
393 SWAZILAND 
395 LESOTHO 
400 USA 
404 CANADA 
406 GRÖNLAND 
408 S:T PIERRE OCH 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
446 ANGUILLA 
448 KUBA 
449 S:T CHRISTOPHER 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
454 TURKS-OCH CAICO 
456 DOMINIKANSKA RE 
457 JUNGFRUÖARNA(US 
458 GUADELOUPE 
459 ANTIGUA OCH BAR 
460 DOMINICA 
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462 MARTINIQUE 
463 CAYMANÖARNA 
464 JAMAICA 
465 S:T LUCIA 
467 S:T VINCENT 
468 BRITTISKA JUNGF 
469 BARBADOS 
470 MONTSERRAT 
472 TRINIDAD OCH TO 
473 GRENADA 
474 ARUBA 
478 NEDERLÄNDSKA AN 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAMN 
496 FRANSKA GUYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIA 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
529 FALKLANDSÖARNA 
600 CYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
625 GAZA OCH JERIKO 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 FÖRENADE ARABEM 
649 OMAN 
653 REPUBLIKEN YEME 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
667 MALDIVERNA 
669 SRI LANKA 
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672 NEPAL 
675 BHUTAN 
676 MYANMAR(BURMA) 
680 THAILAND 
684 LAOS 
690 VIETNAM 
696 KAMBODJA 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI DARUSSAL 
706 SINGAPORE 
708 FILIPPINERNA 
716 MONGOLIET 
720 KINA 
724 NORDKOREA 
728 SYDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NYA GUINE 
802 AUSTRALISKA OCE 
803 NAURU 
804 NYA ZEELAND 
806 SLAOMONÖARNA 
807 TUVALU 
809 NYA KALEDONIEN 
810 AMERIKANSKA OCE 
811 WALLIS OCH FUTU 
812 KIRIBATI 
813 PITCAIRN 
814 NYZEELÄNDSKA OC 
815 FIJI 
816 VANUATU 
817 TONGA 
819 VÄSTSAMOA 
820 NORDMARIANERNA 
822 FRANSKA POLYNES 
823 MIKRONESIEN 
824 MARSHALLÖARNA 
890 POLARREGIONERNA 
900 OSPEC. 
901 OSPEC. EU 
902 OSPEC. EJ EU 
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Namn Beskrivning 
import Import/införsel från ursprunsland av produkter som ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
INLAGER Ingående lager av fasta och flytande bränslen vid månadens början, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
inrsjofart Leveranser till inrikes sjöfart som t.ex kustsjöfart, farledsverksamhet, sjötransporter på inre vattenvägar, 0-999 999 

kubikmeter.. 
 
Namn Beskrivning 
INSRAFF Insättning av flytande bränslen för raffinering, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
jarnvagar Leveranser till järnvägar. leveranser till järnvägsverkstäder ingår ej här utan hänförs till industri. leveranser till SJ´s tågfärjor 

ingår ej här utan redovisas under bunkring för utrikes sjöfart. 
 
Namn Beskrivning 
jordskog Leveranser av fata och flytande bränslen till jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
KNR Kontrollnummer som identifierar företaget, sex siffror mellan 1 och 999999. 
 
Namn Beskrivning 
KOD Varukod, identifierar undersökningens olika produkter. Två siffror, 1 till 99 
Kod Benämning 
01 Stenkol 
02 Brunkol 
03 Koks 
04 Petroleumkoks 
05 Råolja 
07 Gasbensin 
09 Halvfabrikat 
10 Lättbensin 
11 Vägoljor 
12 Flygbensin 
13 Motorbensin 
15 Andra lättoljor 
16 Petroleumnafta 
17 Flygfotogen 
19 Annan fotogen och andra mellanoljor 
20 Dieselbrännolja 
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21 Eldningsolja nr 1 
22 Eldningsolja nr 2 (inkl WRD) 
23 Eldningsolja nr 3-6 
24 däravpost till kod 23, Eldningsolja nr 3-6 med svavelhalt >=1% 
29 Propan och Butan (gasol) 
32 Leveranser av dieselbrännolja via bensinstation inkl via nyckelräkneverk 
33 Övriga leveranser av dieselbrännolja 
34 Leveranser av eldningsolja nr 1 
35 Leveranser av eldningsolja nr 2 inkl WRD 
36 Leveranser av eldningsolja nr 3-6 
37 därav Leveranser av eldningsolja nr 3-6 med svavelhalt >1% 
39 Leveranser av propan o butan, motorgas 
40 Leveranser av propan o butan i bulk 
41 Leveranser av propan o butan i flaskor 
42 Leveranser av stenkol 
43 Leveranser av brunkol 
44 Leveranser av koks 
45 Leveranser av petroleumkoks 
46 Smörjoljor 
47 Bitumen (Asfalt) 
48 Paraffin 
49 Additiver/Oxygenater 
50 Leveranser av dieselbrännolja via bensinstation inkl via nyckelräkneverk på miljöklasser 
51 Övriga leveranser av dieselbrännolja på miljöklasser 
53 Leveranser av motorbensin, RON 95 på miljöklasser 
54 Rapsmetylester för fordonsdrift 
55 Etanol för fordonsdrift 
56 Därav etanolinblandad motorbensin, samt etanolhalt (%) 
57 Därav RMEinblandad dieselbrännolja, samt RMEhalt (%) 
58 Därav etanolinblandad dieselbrännolja, samt etanolhalt (%) 
59 RME- och etanolhalt (%) för kod 54 och 55 
63 Leveranser av motorbensin, RON 98 på miljöklasser 
73 Leveranser av alkylatbensin på miljöklasser 
 
Namn Beskrivning 
KONSUM Konsumenter som bolagen i undersökningen levererar till, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
kraftogasv Leveranser av fasta och flytande bränslen till kraft- och gasverk, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
kvaloverf Kvalitetsöverföring (plus eller minus), innebär att ett flytande bränsle används för att göra ett annat, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
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lev Leveranser till redovisningsskyldiga företag, dvs de företag som ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
LOPNR Löpnummer som sätts av systemet för att undvika dubbletter då import av samma bränsleslag från ett land kan ske flera gånger, 

kan vara ett nummer mellan 1-999. 
 
Namn Beskrivning 
m3ton Importerad/exporterad mängd fasta eller flytande bränslen, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
MAN Månad. två siffror, 1 till 12 
 
Namn Beskrivning 
miljo1 Antal kubikmeter motorbensin respektive diesel med miljöklass 1, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
miljo2 Antal kubikmeter motorbensin respektive diesel med miljöklass 2, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
miljo3 Antal kubikmeter motorbensin respektive diesel med miljöklass 3, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
mot Mottaget från redovisningsskyldiga företag, dvs från de företag som ingår i undersökningen, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
ovrfastig Leveranser av fasta och flytande bränslen till övriga fastigheter som t.ex hotell och restauranger, lokaler m.m., 0-999 999 ton 

eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
ovrigt Leveranser av fasta och flytande bränslen till övrig versamhet som t.ex. byggnadsverksamhet, lagringsverksamhet  och 

samfärdsel, 0-999 999 ton eller kubikmeter.. 
 
Namn Beskrivning 
ovrigtverk Leveranser av fasta och flytande bränslen till offentlig verksamhet, exkl.  kraft-, gas-, kraftvärme- och värmeverk, 0-999 999 

ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
ovrmot Övriga mottagna kvantiteter fatsta och flytande bränslen, dvs från företag som inte ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller 

kubikmeter. 
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Namn Beskrivning 
Procent Procentuell andel rapsmetylester och etanol blandad med motorbensin och diesel, 0-100 procent. 
 
Namn Beskrivning 
produktion Produktion av fasta och flytande bränslen som ingår i undersökningen, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
RAFFORLUST Förluster i samband med produktion av flytande bränslen vid raffinaderier, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
RME Rapsmetylesterhalt  för fordonsdrift, 0-100 procent. 
 
Namn Beskrivning 
summa Summa leveranser av fasta och flytande bränslen till återförsäjare och konsumenter, 0-999 999 ton eller kubikmeter.. 
 
Namn Beskrivning 
svinn Svinn, differenspost, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
totalt Totala leveranser av flytande bränslen till konsumenter, 0-999 999 kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
utlager Utgående lager vid månaden slut, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 
Namn Beskrivning 
varmeverk Leveranser av fasta och flytande bränslen till kraftvärmeverk och värmeverk, 0-999 999 ton eller kubikmeter. 
 


